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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att ta reda på hur pedagoger i tidigare år värderar matematisk 

begåvning i sin undervisning. Det utifrån hur pedagogen arbetar i undervisningspraktiken 

i relation till pedagogens tankar, synsätt och åsikter kring fenomenet. Studien utgick från 

en kvalitativ metod och en fenomenografisk ansats då syftet var att jämföra de två 

perspektiven med varandra, det vill säga pedagogens synsätt med 

undervisningspraktiken. Den empiriska studien genomfördes genom semistrukturerade 

intervjuer och deltagande observationer på två olika undersökningsenheter. Den data som 

tagits fram har sedan transkiberats för att sedan enkelt kunna bearbetas och sammanställas 

till ett resultat.  

 

Resultatet visar att pedagogens medvetenhet samt värderingar har en betydande roll för 

den matematisk begåvade eleven. Resultatet visar även att ett varierat arbetssätt där 

undervisningen individanpassas kan främja för elevens utvecklingsmöjligheter. Slutligen 

visar resultatet att elever med matematisk begåvning behöver uppgifter som stimulerar 

och utmanar dem för att motsvara deras behov i matematikundervisningen. 
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1 Inledning 

Begreppet begåvning är komplext och kan enligt Pettersson (2011) definieras på över 100 olika 

sätt. Det är ett område som fascinerar forskare världen över men som däremot inte har någon 

framträdande roll i Sverige. Detsamma gäller matematisk begåvning där den svenska forskningen 

har haft en större inriktning mot matematiksvårigheter. Det finns därmed en stor risk att elever 

med matematisk begåvning hamnar i skuggan i frågan som berör individanpassning. I den 

nuvarande läroplanens, Lgr11 (skolverket, 2011) första kapitel beskrivs det hur skolan ska stå 

för en likvärdig och anpassad utbildning: 

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) 

Pettersson (2011) menar att pedagogens kompetens är den viktigaste faktorn för elevernas 

fortsatta utveckling. Formuleringen i läroplanen ställer därmed krav på att pedagogen anpassar 

metoder och arbetssätt utifrån varje enskild elevs behov. Det i sin tur betyder att pedagogen måste 

ha den kunskap som krävs för att göra en individanpassning möjlig. Det tar tid och kräver 

engagemang men det är också avgörande för om skolan ska vara en plats för alla. Även 

Europarådet betonar betydelsen av att identifiera begåvande elever genom att “Inget land har råd 

att förslösa talang, och det är slöseri med mänskliga resurser att inte i tid identifiera intellektuella 

eller andra potentialer” (Pettersson & Wistedt, 2013:7). 

 

I vår tidigare pilotstudie studerade vi hur yrkesverksamma pedagoger definierade begreppet 

matematisk fallenhet och utifrån resultatet kunde vi dra slutsatsen att definitionerna varierade 

precis som intresset och kunskapen om matematisk begåvning. Utifrån det växte ett intresse fram 

om pedagogers värderingar kring matematisk begåvning vilket sedan blev grunden i den här 

studien. Vi kommer nu att utgå från pedagogens tankar kring matematiskt begåvade elever och 

hur begåvningen värderas i matematikundervisningen. Anser pedagogen att det är viktigt att 

eleverna utvecklas från den nivå de befinner sig på, oavsett om de redan nått kunskapskraven, 

eller strävar pedagogen endast efter att alla elever ska nå godtagbara kunskaper i matematik? Hur 

pedagogen definierar, värderar och tänker kring matematisk begåvning är viktigt då det kan vara 

avgörande för hur en anpassning sker i matematikundervisningen. Det är även av stor vikt hur 

pedagogen identifierar, bemöter och arbetar med matematiskt begåvade elever. För att göra det 

möjligt krävs det dock att pedagogen förstår vad begrepp som matematisk begåvning eller 

förmåga innebär samt vilka egenskaper som kan komma till uttryck hos individerna (Pettersson, 

2011).   

 

Med den växande heterogeniteten i skolan gällande undervisningsmetoder och stoff så är det än 

mer viktigt att ställa sig frågan om Sverige har råd att avstå från att satsa på särskilt begåvade 

elever. Eller som Engström (Mönks & Ypenburg, 2009:130) uttrycker det “har vi rätt att 

fortsätta försumma de begåvade barnen?”. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger i grundskolans lägre årskurser värderar 

matematisk begåvning i sin undervisning. Det kommer vi att studera utifrån hur pedagogen 

arbetar i undervisningspraktiken i relation till pedagogens tankar, synsätt och åsikter kring 

fenomenet. Baserat på syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

o Hur upplever yrkesverksamma pedagoger att undervisa matematik till matematiskt 

begåvade elever? 

 

o Hur bemöter undervisande pedagog den matematiskt begåvade eleven vid 

matematiklektionerna? 

 

o Vilka utvecklingsmöjligheter, i matematikundervisningen, ges av pedagogerna för att 

matematiskt begåvade elever ska kunna utvecklas från sin egen nivå?  
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3 Teori 

Under teoriavsnittet kommer vi fokusera på de begrepp som är viktiga för studien, där ibland hur 

begåvningsbegreppet definieras av forskare, individualisering, differentiering, pedagogisk 

medvetenhet samt psykologiska aspekter av inlärningsbegreppet.  

 

3.1 Begåvningsbegreppet 

Begåvning är ett svårdefinierat och komplext begrepp som forskare studerar och diskuterar runt 

om i världen. Forskningen är i många länder mycket betydelsefull då samhällets utveckling 

många gånger är beroende av individuella insatser (Pettersson, 2011). Idag finns det över 100 

olika definitioner av begreppets innebörd och hur begåvade individer ska benämnas. Individer 

med särskilda, kognitiva förmågor kallade Platon för himmelska barn (Wistedt, 2007). Andra 

benämningar är särbegåvade, högt begåvade, talang, individer med särskilda förmågor eller helt 

enkelt begåvade. Begreppet begåvad, gifted, används mycket i USA.  

 

Linda Kreger Silverman (2000) har i sin avhandling gjort en skildring av särbegåvade individers 

karaktärsdrag. Silverman skapade en lista över både intellektuella och personliga egenskaper som 

många gånger återfinns hos särbegåvade barn inom olika områden. De intellektuella 

karaktärsdragen innefattar bland annat utmärkt resonemangsförmåga, intellektuell nyfikenhet, 

analytiskt tänkande, reflektionskapacitet samt passion att lära. De personliga karaktärsdragen 

som många gånger utmärker sig är att individerna är insiktsfulla, de är perfektionister, i behov 

av stimulans, logik och förståelse samt att de är nyfikna och har ett sinne för humor.  

 

Då det däremot inte finns någon uppenbar förklaring till begåvningsbegreppet så har därför olika 

teoretiska modeller arbetats fram för att kunna se begåvning ur olika perspektiv. Mönks och 

Ypenburg (2009) presenterar de olika uppfattningarna av begåvning i olika förklaringsmodeller. 

Den förklaringsmodellen som vi, i den här studien, har utgått ifrån är de kognitiva komponent-

modellerna. De fokuserar på inlärning och vad som skiljer inlärningsprocessen hos den högt 

begåvade eleven till den genomsnittligt begåvade eleven. Det centrala inom de kognitiva 

komponent-modellerna är inte det slutliga resultatet utan snarare individens tillvägagångssätt för 

att nå dit. Det innebär att fokus ligger på med vilken kvalité en individ bearbetar information. 

Även i den här forskningsinriktningen är tidiga tecken på hög begåvning väsentligt. 

 

3.2 Den matematiskt begåvade individen  

Genom att ha studerat hur forskningen ser allmänt på begåvningsbegrepp så kommer nu en 

inriktning ske på särskild begåvning inom matematikämnet och de elever som anses vara 

matematiskt begåvade.  

 

Forskning kring begåvningsbegreppet i allmänhet är som tidigare nämnt av stort intresse för 

forskare världen över men även begåvning inom speciella områden är viktigt att se närmare på. 

En som framförallt inriktat sig på matematisk begåvning är den amerikanska forskaren Benjamin 

Samuel Bloom (1913-1999). 1985 utförde Bloom (1985) en studie med 120 vuxna personer som 

uppvisat särskild matematiskt begåvning. Bloom ville undersöka om det fanns några 

gemensamma nämnare gällande individernas karaktärsdrag, vilken miljö de växt upp i eller 

övriga faktorer. Bloom ville ta reda på om gemensamma faktorer hade kunnat vara svaret på 

deras matematiska begåvning eller om det enbart hade att göra med en medfödd talang.   

 

Blooms (1985) undersökning gav resultat. Det visade sig att många faktorer visade sig vara 

gemensamma och i synnerhet en egenskap; nyfikenhet. Många av de matematiskt begåvade 
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individerna visade sig vara frågvisa och vetgiriga. Ytterligare en gemensam faktor visade sig 

vara att majoriteten av individerna kunde ägna sig åt asociala aktiviteter under synnerligen lång 

tid. Sådana aktiviteter kunde bland annat vara olika slags konstruktioner som krävde djup 

koncentration. En faktor som var gemensam när det kom till den hemmiljö som de växt upp i var 

att föräldrarna hade varit engagerade och entusiastiska till barnens frågor och funderingar. Det 

visade sig även att föräldrarna till begåvade barn själva var välutbildade och i hög grad själva 

besatt hög intelligens samt att synen på skola och utbildning var en gemensam nämnare hos de 

begåvade barnens föräldrar. Föräldrarna visade sig ha förväntningar på att barnen alltid skulle 

arbeta hårt och göra sitt bästa i skolan men förväntningarna var dock alltid positiva och aldrig 

hotfulla. Föräldrarna försökte heller aldrig tvinga på ett matematiskt intresse utan lät barnet 

utveckla det själv. Sammanfattningsvis kunde Bloom se var att hemmiljön var en mycket viktig 

faktor för att barnen skulle utveckla en matematisk begåvning.   

 

3.3 Individanpassning och differentiering 

Det finns ingen enhetlig definition av individualiseringsbegreppet utan påverkas av sitt 

sammanhang. I skolverksamheten handlar individanpassning inte enbart om olika läromedel och 

metoder utan även lärmiljön, elevinflytande och hur mycket ansvar eleven har. Individanpassning 

kan vara både positivt och negativt beroende på hur den sker (Boo, 2014).  

 

I läroplanen, LGR 11 (skolverket, 2011) finns en strävan efter att individualisera undervisningen 

till varje enskild elev för att kunna möta olika behov, tidigare erfarenheter och kunskaper för att 

möjliggöra utveckling för alla. Enligt Boo (2014) är viljan att individanpassa undervisningen 

något som funnits med under lång tid i olika läroplaner och idealet är självklart att skolan ska 

kunna skräddarsy lektioner efter varje enskild elev, någonting som med dagens resurser inte är 

möjligt. Det som är centralt inom individanpassning är elevers behov och intressen. I början av 

90-talet förändrades perspektivets fokus från hela klassen till den enskilda eleven. Pedagogen 

blev mer ett stöd än någon som stod och lärde ut fakta och det egna arbetet slog igenom. Det 

egna arbetet bestod av uppgifter som pedagogen valt ut och som skulle behandlas under en viss 

tid men det var upp till eleven att välja på vilket sätt och när det skulle ske. Som tidigare nämnt 

menar Boo (2014) att det finns risker med att individualiseringen blir i form av eget ansvar och 

planering. En del elever klarar av att ta eget ansvar medan andra elever kan hamna efter. Formen 

av individualisering resulterade även i att pedagogen hade olika höga förväntningar på eleverna. 

Den här förväntningsindividualiseringen kan påverka eleverna negativt. För att eleven ska 

utvecklas och lära sig nya saker behöver eleverna utmanas men också få stöd och bekräftelse av 

pedagogen. Det är därför en risk att lämna eleverna åt eget lärande. Fortsättningsvis kommer 

begreppet individualisering undvikas i studien. Istället kommer begreppet individanpassning 

användas för kringgå definitionen att en anpassad undervisning enbart innefattar att eleverna 

arbetar enskilt under matematiklektionerna. Boo (2014) förtydligar det med att en anpassning av 

undervisningen för varje enskild elev inte nödvändigtvis betyder enskilt arbete. Hon menar vidare 

att det finns en risk att pedagoger blandar ihop individanpassade mål med undervisningsmetoder 

för eleven. Målen kräver en enskild anpassning för eleven men det betyder inte att arbetssättet 

bör vara enskilt arbete.  

 

Differentiering är ytterligare ett begrepp som innebär anpassning i klassrummet. Skillnaden är 

att det nu handlar om att använda sig av strategier för att kunna hantera elevers olika behov och 

förutsättningar. En bred definition av begreppet är att pedagogen skapar skillnader i klassrummet 

som exempelvis grupperingar efter prestation. Den här differentieringen kallas organisatorisk 

differentiering. Är det istället en skillnad i läromedel och metoder i den vanliga lärmiljön kallas 

det för pedagogisk differentiering. En variation av metoder är dock fortfarande viktigt eftersom 
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eleverna lär sig olika sorters matematisk kunskap genom olika metoder, arbetssätt, innehåll och 

material (Boo, 2014).  

 

3.4 Lärande utifrån pragmatismen 

Begreppet lärande är mångtydigt och används i vardagligt språk när man utvecklar motoriska 

och intellektuella färdigheter. Människor kan lära sig att köra bil, cykla, simma men också lära 

sig att läsa, räkna, använda en dator etcetera. Begreppet kan också hänvisas till att en person lär 

känna någon eller kanske rent ut av lär känna sig själv. Ur den aspekten är begreppet mer abstrakt. 

Lärande är mångtydigt och människor använder ordet på många olika sätt, därför är det viktigt 

att vara medveten om vad begreppet lärande innebär i olika situationer (Säljö, 2012).  

 

Inom det vetenskapliga området är en klassisk definition att lärande är den process som sker när 

en individ tar åt sig erfarenhet som i sin tur förändrar dennes beteende. Definitionen i sig har 

många luckor och naturliga frågor som uppstår är vad en förändring av beteende innebär samt 

hur stor förändringen måste vara för att individen ska ha tagit till sig lärdom. För att ta itu med 

problemet har därmed många olika definitioner av termen framskridits men begreppet är så pass 

abstrakt att en gemensam definition inte går att formulera. Vad lärande innebär har därför att göra 

med ur vilket teoretiskt perspektiv man utgår ifrån. Ett lärandeperspektiv utgår från 

pragmatismen där lärandets fokus utgår från att det finns öppna funderingar och problem, 

någonting som är centralt för utvecklande av matematiska förmågor (ibid).  

 

Pragmatismen har sin utgångspunkt i den filosofiska traditionen och associeras med bland annat 

Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James (1842-1910) och framförallt John Dewey 

(1859- 1952). Peirce var filosof, James var filosof och psykolog och Dewey var filosof, psykolog 

och didaktiker. Alla tre var verksamma i USA vilket bör uppmärksammas då många 

forskningstraditioner som blivit betydelsefulla har arbetats fram i Europa men sedan utvecklas i 

USA (Säljö, 2012) 

 

John Dewey är den forskare inom pragmatismen som har haft störst inflytande på skolan och 

ville han omsätta mycket av sin pedagogiska filosofi i undervisningen. Det gjorde han genom 

olika försöksskolor. Dewey bodde under lång tid i Sverige där hans idéer inspirerade den 

dåvarande skolreformen i mitten av 1900-talet. Deweys formulering “learning by doing” fick 

stor genomslagskraft. Tanken var att praktiskt arbete i relation till det teoretiska skulle bli mer 

elevcentrerat och anpassningsbart för elever med olika behov. Att eleverna fick lära sig genom 

att göra någonting praktiskt med ämnet skulle underlätta kunskapsbearbetningen (ibid).   

 

Inom pragmatismen belyses det viktigaste verktyget, för att barn ska kunna ta till sig kunskaper 

och färdigheter i samhället, som språket. Samtal och interaktion med andra människor är nyckeln 

till att förstå sådant man själv inte varit med om och tack vare språket kan världen analyseras och 

förstås. Dewey (Säljö, 2012) gör dock skillnad på att känna till information och att lära sig 

någonting genom att känna till informationen. Detta är också ett av skolans största problem. 

Eleverna överöses med information men om de sedan kan ta till sig informationen är en annan 

sak. Deweys kritik mot skolan visar att det finns stora skillnader i hur man ser på lärande. Dewey 

menar att skolan nöjer sig med att eleverna kan återge fakta utan att egentligen veta om någon 

kunskap har befästs. Genom den synen på lärande och den undervisning som därigenom är 

utformad räcker det att eleverna memorerar det som står i faktaböcker eller det som pedagogen 

har sagt.  

 

Dewey (Säljö, 2012) menar att det bästa sättet att befästa kunskap och skapa lärande är genom 

Inquirer. Begreppet innebär att det måste finnas ett problem att utgå ifrån för det är först när det 
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finns en öppen undran som människan tänker. När svaret för problemet är oklart så finns det 

luckor i människans förståelse. Fakta blir en av byggstenarna för att förstå problemet men det är 

inte det centrala för lärandet. När sedan olika undersökningar görs så kan ett faktum komma fram 

som inte alls stämmer med individens verklighet. Där igenom bildas ny kunskap som gör att 

individen ser på saker på ett nytt sätt och därigenom fördjupas förståelsen genom ett systematiskt 

arbete. Genom denna process skapas lärande genom hur individen ska se på eller hantera 

problemet. I och med detta innebär pragmatismen kort och gott att skapa meningsfulla 

sammanhang för att kunna en individ ska kunna ta till sig kunskap och utveckla sitt lärande.  

 

3.5 Medveten pedagogik  

För att eleverna ska ges goda förutsättningar att utvecklas så behöver pedagogen vara effektiv 

och ha god kompetens. Några kännetecken för god lärarkompetens är enligt Gustafsson och 

Myrberg (2002) att pedagogen är entusiastisk, har flera undervisningsmetoder och utifrån elevens 

kunskaper ställer relevanta och utmanande frågor samt utformar uppgifter utifrån 

undervisningens syfte. Pedagogen bör reflektera över de frågor som ställs för att eleven ska ges 

möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga samt sin metakognition. Exempel på sådana 

utmanande frågor kan vara att eleven ska förklara sitt tillvägagångssätt vid uppgiftslösningen 

eller att eleven får se problemet ur ett annat perspektiv. Därmed utmanas elevens medvetenhet 

att generalisera matematiken samt se samband och mönster. Pettersson (2011) uttrycker att 

pedagogens medvetenhet av undervisningens syfte, genomförande och innehåll tillsammans med 

hur pedagogen handlar har stor inverkan på den begåvade elevens utvecklingsmöjligheter. Hon 

menar att pedagogens kompetens är helt avgörande för elevens utveckling samt även för elevens 

positiva inställning till matematikämnet. Hon menar vidare att pedagoger som har breda 

kunskaper inom matematik är särskilt passande att undervisa matematiskt begåvade elever. 

Pettersson betonar även vikten av pedagogiska kunskaper som att kunna hantera olika situationer 

som kan uppstå samt att ha vetskap om eleverna och deras olika behov. Det betyder bland annat 

att pedagogen behöver vara medveten om vilka kunskaper eleven har för att kunna föra relevanta 

samtal men också för att pedagogen ska kunna planera undervisningen på ett sätt som gör att 

förmågorna får möjlighet att utvecklas praktiskt. Pettersson betonar att pedagogen behöver goda 

ämneskunskaper för att kunna vidareutveckla elevernas frågor samt fånga upp tankar och idéer. 

Arbetssätten som kan användas är problemlösningar, olika experiment, samarbetsövningar eller 

andra uppgifter där eleverna får använda sin resonemangsförmåga och föra diskussioner över 

sina tankar. Det kan i sin tur kopplas till Deweys forskning kring lärande i form av inquiry based 

learning (Säljö, 2012).  

 

Enligt Pettersson (2011) är det dock inte endast pedagogens val av arbetssätt som är avgörande 

utan även hur pedagogen väljer att presentera undervisningen. Undervisningen bör presenteras 

så att eleverna känner sig inspirerade och motiverade vilket i sin tur ger en grund för kreativitet. 

Pedagogen ska även se till att eleverna har tillräckligt med tid för att diskutera fram problemet 

samt olika lösningar för till exempel en problemlösning. En lektion som innefattar samarbete 

samt diskussioner tar längre tid att genomföra i jämförelse med en traditionell undervisning, det 

vill säga eget arbete.  

 

Ämneskompetensen och den didaktiska kompetensen är två självklara komponenter för 

pedagogen men de är inte tillräckliga i praktiken. Pettersson (2011) menar att det finns en till 

faktor som behövs för att pedagogen ska ses som effektiv och det är medvetenhet. Pedagogens 

medvetenhet om elevernas matematiska förmågor samt hur de ska kunna utvecklas har en 

betydande del i undervisningen. Syftet är att pedagogen ska veta vilket arbetssätt och innehåll 

som bäst ger de förutsättningar som eleven behöver. Pedagogen kan använda sig av olika 

arbetssätt i undervisningen för att öka förståelse och utmana eleverna i matematik. Hattie (2009) 
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menar att pedagogens tillvägagångssätt att hantera sina ämneskunskaper i undervisningen är 

avgörande för elevens utvecklingsmöjligheter. Pedagogen bör vara medveten om vilka 

förutsättningar samt kunskaper eleverna har vid utformning av undervisningen.  Undervisningen 

kan därför inte bara utgå ifrån den ämneskompetens som pedagogen besitter utan även didaktiska 

kompetenser. Pettersson (2011) anser att pedagogen ska möta varje enskild elev och därför 

behöver undervisningen utformas utifrån elevernas kunskaper.  

 

Vidare skriver Pettersson (2011) att pedagogens medvetenhet, vilja och kunskap att utmana 

elever är viktiga aspekter för att den matematiskt begåvade elevens ska utvecklas. Dimitriadis 

(2012) skriver i sin artikel att pedagoger kan känna sig obekväma med att undervisa matematik 

till elever med begåvning. Det beror bland annat på att de känner en brist i den ämneskunskap de 

har och deras tidigare erfarenheter vilket i sin tur leder till en brist i förtroendet. Pedagogerna 

framförde att de behövde hjälp samt en vidareutbildning för att kunna bemöta eleverna med 

begåvning. 

3.6 Teoretiskt ramverk  

För att sammanfatta teorin så finns ingen uppenbar förklaring till begåvningsbegreppet och därför 

har olika teoretiska modeller arbetats fram för att kunna se begåvning ur olika perspektiv. Den 

förklaringsmodellen som vi, i den här studien, har utgått ifrån är de kognitiva komponent-

modellerna. Det centrala inom de kognitiva komponent-modellerna är inte det slutliga resultatet 

utan snarare individens tillvägagångssätt för att nå dit. Det innebär att fokus ligger på med vilken 

kvalité en individ bearbetar information. För att matematiskt begåvade elever ska kunna 

utvecklas krävs det att pedagogen är medveten i sin pedagogik. Pedagogen behöver vara effektiv 

och ha god pedagogisk kompetens. Några kännetecken för god lärarkompetens är att pedagogen 

är entusiastisk, har flera undervisningsmetoder, ställer relevanta och utmanande frågor samt 

utformar uppgifter utifrån undervisningens syfte. Pedagogens medvetenhet, vilja och kunskap att 

utmana elever är viktiga aspekter för att den matematiskt begåvade elevens ska utvecklas. 

 

En viktig aspekt i studien är även vad det innebär att lära sig och hur processen går till samt hur 

det påverkar vilka metoder och arbetssätt som är mest lämpliga i matematikundervisningen. Ett 

lärandeperspektiv utgår från pragmatismen där lärandets fokus utgår från att det finns öppna 

funderingar och problem, någonting som är centralt för utvecklande av matematiska förmågor. 

Ett sätt att befästa kunskap och skapa lärande är genom inquirer. Begreppet innebär att det måste 

finnas ett problem att utgå ifrån för det är först när det finns en öppen undran som människan 

tänker. Fakta blir en av byggstenarna för att förstå problemet men det är inte det centrala för 

lärandet. När sedan olika undersökningar görs så kan ett faktum komma fram som inte alls 

stämmer med individens verklighet. Där igenom bildas ny kunskap. 

 

Ett ytterst viktigt teoretiskt begrepp inom det matematiska begåvningsområdet i skolan är 

individanpassning och en möjlighet till utveckling från elevens egen nivå. I skolverksamheten 

handlar individanpassning inte enbart om olika läromedel och metoder utan även lärmiljön, 

elevinflytande och hur mycket ansvar eleven har. Vilja att individanpassa undervisningen något 

som funnits med under lång tid i olika läroplaner och idealet är självklart att skolan ska kunna 

skräddarsy lektioner efter varje enskild elev, någonting som med dagens resurser inte är möjligt. 

Det finns även risker med att individualiseringen blir i form av eget ansvar och planering. Den 

här typen av individualisering kan resultera i att pedagogen har olika höga förväntningar på 

eleverna och den här så kallade förväntningsindividualiseringen kan påverka eleverna negativt. 

För att eleven ska utvecklas behöver de även få stöd och bekräftelse av pedagogen.  
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Ytterligare ett viktigt teoretiskt begrepp är differentiering som också innebär en slags anpassning 

i klassrummet. En bred definition av begreppet är att pedagogen skapar skillnader i klassrummet 

genom exempelvis grupperingar efter prestation. Den här differentieringen kallas organisatorisk 

differentiering. Är det istället en skillnad i läromedel och metoder i den vanliga lärmiljön kallas 

det för pedagogisk differentiering.  

 

Det urval av teoretiska begrepp som redogjorts är väsentliga delar för att få en djupare förståelse 

av vad det innebär att undervisa matematik till matematisk begåvade elever.  
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4 Tidigare forskning  

Vår undersökning syftar till att se hur matematisk begåvning värderas av verksamma pedagoger 

i klassrummet samt hur matematiskt begåvade elever bemöts i undervisningssituationer och hur 

det i sin tur påverkar elevens utveckling. Utifrån vårt syfte är forskning kring individualisering i 

klassrumspraktiken, lärarkompetens och innebörden av matematisk begåvning viktiga områden 

att titta närmare på för att kunna besvara våra forskningsfrågor och göra en resultatanalys av 

studien.  

 

4.1 Att stödja begåvade elever i matematikundervisningen 

Hur elever med olika matematiska förmågor stöds inom matematikämnet beror enligt Pettersson 

(2011) på många olika faktorer. Det kan bland annat röra sig om faktorer som skolans 

organisation och därmed klasstorlek, ekonomiska resurser, lektionslängd om det finns möjlighet 

att dela klassen etcetera. Något som naturligtvis också påverkar vilket stöd matematiskt begåvade 

elever får är vilken ämneskompetens samt didaktisk kompetens pedagogen besitter. Hur 

pedagoger värderar matematisk begåvning spelar också en avgörande roll för hur 

individanpassning sker.  

 

Silverman (2000) menar att det första steget för att matematiskt starka elever ska få det stöd de 

behöver är att pedagogerna ska kunna känna till egenskaper och karaktärsdrag för att kunna 

identifiera matematisk begåvning. Några av de drag som Silverman menar är särskilt 

karaktäristiska är nyfikenhet, abstrakt resonemangsförmåga, en särskild fallenhet för 

problemlösning samt att de diskuterar och ifrågasätter. Silverman betonar dock en vital del, att 

aldrig generalisera karaktärsdrag då alla individer är olika. En elev kan vara matematiskt begåvad 

trots att alla egenskaper inte överensstämmer med individens personlighet.  

 

I läroplanen LGR 11 (skolverket, 2011) beskrivs det hur undervisningen ska varieras för att 

eleverna ska kunna ta till sig kunskap och utvecklas, både genom varierade arbetsformer och 

innehåll. Enligt Pettersson (2011) är det dock främst en undervisningsmodell som är ledande 

inom matematikundervisningen. Undervisningsmodellen innebär att pedagogen utgår ifrån en 

lärobok, utifrån den utformas genomgångar och därefter får eleverna arbeta självständigt i boken. 

Elevernas kunskap utvärderas genom diagnoser alternativt prov och diskussioner med andra 

elever eller pedagoger om lösningsstrategier är relativt ovanliga. Variation är sällsynt gällande 

både innehåll och arbetsmetoder. Pettersson menar att varje elev får ytterst lite diskussionstid 

med pedagogen, kanske enbart några minuter varje lektion och då är det framförallt om någonting 

i boken är oklart, inte för att diskutera eventuella lösningar. Att det finns få diskussionstillfällen 

menar Pettersson har att göra med att den största delen av matematiklektionen består av 

rutinuppgifter. Undervisningsmodellen förekommer även i andra länder men är framförallt 

framträdande i Sverige.  

 
4.1.1 Nivågruppering och individualisering 

Trots den begränsade variationen i matematikundervisningen är ett centralt innehåll i debatter 

och didaktikforskning den problematik som finns gällande individualisering. Enligt Pettersson 

(2011) är individualisering och det liknande begreppet nivågruppering (differentiering) 

definierade på många olika sätt och blandas ofta ihop. En av många definitioner till de båda 

begreppen är att nivågruppering skapas av organisationen för att en individualisering ska vara 

genomförbar. Hon menar vidare att nivågruppering många gånger betyder att skapa alltigenom 

lik grupp av elever utifrån egenskaper, kunskaper och färdigheter inom ett område eller ämne. 

Det har visat sig att vara positivt och fördelaktigt för matematiskt begåvade elever. En av 
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anledningarna till de positiva effekterna kan vara att de får arbeta med delar inom matematiken 

som de kanske inte hade arbetat med i helklass.  

 

Enligt Pettersson (2011) anses den huvudsakliga undervisningsformen vara individuell. 

Begreppet “individuell undervisning” är dock mångtydigt och kan tolkas på olika sätt. Man kan 

tala om individuell undervisning som att eleverna får undervisningen anpassad efter sina behov 

gällande arbetsmetoder, undervisningisnnehåll, läromedel etcetera. Man kan också tala om det 

individuell undervisning med fokus på tid. Det är just den senare definieringen av individuell 

undervisning som är idag är dominerande i Sverige, det vill säga en hastighetsindividualisering. 

Som tidigare nämnt är enskilt arbete i likadana läroböcker den huvudsakliga arbetsformen på 

matematiklektionerna, det som ses som individanpassning är just elevernas hastighet, det vill 

säga i vilken takt de arbetar.  

 

Pettersson (2011) menar dock att det finns ytterligare en vanlig individanpassning i den 

dominerande undervisningsmodellen, nämligen hur uppgifterna behandlas. Alla elever har 

liknande uppgifter till innehåll men vissa delar kan uteslutas eller läggas till för att en 

individanpassning ska ske. Pettersson menar vidare att det viktigaste i matematikundervisningen 

är hur arbetsuppgifterna är utformade så att alla elever alltid ska få utmanas och stimuleras utifrån 

sin egen nivå. Det är först då som matematisk begåvning kan utvecklas.  

 
4.1.2 Hämmande normer i matematikundervisningen 

Matematikämnet är enligt Pettersson (2011) det skolämne som har tydligast normer när det 

kommer till ämnets karaktär. Det finns en idé om att matematik handlar om att få fram ett korrekt 

svar på ett korrekt sätt och uträkningshastighet värderas högt. Det i sig innebär att matematik 

handlar om att memorera matematiska regler och det finns bara ett rätt svar. Det svaret finns hos 

undervisande pedagog och därmed ses pedagogen och även läroboken som matematikens 

sanning. Därmed finns det få tillfällen att utforska matematiken på andra sätt.  

 

Matematikämnets natur ses helt enkelt som inrutad och regelbunden men borde enligt Pettersson 

(2011) utvecklas och bli ett mer öppet ämne. Syftet med matematiken skulle istället vara att lära 

eleverna att tänka och handla matematiskt på ett kreativt sätt. Pedagogen bör uppmuntra eleverna 

att agera matematiskt och förklara sina tankar vilket innebär att vänta ut elevernas svar och 

undvika påskyndande av processen. Genom att hasta fram svar kan eleverna påverkas utifrån de 

önskade svar som finns hos pedagogen. Klassrummet behöver ett interaktivt klimat där 

matematiska idéer, tankar och resonemang lyfts fram och bearbetas. Att utveckla matematisk 

kreativitet borde vara det främsta målet i matematikundervisning istället för att enbart memorera 

regler och metoder.  

 

Enligt Persson (1997) kan det vara hämmande för matematiskt begåvade elever om pedagogen 

bara utgår från lösningsmetoder ur läroboken. Många gånger ses dessa metoder som de korrekta 

och de som bör användas men särbegåvade elever har många gånger kommit fram till vilka 

metoder de ska använda för att lösa problemen på andra sätt. Det är därför inte helt osannolikt att 

det blir problem när pedagogen framhäver att vissa metoder är de rätta. På detta sätt kan 

pedagogen hämma eleven genom sin egen syn på problemlösning istället för att vara öppen till 

olika metoder. Ger eleven en förklaring som pedagogen inte förstår blir det en negativ betingning 

och eleven lär sig att förklaringar eller metoder som inte är desamma som pedagogen förväntar 

sig är dåliga vilket kan göra skada på matematisk begåvning.   

 

Att matematisk kreativitet är viktigt för elevers utveckling inom matematiken är tydlig och att 

enbart memorera regler för att finna en matematisk sanning är inget annat än hämmande. Här kan 
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man se hur viktig didaktisk kompetens är hos pedagoger och det är någonting som kommer att 

uppmärksammas i följande stycken (ibid).  

 

4.2 Lärarkompetens - den viktigaste faktorn för elevers matematikutveckling 

Som tidigare nämnt så är pedagogen den viktigaste faktorn för elevernas matematikutveckling i 

skolan. Pettersson (2011) menar att pedagogen redan tidigt kan identifiera elever som har 

särskilda förmågor inom matematik i grundskolan och redan där börja utmana dem genom 

aktiviteter och uppgifter. Pedagogen är däremot inte tillräcklig utan det krävs ett samarbete 

mellan pedagogens kompetenser samt andra resurser i skolan. Sedan behöver eleven med 

matematisk begåvning motiveras till att själva fortsätta utveckla sina kunskaper och färdigheter 

utifrån vart eleven befinner sig. I likhet med Pettersson (2011) anser Bloom (1985) att 

pedagogens roll och lärarkompetens är den viktigaste faktorn. Bloom menar däremot att 

pedagoger kan ha olika förutsättningar för att möta de eleverna. Skolsystemets struktur samt hur 

stat och kommun väljer att spendera pengar och resurser har en betydande påverkan. 

 

Pettersson (2011) anser att pedagoger har möjligheten att påverka elevernas framtid och deras 

attityder till matematiken. Pedagogen bör agera positivt och visa intresse för elevernas 

förklaringar och därmed ge eleverna chansen att resonera matematiskt för att argumentera för sin 

lösning av en uppgift. Sedan är det viktigt att pedagogen ger eleven betänketid till att formulera 

sig då även pedagogen kan behöva tid till det vid vissa situationer för att sedan återkomma till 

samtalet. 

 

Vidare menar Pettersson (2011) att det finns flera komponenter som har betydelse för hur 

eleverna bemöts i undervisningen utifrån deras kunskaper. De komponenterna är ekonomiska 

resurser, tid, organisatoriska förutsättningar, gruppstorlekar samt pedagogens ämneskompetens 

och didaktiska kompetens. Vidare i nästa del kommer en tydligare förklaring över vilket inverkan 

pedagogens ämneskompetens och didaktiska kompetens har för elevens lärande. 

 
4.2.1 Vikten av ämneskunskap och didaktisk kompetens hos pedagoger 

Enligt Alexandersson (1994) har forskning visat att ämnesinnehållet i den svenska 

skolundervisningen har varit bristfällig. Ämnesinnehållet har en central aspekt och det ska belysa 

vilka kunskaper pedagogen bör ha för att undervisa i skolan. Det ska därmed finnas en tydlig 

kunskapsgrund som innefattar kunskapar, förståelse och yrkesskicklighet. Pedagogen ska kunna 

förklara sitt ämne så pass bra att andra förstår och då anses kunskapen vara en viktig komponent 

i lärarkunskapen. Ämnet påverkas även utifrån hur pedagogen värderar det ämne som ska 

undervisas. Exempel på vad som påverkas av pedagogens värderingar är: pedagogens val av 

läromedel, stöd i undervisningen, vad pedagogen undervisar om i ämnet och pedagogens 

undervisnings principer. 

 

Alexandersson (1994) förklarar i sin avhandling att pedagogens frågor har en betydande roll för 

elevens möjlighet att utveckla matematiska förmågor. Frågorna kan föra ett samtal vidare och 

därmed ge eleven möjlighet till att utveckla sin resonemangsförmåga. Pettersson (2011) 

förtydligar dock att eleverna inte ska lotsas till svaret på ett problem genom pedagogens frågor 

och stöd utan att de endast ska utmanas för att sedan själva behöva tänka fram en lösning. 

Pedagogen behöver fundera över frågornas innehåller, form och syfte. Det vill säga på vilket sätt 

pedagogen ställer frågan, vad det är för fråga samt varför pedagogen ställer frågan. Sedan bör 

pedagogen enligt Pettersson alltid ställa följdfrågor till elever då de ger förutsättningar för 

elevens fortsatta utveckling.  
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Ett likande synsätt har Lester och Lambdin (1991) som anser att pedagogen bör reflektera över 

vilka frågor som ställs samt varför. Frågorna kan utformas för olika skäl som till exempel, för att 

eleven ska förklara för andra elever, som tips eller för att stimulera elevens tänkande. Vidare 

anser Lester och Lambdin att frågorna som ställs till eleven kan ge värdefull information om 

elevens tankar, attityder och kunskaper. Informationen kommer enklast fram vid att observera 

och ifrågasätta eleverna medan de arbetar med matematik. Förutom pedagogens frågor och 

utmaningar så har enligt Persson (1997) pedagogens förväntningar en viktig roll för elevens 

utvecklingsmöjligheter. Eleven lär sig att förklara till exempel en problemlösning på ett sätt som 

pedagogen finner rätt och kan förstå istället för det sätt som eleven finner enkelt. 

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Här redogörs en kort sammanfattning av den tidigare forskning som presenterats. För att kunna besvara 

de valda forskningsfrågorna samt studiens syfte har tre huvudområden valts ut: innebörden av 

matematisk begåvning, individualisering i klassrumspraktiken och lärarkompetens.  

 

Utifrån de områdena har det framgått att elever med matematisk begåvning behöver stöd av 

pedagogerna i undervisningen. Pedagogens kompetenser, medvetenhet samt värderingar har stor 

betydelse för hur pedagogen individanpassar samt bemöter eleven i matematikundervisningen. En 

annan viktig faktor är också hur pedagogen väljer att genomföra undervisningen det vill säga valda 

arbetsuppgifter och metoder. Den vanligaste metoden är dock att pedagogen utgår ifrån en 

undervisningsmodell som arbetar med läroboken som grund och därmed rutinuppgifter. Pedagogen bör 

istället utforma sin undervisning så att eleverna får möjligheten till att utveckla sitt kreativa och 

matematiska tänk genom till exempel resonemang eller problemlösningar. Undervisningen bör därför 

alltid ha ett interaktivt klimat så att eleverna upplever att de får möjligheten till att lösa uppgifter utifrån 

deras egna tankesätt och inte utifrån de önskade svar eller metoder som finns hos pedagogerna. Något 

som tydligt lyfts fram är att pedagogen redan tidigt kan identifiera elever med matematisk begåvning 

samt redan då börja utmana och motivera.   
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5 Metod  

I metodkapitlet kommer valda metoder, tillvägagångssätt vid datainsamling, motivation till urval 

av informanter, genomförande av datainsamling samt databearbetning att diskuteras. 

Avslutningsvis kommer en redogörelse för forskningsetiska överväganden att motiveras.   

 

Den här studien utgår från en fenomenografisk ansats. Ansatsen innebär att forskningen fokuserar 

på människors olika sätt att uppfatta sin omvärld. Fenomenografi är en empirisk ansats som är 

kvalitativt inriktad och dess huvudsyfte är att förklara och beskriva hur människor upplever olika 

fenomen i världen samt vilka likheter och skillnader som påträffas (Marton & Booth, 2000). 

 

Utifrån vald ansats har en kvalitativ metod valts för undersökningen. Enligt Trost (2010) är en 

kvalitativ metod mest passande om syftet avser att få förståelse för tankar och uppfattningar eller 

för att se om det kan finnas mönster mellan olika perspektiv. Då målet är att undersöka sambandet 

mellan pedagogens värderingar och tankar kring matematisk begåvning, med hur pedagogen 

uppträder i undervisningssituationen, så kommer därmed både intervju och observation ske. 

 

Vid genomförande av undersökningar och studier är det viktigt att reflektera över 

undersökningens syfte, det vill säga vad det är som ska undersökas. Studiens fokus kan till 

exempel vara att undersöka kulturer, känslor eller hur någon uppfattar ett visst fenomen. 

Beroende på studiens syfte kan olika undersökningsområden kopplas till olika 

vetenskapsteoretiska perspektiv. Utifrån det valda perspektivet kan därefter forskaren välja en 

passande metod för undersökningen (Allwood & Erikson, 2010). 

 

Studien kommer att fokusera på pedagogernas tankar och värderingar kring matematisk 

begåvning där syftet är att djupgående synliggöra pedagogernas egna uppfattningar om 

fenomenet. Utifrån syftet med studien är en fenomenografisk ansats passande. I studien kommer 

en deltagande observation ske för att motsvara syftet. En deltagande observation är enligt 

Bryman (2011) en observation där forskaren har till avsikt att observera en social miljö där 

samspelet mellan individerna och deras beteenden observeras. Observatörerna är medvetna om 

vad de vill undersöka samt hur de ska registrera den information som framgår vid en observation. 

Vid en systematisk observation använder sig forskarna av ett observationsschema för att se till 

att allt som observeras även dokumenteras för en senare sammanställning. 

 

    5.1 Urval 

Informanterna i den här studien har valts genom ett strategiskt urval, det vill säga en fallstudie. 

Enligt Denscombe (2009) sker fallstudier i vanliga fall i en större omfattning och under en längre 

tidsperiod. Däremot börjar det bli vanligare att även använda fallstudier vid mindre 

undersökningar under kortare tid, någonting som inspirerat den här studien då kriterierna för en 

fallstudie är att fokusera på ett objekt istället för en bredare massa. Det sker för att koncentrera 

studien och synliggöra fenomen och komplexitet som inte varit möjligt med ett stort urval. 

Denscombe menar vidare att både en individ och organisationsnivå behövs för att kunna urskilja 

en helhetsförståelse men även hur de olika delarna kan påverka varandra, vilket en fallstudie 

möjliggör. Denscombe uttrycker vidare att en fallstudie ger värdefull information om varför ett 

resultat har uppstått och inte endast vilka resultaten är. I fallstudien har två olika 

undersökningsenheter valts ut och utifrån undersökningsenheten har en informant valts. De 

informanter som deltog i studien har varit våra respektive handledare under den tredje 

verksamhetsförlagda utbildningen. Ett kriterium för att kunna genomföra studien och få fram 

resultat var dock att minst en elev i varje klass skulle vara matematiskt begåvad. Under praktiken 

fick vi möjlighet att själva observera eleverna under matematiklektionerna och fann att minst en 
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elev i varje klass uppvisade de karaktärsdrag som Silverman (2000) beskriver som typiska för 

begåvning.   

 

De intellektuella och personliga karaktärsdrag som vi utgick från vid den bedömningen var 

Silvermans (2000) beskrivning av gemensamma karaktärsdrag för matematiskt begåvade elever. 

De intellektuella karaktärsdrag, som Silverman beskriver, är bland annat att individen har en 

utmärkt resonemangsförmåga, visar på ett analytiskt tänkande, en intellektuell nyfikenhet, de har 

en god reflektionsförmåga samt att de visar ett stort intresse för att lära. De personliga 

karaktärsdrag som Silverman beskriver är att individerna är i stort behov av stimulans, de är 

insiktsfulla, perfektionister, logiska, har förståelse samt att de även visar sig ha ett sinne för 

humor. Efter att noggrant studerat eleverna kunde vi säkerställa att karaktärsdragen stämde in väl 

och utefter det valdes eleverna ut till studien.  

 

Storleken på urvalet är en fråga som är viktig att ställa sig och Trost (2010) menar att vid 

kvalitativa intervjuer är det viktigt att begränsa sig då för stort urval gör insamlad data ohanterlig. 

Trost menar vidare att det är viktigt att reflektera över syftet med studien. Är syftet att förstå en 

persons tankar och handlande så ska urvalet vara mindre då ett fåtal intervjuer som är välgjorda 

är mer värda för att få ut ett bra resultat. Då syftet med den aktuella studien är att jämföra 

pedagogens värderingar och tankar med praktiken så valdes två informanter. Anledningen till att 

inte bara en valdes var för att kunna jämföra ur ytterligare ett  

perspektiv, nämligen de två pedagogerna och se om det finns några gemensamma nämnare 

mellan tanke och praktik.  

 

     5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen kommer att ske genom observationer och intervjuer. Anledningen till 

användandet av de båda kvalitativa metoderna är för att kunna besvara våra forskningsfrågor i 

förhållande till studiens syfte. Då syftet är att kunna jämföra två perspektiv med varandra, det 

vill säga hur pedagogen bemöter begåvade elever i undervisningspraktiken med pedagogens 

tankar och värderingar kring området. Alexandersson (1994) menar att olika metoder för 

datainsamling, så som intervjuer och observationer, gör det möjligt att utgå från två perspektiv 

och därefter kunna göra en komparation. Enligt Denscombe (2009) är det dessutom fördelaktigt 

att använda sig av mer än en datainsamlingsmetod vid en fallstudie då en kombination av 

observationer och intervjuer kan ge forskaren värdefull information som kan jämföras och 

analyseras.  

 
5.2.1 Observation 

I studien kommer två pedagoger på två olika skolor att observeras och intervjuas. Till en början 

kommer två matematiklektioner per klass att observeras. Observationen kommer att ske i en 

naturlig miljö, det innebär att händelser i klassrummet hade skett oavsett om observationen inte 

genomförts den dagen. Det är viktigt att inte störa eller påverka lektionen då observationens syfte 

är att få en så sanningsenlig bild av vardagen som möjligt (Denscombe, 2009). Observationerna 

kommer att ske före intervjutillfället med pedagogen. Syftet med upplägget är att göra så liten 

påverkan som möjligt på undervisningstillfället och därmed få en sanningsenlig bild av 

pedagogens bemötande av den matematiskt begåvade eleven i undervisningen. Observationen 

kommer att dokumenteras med hjälp av ljudupptagning och kompletterande anteckningar som 

skrivs enligt ett observationsschema (se bilaga B). Ljudupptagningen kommer att ske vid den 

matematiskt begåvade elevens plats i klassrummet för att tydligt kunna dokumentera pedagogens 

språkliga bemötande av eleven. Enligt Bjørndal (2005) dokumenterar en ljudupptagning enbart 

samtal och tonläge och det kommer inte att vara tillräckligt för att få en full bild av bemötandet. 
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Därför är observationsschemat och dess anteckningar en hjälp för att dokumentera sådant som 

inte kommer med på inspelningen. Kompletterande anteckningar kommer göras av kroppsspråk, 

minspel, gester, hur väl pedagogen uppmärksammar den matematiskt begåvade eleven samt om 

det finns skillnader i bemötande av olika elever. Efter genomförande observationer där vi studerat 

pedagogens handlingar och bemötande kommer en uppföljande intervju genomföras för att 

belysa studiens andra perspektiv, pedagogens tankar och värderingar. 

 
5.2.2 Intervju 

Intervjuer är enligt Alvehus (2013) ett viktigt redskap och en kraftfull metod i den kvalitativa 

studien då den ger möjlighet att undersöka hur människor ser på olika fenomen. Även 

Alexandersson (1994) menar att det är den viktigaste datainsamlingsmetoden i kvalitativa studier 

då det är en stor fördel att intervjuaren kan ställa uppföljningsfrågor för att undvika missförstånd 

eller felsägningar. I enlighet med Alexandersson anser även Denscombe (2009) att kvalitativa 

intervjuer är den lämpligaste metoden i undersökningar som rör personers tankar och känslor. 

Intervjuer möjliggör informantens förklaring av sina tankar och idéer på ett mer djupgående sätt, 

någonting som inte hade varit möjligt i en enkätundersökning. I den här studien kommer en 

semistrukturerad intervju ske med båda pedagoger. Intervjumetoden kommer att vara 

semistrukturerad vilket innebär att det finns specifika ämnen som kommer att beröras. 

Informanten har dock en större frihet att svara på frågorna och utveckla sina synpunkter då 

frågorna är öppna (Bryman, 2011; Denscombe, 2009). Syftet med intervjumetoden är att 

informanten ska leda intervjun framåt medan intervjuaren enbart håller intervjun till de ämnen 

som ska beröras. Informanten ska få friheten att uttrycka och utveckla sina tankar och idéer utan 

att ledas för mycket av intervjufrågorna. 

 

Även intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av ljudupptagning och enligt Arhne & 

Svensson (2012) finns det goda skäl att använda ljudupptagning vid en intervju då det kan 

garantera informantens ord och tankar på ett sätt som inte anteckningar kan göra. Skulle enbart 

egna anteckningar användas finns det en risk att intervjuarens personliga tankar och förutfattade 

meningar omedvetet påverkar och förvränger det som informanten säger. Genom att lyssna på 

inspelningen flera gånger kan fokus läggas på olika saker, till exempel tonläge, ordval etcetera. 

Kompletterande anteckningar kommer dock även ske vid intervjun av den person som inte 

intervjuar pedagogen. Syftet med anteckningarna är återigen att dokumentera sådant som inte 

kan komma med vid en ljudupptagning men som kan vara intressant vid resultatanalysen.  

 

5.3 Genomförande  

De två pedagoger som deltog i studien tillfrågades muntligt och efter att ha gett sitt medgivande 

skickades ett skriftligt brev via mejl med information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Då 

vi önskade att en särskild elev från varje klass skulle medverka i studien skickades även ett 

missivbrev hem till föräldrarna för ett skriftligt godkännande. Efter tillstånd från föräldrar 

bokades tider för intervjuer och observationer med pedagogerna via mejlkontakt.  

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide (Bilaga A) och en 

observationsguide (Bilaga B). Då studien utgick från en semistrukturerad intervjumetod 

utformades frågorna öppet och i viss mån endast med ord. Enligt Trost (2010) är det bra att inte 

ha formulerade frågor i förväg då det är viktigt att informanten ska få styra ordningsföljden och 

innehållet så lång det går. Trost menar även att det är en fördel att inte ha alltför många frågor 

utan att istället gå på djupet med färre frågor i en kvalitativ intervju. Observationsguiden 

utformades med inspiration av O ‘Learys (2014) observationsschema. Olika kategorier som var 
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intressanta för studiens syfte och frågeställningar utformades i observationsschemat för att 

fokusera på rätt saker.  

 

Två observationer genomfördes hos respektive pedagog som sedan följdes upp av en intervju 

med pedagogen. Under observationerna dokumenterades pedagogens samtal med den 

matematiskt begåvade eleven genom ljudupptagning samt kompletterande anteckningar genom 

observationsguiden. Enligt Bryman (2011) är minnet inte alltid pålitligt och därför är 

anteckningar ett bra redskap för att kunna föra sammanfattningar av olika händelser och 

beteenden som inte kommer med på en ljudupptagning. Genom att samtidigt skriva dit egna 

reflektioner blir observationen lättare att analysera.  

 

Även intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning. Enligt Arhne & Svensson (2012) finns 

det många positiva följder av att använda ljudupptagning vid en intervju eftersom det garanterar 

informantens ord och därmed ökar trovärdigheten. Skulle enbart egna anteckningar användas 

finns det en risk att intervjuarens förutfattade meningar omedvetet påverkar och förvränger det 

som sagts. Spelas inte en intervju in kan egna tolkningar och värderingar därmed påverka 

analysen men vid ljudupptagning finns informantens tankar ordagrant dokumenterade. Även 

Bryman (2011) betonar betydelsen av ljudupptagning ur den aspekten att man vid kvalitativa 

studier vill höra vad informanten säger men även hur informanten säger något. 

 

Intervjun startade med några inledande frågor där informanten fick tala fritt. Enligt Trost (2010) 

är det en bra idé är att börja med öppna, lättare frågor i anslutning till ämnesområdet för att 

informanten ska bli bekväm för att sedan svara på mer specifika frågor om ämnet. Vidare följde 

huvudfrågor som var framskrivna utifrån studiens syfte och frågeställning. Som avslutning fick 

informanten komplettera intervjun med övriga tankar om ämnet som inte framförts. Efter alla 

observationer respektive intervjuer sammanfattades de tankar och reflektioner vi hade för att se 

hur vi båda upplevt situationerna och för att komplettera varandra.    

 

    5.4 Bearbetning av data 

Att transkribera intervjun är det första steget i resultatanalysen. Hur transkriberingen ska ske 

beror på vilken analysmetod som kommer att användas, det vill säga hur analysen ska gå till. Att 

bearbeta insamlad data är naturligtvis en central del i studien för det är här empiri möter teori och 

slutsatser kan börja ta form (Alvehus, 2013).   

 

Utifrån syftet med studien gjordes en analys av meningsinnehåll. Enligt Johannessen och Tufte 

(2003) är det centrala i analysmetoden innehållet i datainsamlingen och därför har vi, i denna 

studie, fokuserat på vad informanterna har pratat om i intervjuerna samt vad som iakttagits under 

observationerna. Då både intervjuer och observationer dokumenterades genom ljudupptagning 

var första steget att en transkribera. Det som ansågs centralt i intervjuer respektive observationer 

transkriberades ordagrant för att sedan kunna studeras noggrant. Nästa steg i analysmetoden var 

att sortera materialet utifrån innehållet vilket innebär att göra en kategorisering eller tematisering 

(Trost, 2010). Alvehus (2013) menar att det är viktigt att kategorisera efter syftet med studien för 

att se om de olika delarna är relevanta och hur de förhåller sig till varandra. Alvehus framhäver 

dock vikten av att inte fastna i kategoriseringar från början utan se på materialet ur olika 

synvinklar innan de slutgiltiga kategorierna fastställs. 

 

Efter kategoriseringen handlar det om att se mönster i de olika delarna och sedan sammanfatta 

dessa i relation till befintlig forskning. Enligt Johannessen och Tufte (2003) visar processen hur 

viktig kategoriseringen är för analys och resultat. Den sista delen i bearbetningen handlade om 

att sammanfatta de mönster vi sett till en text där innehållet kan förmedlas till andra läsare. Enligt 
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Johannessen och Tufte (2003) är det dock viktigt att se över den slutgiltiga sammanfattningen 

för att se om den stämmer överens med det första intrycket av datainsamlingen. Att gå tillbaka i 

processen på det sättet är viktigt för att studien ska vara pålitlig. Det är viktigt att kontrollera att 

inga missförstånd skett eller att fel kodord har använts.  

 

När all data kodats och kategoriserats utformades lämpliga underrubriker för att resultatet sedan 

skulle kunna skrivas in. Det teoretiska ramverk som skapats efter studiens karaktär genomsyrade 

resultattexten ur den aspekten att teorin stöttade upp resultatet från den empiriska studien. De 

resultatdelar som sedan ansågs vara intressanta för studien diskuterades vidare i 

resultatdiskussionen. Där gjordes jämförelser mellan olika perspektiv utifrån studiens syfte samt 

en återkoppling till tidigare forskning för att avslutande reflektioner skulle kunna göras.   

 

         5.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet  

Enligt Denscombe (2009) är intervjuaren själv en viktig del i den kvalitativa intervjumetoden 

och det är därför svårt för en annan forskare att komma fram till liknande resultat och slutsatser 

när det rör kvalitativa metoder i och med den mänskliga faktorns påverkan. Vid en intervju kan 

olika forskare uppleva och fokusera på skilda saker. En intervju sker inte på exakt samma sätt 

vid två skilda tillfällen och därför är det svårt att värdera tillförlitligheten i en kvalitativ studie. 

Även Bryman (2011) menar att den kvantitativa studiens kvalité kan mätas genom validitet och 

reliabilitet men då det inte enbart finns en sanning i en kvalitativ studie är det därför inte möjligt 

att mäta på samma sätt.  

 

Alvehus (2013) resonerar i likhet med Bryman (2011) att en verklighet inte finns i en kvalitativ 

studie och är därför tämligen ointressant att diskutera. Det som emellertid kan ses som god 

tillförlitlighet är att undersökningen, med syfte, metod och genomförande, är korrekt och 

välgjord. Det i sin tur innebär att studien har hantverksvaliditet, någonting som vår studie har. 

Trost (2010) menar vidare att trovärdigheten innebär svårigheter i kvalitativa studier men att 

andra forskare, som kan komma att använda sig utav studien, kan försäkra sig om att data är 

insamlad på ett korrekt och seriöst sätt för den aktuella undersökningen. Exempelvis måste 

forskningsetiska krav ligga till grund för forskningen för att den ska anses vara trovärdig. Det är 

även av stor vikt hur forskaren ställer sina frågor under intervjuerna. Blir frågorna för ledande 

eller om för få följdfrågor ställs kan trovärdigheten minska.  

 

I kvalitativa studier arbetar man inte med generalisering som förekommer i kvantitativa metoder. 

Istället används överförbarhet som innebär på i vilken mån resultatet kan överföras och användas 

i andra sammanhang och ge mening i andra situationer än den utförda studien (Johannessen & 

Tufte, 2003).  

 

De här kriterierna har varit i åtanke genom studiens olika skeden för att öka dess trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet.   

        

5.6 Etiska överväganden 

Forskningsetiska krav är nödvändigt i alla vetenskapliga undersökningar. Utgångspunkten i 

forskningsetiska krav är det som kallas individskyddskravet och det innebär bland annat att de 

personer som är med i en studie är skyddade mot kränkning, skada (både fysisk och psykisk) 

samt att de inte får förödmjukas (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet har konkretiserat 

individskyddskravet i fyra så kallade huvudkrav. Dessa krav benämns informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär, som ordet uttrycker, krav om information. Personen som bedriver 

forskningen har som krav på sig att upplysa informanten om vad deras roll i processen är samt 

att det är frivilligt och därmed kan informanten när som helst avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det finns även krav om att informanten får vetskap om olika moment i 

undersökningen (Bryman, 2011). I den här undersökningen informerades pedagogerna via mejl 

om syftet med studien samt deras roll vid deltagandet gällande observationer och intervju. 

Information om ljudupptagning samt transkribering framgick tydligt liksom vilka vi är, vår 

utbildning, tidsåtgång samt hur informationen skulle användas.   

 

Samtyckeskravet handlar om att informanten godkänner att vara med i forskningsplanen. Kravet 

är särskilt viktigt när det gäller barn under 18 år då ett godkännande från vårdnadshavare måste 

ske (Vetenskapsrådet, 2002). Pedagogerna godkände muntligt att delta i studien redan under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Senare godkändes även deltagandet skriftligt via mejl där all 

information tydligt framgick. De elever som vi ville observera informerades muntligt och 

skriftligt då ett brev skickades hem till vårdnadshavare för underskrift då eleverna är 

minderåriga.     

 

Konfidentialitetskravet innebär att informanten måste förbli anonym genom hela 

forskningsstudien. De ska på inga sätt kunna identifieras genom beskrivningar i texten 

(Vetenskapsrådet, 2002). Kravet överförs i denna studie genom ett missivbrev till föräldrar och 

informationsbrev till pedagoger som garanterar att all insamlad data sker konfidentiellt. I texten 

används inte deltagarnas namn. Stad, skola och övrig information som kan knytas till individerna 

skrivs inte ut.  

 

Nyttjandekravet innebär att den information som har samlats in inte får användas och inte heller 

lånas ut i annat bruk än i den aktuella forskningen samt andra vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002). I den aktuella studien har informanten blivit upplyst om att all insamlad 

data kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. Det framgick även skriftligt i 

informationsbrevet.     
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6 Resultat och analys 

I följande del kommer ett resultat, utifrån den empiriska studien, att presenteras tillsammans med 

en analys. Presentationen kommer att strukturerats utifrån de tre forskningsfrågorna: Hur 

upplever yrkesverksamma pedagoger att undervisa matematik till matematiskt begåvade elever 

Hur bemöts matematiskt begåvade elever av undervisande pedagog under matematiklektioner? 

Vilka möjligheter till individanpassning och utveckling, i matematikundervisningen, ges av 

pedagogerna för att matematiskt begåvade elever ska kunna utvecklas från sin egen nivå? 

 

6.1 Att undervisa matematik till matematiskt begåvade elever 

Den första forskningsfrågan avsåg att ta reda på hur pedagogerna upplever att undervisa 

matematik till matematiskt begåvade elever. Enligt Pettersson (2011) är det viktigt att 

pedagogerna har viljan, entusiasmen och medvetandet men också den viktiga aspekten rörande 

ämneskunskap och didaktiska kompetenser. Brister dessa kompetenser kan pedagogerna, enligt 

Dimitriadis (2012), känna sig obekväma att undervisa matematiskt begåvade elever vilket kan 

hämma elevernas möjlighet till utveckling. Det empiriska materialet med intervjuer och 

observationer kommer vidare att presenteras utifrån olika kategorier som framarbetats vid 

analysen. Den första kategorin framhäver den positiva attityden för matematisk begåvning medan 

den andra uppvisar att pedagogerna ser utmaningen i uppdraget.  

             6.1.1 Den positiva dimensionen 

Vid intervjun framkom det att Lena var positivt inställd till matematisk begåvning då hon vid ett 

flertal tillfällen, under sin verksamma tid som pedagog, arbetat med matematiskt begåvade barn. 

Lena uttryckte bland annat hur roligt hon tyckte att det var när matematisk begåvning visar sig 

under matematikundervisningen som “ibland bara häpnar jag och det är helt underbart”. Barbro 

menar i likhet med Lena att det är roligt att undervisa matematik till matematiskt begåvade elever 

och uttryckte bland annat: 

 

Jo men jag tycker att det är jättekul och just det där när det klickar till hos 

eleven och man ser att det tänds ett ljus, då är det kul. 

 

Barbros positiva tankar gällande matematiskt begåvade elever skiljer sig dock mot Lenas. Barbro 

ser eleverna som en tillgång i klassrummet medan Lena ser elevernas begåvning och utmanande 

tänk som något positivt som hon vill fortsätta att utveckla för att gynna elevens framtid. Barbro 

i sin tur uttrycker vid många tillfällen vikten av att de begåvade eleverna kan hjälpa både andra 

elever och henne själv som: 

 

Nej, men det är roligt att ha några som liksom kan… (knäpper med fingrarna 

och ler) sådär, direkt.  Och de kan ju också hjälpa till för många gånger fastnar 

man ju i vissa sätt när man ska förklara eller gå igenom något men då kan man 

ju få hjälp med andra sätt att tänka också. Men de är som sagt en tillgång i 

klassrummet. Det har jag sett här. De kan hjälpa sina kompisar.   

 
 6.1.2 Den utmanande dimensionen  

Båda pedagogerna uttrycker den utmanande aspekten i att undervisa matematik till matematiskt 

begåvade elever. Lena förklarar även att många års erfarenhet som pedagog har förändrat hennes 

syn på matematikämnet och uttrycker: 

 

När jag kom ut som lärare så tyckte jag att matematik var det lättaste ämnet 

att undervisa i, man följde ju boken enkelt och bra. Nu gör vi sidan där och 
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sedan sidan där. Men under årens lopp har jag ju märkt att det är det svåraste 

ämnet. Men det är ju ändå en utmaning och det är ett roligt ämne att ha. Men 

det är en utmaning. 

 

Lena menade att svårigheterna med ämnet var att få med alla elever på ett abstrakt tänkande 

och att på så sätt kunna nå ut till alla. Elevernas matematikkunskaper skiljer sig mycket i de 

tidigare åren. Lena talar mycket om att få med alla elever, särskilt de elever med svårigheter i 

matematik någonting som Barbro instämmer med. Barbro menar att prioriteringen måste vara 

att få med sig den stora skaran. 

 

Lena uttrycker dock vidare att det finns många dimensioner av utmaning där en naturligtvis är 

att kunna ge utmanande uppgifter. Hon berättar om en tidigare elev som uppvisat matematisk 

begåvning: 

 

Det är klart att jag ville utmana honom men det var inte alltid som jag kunde 

utmana honom så som han ville. Det får man också ha med i beräkningen att 

det inte är alltid de köper den uppgift du ger.  

 

Vidare menar Lena att ännu en stor utmaning är att leda eleverna vidare i sina tankar då en del 

matematiskt begåvade elever, enligt Lena, har svårt att förklara sina tankar då det är så självklart 

för dem. Hon uttrycker vikten av att utveckla denna resonemangsförmåga på följande vis: 

 

De är riktiga ess som vi behöver tänka på. Om man tänker att de eleverna 

kanske kommer arbeta på något ställe där matematik krävs och så kanske 

de inte kommer in på grund av sina betyg från högstadiet för att de inte 

kan förklara hur de tänker. Jag tror verkligen att det kan falla där. 

 

I och med det menar hon att matematisk begåvning är viktigt att arbeta med ur andra dimensioner 

än förståelse, problemlösning eller rutinuppgifter. Enligt Lena handlar matematiken i skolan 

mycket om att kunna resonera och förklara hur man har kommit fram till ett svar vilket kan bli 

problematiskt för en del begåvade elever. Som Pettersson (2011) uttrycker det handlar det om en 

pedagogisk medvetenhet. Pedagogens medvetenhet om den matematiskt begåvade individens 

behov är avgörande för elevens utveckling. Även under den tidigare observationen styrktes Lenas 

tankar och känslor då hon ville att Oskar skulle förklara sina tankar, inte bara för henne utan även 

för sin bordskompis. Efter att ha försökt fördjupa Oskars metakognition så kunde han tillslut 

resonera sina lösningar på ett sätt som var förståeligt för både pedagog och elev. 

 

Lena menar vidare att kunskapskraven inte är någon mur dit alla elever ska komma och därefter 

är det stopp. Hon uttrycker att eleverna mer än gärna får gå förbi kunskapskraven för årskurs tre 

men att det där emot är viktigare att alla elever når dit. Matematiskt begåvade elever klarar många 

gånger de krav som finns för årskurs tre tidigt och enligt Lena är kraven inte särskilt höga. 

Däremot menar hon att de gör det självmant och att det automatiskt blir att hon som pedagog ger 

mer utmanande och stimulerande uppgifter eller att de får träna på sin resonemangsförmåga.    

 

När Barbro däremot pratar om utmaningen i att undervisa matematik till matematiskt begåvade 

elever utgår hon från sig själv då hon menar att det är en utmaning att hitta andra läxor och 

uppgifter till eleverna. Under båda observationerna i hennes klassrum kunde dock ingen 

utmaning gällande uppgifter märkas då Andreas arbetade med samma rutinuppgifter som alla 

andra under båda lektionstillfällena. Barbro gick enbart fram till Andreas när han räckte upp 

handen och försökte inte utmana honom i sitt tänkande.  
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6.2 Pedagogens bemötande  

Den andra forskningsfrågan avsåg att ta reda på hur undervisande pedagoger bemöter begåvade 

elever under matematikundervisningen. Finns det ett medvetet bemötande hos pedagogen? 

Gustafsson och Myrberg (2002) uttrycker att pedagoger behöver ha god lärarkompetens för att 

elevernas ska utvecklas. De anser att pedagogen behöver vara entusiastisk, ställa relevanta frågor 

och genomföra uppgifter som stimulerar eleverna. Enligt Pettersson (2011) är pedagogens 

medvetenhet en av de viktigaste aspekterna för att matematiskt begåvade eleverna ska får 

möjligheten till att utvecklas. 

6.2.1 Språkanpassning och medvetet handlande  

Vid båda intervjuerna framkom det att Lena och Barbro anser att pedagogen behöver ställa 

svårare frågor till de eleverna med matematisk begåvning. Lena uttrycker sig att: 

 

Jag tror inte att man tänker så mycket på det. Man använder svårare ord med den 

eleven jämfört med den andra. Det kommer av sig själv. 

 

Lena förklarar vid intervjun att pedagogen behöver ställa svårare frågor till elever med 

matematisk begåvning samt använda sig av svårare ord. Hon menar att hon inte reflekterar över 

att hon gör det i sin undervisning utan att det sker helt naturligt. Under de båda 

observationstillfällena såg vi att Lena kollade till den matematiskt begåvade eleven lite snabbt 

vid några tillfällen och sedan mot slutet av lektionen diskuterade uppgiften med eleven. 

Bemötandet var neutralt på så sätt att Lena hade en neutral min, ställde frågor och sedan lyssna 

på eleven. Kroppshållningen visade ett lugn, hon var böjd framåt eller stod på knä bredvid 

bänken. Hon pratade tyst och lugnt med Oskar vilket vi även kunde höra vid ljudupptagningen. 

Vid ljudupptagningen framgick det att Lena ställde utmanande frågor där hon bad Oskar berätta 

och förklara sitt tänkesätt vid genomförd uppgift. Nedan presenteras en del av transkriptionen 

vid andra observationstillfället där Lena bemöter Oskar vid en uppgift i 

matematikundervisningen. Uppgiften beskriver följande problem; ”De tre barnen Lisa, Kalle och 

Irene ska dela på två pizzor men ska ha olika mycket. Lisa ska ha en hel pizza medan Kalle och 

Irene ska dela lika på en hel pizza. Lisa orkar dock inte äta hela pizzan och ger en fjärdedel till 

Irene. Vem äter mest pizza och hur mycket pizza får var och en?”.  

 

Lena: Så jag tänkte att vi skulle titta lite på den här uppgiften också. Oskar då tänkte jag kolla 

lite mer noggrant på hur ni svarade. Då har ni svarat så här: Lisa och Irene har lika mycket 

pizza. Och det har ni ritat upp här, bra. Sen är ju frågan hur mycket var och en får. 

Oskar: Ja man delar den här i fyra delar. 

Lena: jaha men då delar man i fyra? 

Oskar: Ja, jag menar så här. Sen så kanske man inte vill ha den delen och då ger vi den till 

Irene. Då är det tre stycken delar kvar. 

Lena: Men titta här om man skriver 1/3 då börjar man från börjar med en hel sak. Man har 

1 som man delar i tre delar. Är det där då 1/3 är det, det som de fick? 

Oskar: Nej ja dom fick 3 st ¼ var. 

Lena: Nu börjar han tänka på ett annat viss så vi hänger knappt med. (pratar med andra 

eleven) Han får förklara hur han menar med det. Kan du rita upp det på baksidan så att vi 

båda förstår? Kan du förklara för oss två så lyssnar vi nu? 

 

Under samtalets gång kunde vi utifrån observation se att Lena visade intresse i Oskars förklaring 

och tog sig tid till att sätta sig och lyssna. Vid samtalets slut nickade och log Lena mot Oskar 
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innan hon gick vidare till nästan elev. Utifrån den här delen ur transkriptionen från ett 

observationstillfälle kan vi se att Lena använder sig av svårare frågor där hon ber Oskar förklara 

sitt tankesätt för henne och en annan elev. Oskar får en utmaning i att utveckla sitt matematiska 

resonemang. När eleven får förklara sina tankar sker ett lärande utifrån den kognitiva komponent-

modellen där det enligt Mönks och Ypenburg (2009) inte är svaret som är det viktiga utan elevens 

tillvägagångssätt för att nå dit. Under resonemanget använder sig Oskar av fel begrepp och även 

om svaret i sig blev rätt så hjälper Lena honom in på rätt matematiska begrepp. Det gör hon 

genom att ställa relevanta frågor och därmed vägleda honom i hans uträkningsmetoder.  

 

I vår datainsamling kan vi även se att Lena är medveten om hur hon bemöter olika elever i 

klassrummet. Lena förklarade i intervjun att hon tror att hon bemöter eleverna olika i 

matematikundervisningen beroende på vilken nivå de befinner sig på samt vilken sorts hjälp de 

behöver. Lenas tankar kring bemötandet mellan olika elever stämmer överens med det vi kunde 

se under observationerna. Under båda observationerna gick Lena runt i klassrummet till alla 

elever minst en gång. Hon var olika lång tid hos alla elever men det var tydligt att hon var hos 

vissa mer än andra. Vid bemötandet mellan olika eleverna kunde vi utifrån observationer se att 

Lena talar mer långsamt och använder lättare ord med vissa elever i klassrummet och lite svårare 

med andra. Vid frågan om hur Lena fördelar tiden under matematikundervisningen vid intervjun 

svarade hon: 

 

Då sitter jag oftast här vi det här bordet med några barn som behöver sitta och 

plocka med konkret material. Och då får de andra eleverna klara sig lite själva. 

Sedan mot slutet av lektionen så går jag runt lite mer och då får barnen vid det 

runda bordet klara sig lite mer själva. Så att du kan se vad de andra har gjort. 

Det är viktigt att man organiserar sig ibland. 

 

Utifrån intervjun samt de två observationer som genomfördes i Lenas klassrum visar Lena en 

medvetenhet över sitt bemötande i undervisningen med den matematiskt begåvade eleven. Lena 

både förklarar och visar i praktiken att hon använder svårare ord men att hon gör det utan att 

reflektera över det, då det kommer av sig själv. Barbro menar att pedagogen måste tala olika med 

eleverna under lektionen. I intervjun med Barbro uttryckte hon att: 

 

Jag tror att jag bemöter eleverna på den nivån de är på. En del måste man vara 

lite mer uppmuntrande till när man hjälper, andra kan man vara lite mer rakt på 

sak. Sen ställer jag ju högre krav på de som är lite mer begåvade, att de ska 

tänka till mer än en gång, med andra kanske jag är lite mer. Jag försöker få andra 

elever in på rätt väg och då blir det ju skillnad i bemötande. 

 

Under observationerna visade Barbro att hon bemöter eleverna olika under 

matematikundervisningen. Barbro ställer högre krav och är mer rak mot den matematiskt 

begåvade eleven vilket stämmer överens med vad förklarade under intervjun. Det syns även en 

tydlig skillnad i bemötandet mellan eleverna i klassrummet. Barbro är oftast hos samma elever i 

klassrummet och går aldrig till Andreas förutom när han håller upp handen. När Andreas håller 

upp handen och får hjälp av Barbro så visar hon på ett strängare bemötande och vid ett tillfälle 

lyfte hon fingret mot Andreas som en tillrättavisning. På ljudupptagningen kan vi höra att Barbro 

säger: tänk till och går sedan vidare. Vid ett annat tillfälle går Andreas fram till Barbro för att 

visa sin uppgift. Barbro tittar snabbt och börjar sedan kolla på nästa elevs uppgift samtidigt som 

hon och Andreas pratar. Nedan visas en del av transkriptionen av samtalet: 

 

Andreas: Jag är färdig (Andreas får inget svar så han upprepar sig) Jag är färdig. 



  

23 

Barbro: Hur många fick du ihop då? (låter ointresserad) 

Andreas: En, två tre, fyra, fem, sex 

Barbro: Skriv en sexa högst upp då och lägg den upp och ned vid din plats… och sen du, den. 

Den håller jag inte med dig om.  (hård i tonläget) 

Andras: Mm. Är den fel eller? 

Barbro: Mm. Jag håller inte med dig om svaret på den. 

 

Utifrån ljudupptagningen samt vid observationerna hade Barbro en kort och ointresserad ton mot 

Andreas. Hon går heller inte fram till honom för att diskutera eller se vart har befinner sig under 

lektionerna. Barbro visar att hon medvetet väljer att hjälpa de andra eleverna i klassrummet så 

att de kommer vidare och att den matematiskt begåvade eleven får arbeta vidare själv. 

6.2.2 Omedvetet bemötande   

Utifrån genomförda intervjuer har ett omedvetet bemötande uppmärksammats. Vid intervjun 

med Barbro framgick det att hon inte alltid var medveten om hur hon bemöter elever med 

matematisk begåvning i undervisningen. Barbro säger i intervjun att hon inte tänker alls på hur 

hon fördelar tiden mellan eleverna under lektionen utan att hon går till dem som håller upp 

händerna först. Hon går däremot vid båda observationstillfällena till samma elever först oavsett 

om de hållit upp handen eller inte. Hon uttrycker att hon tror att hon bemöter eleverna utifrån 

den nivå eleverna befinner sig på. Att hon bemöter eleverna utifrån den nivå de befinner sig på 

kan vi under observationerna se stämmer för vissa elever i klassrummet. Däremot inte för den 

matematiskt begåvade eleven då hon inte går fram till honom självmant någon gång under de två 

observationerna. Pettersson (2011) menar att pedagogen behöver vara medveten om vilket 

arbetssätt samt innehåll som är bäst för att ge den eleven de förutsättningar som behövs för att 

utvecklas. Det krävs även att pedagogen visar en vilja att utmana eleverna och för det behövs ett 

bemötande.    

6.3 Möjligheter till individanpassning och utveckling för matematiskt begåvade elever 

Den tredje och sista frågeställningen ämnade se hur en eventuell individanpassning för 

matematiskt begåvade elever tog uttryck i matematikundervisningen. Den syftade även till att se 

hur pedagogerna förhöll sig till uttrycket samt vilka bakomliggande tankar och uppfattningar som 

påverkade tillämpningen i praktiken.  

 
6.3.1 Viljan att individanpassa   

Vid både Lenas och Barbros intervju framgick en tydlig vilja att individanpassa och framförallt 

kunna utmana alla från elevens egen nivå. Enligt Lena är matematiken ett ämne som är extra 

viktigt att individanpassa då det för vissa elever är så abstrakt men talar mycket om att 

utmaningen ligger i att få med sig och kunna utmana alla. Både Barbro och Lena fokuserar 

mycket på klassen som helhet när det handlar om individanpassning och menar att de såklart vill 

individanpassa för alla men att det inte finns resurs till det. En prioritering måste därmed ske och 

då menar de båda pedagogerna att fokus måste ligga på de elever som har svårigheter i matematik 

och kanske inte kommer nå kunskapskraven för årskurs tre och Lena uttrycker utmaningen att 

finnas där för alla elever: 

 

Jag tänker ju då att undervisningen ska utmana alla, och det är ju alltid lätt att 

säga och sen är man ensam med en stor klass. Det är inte alltid lätt det ska man 

vara medveten om man ska i alla fall försöka [...] jag känner nog att man 

behöver ha en stor ödmjukhet i matematiken och tänka på att alla elever är olika. 
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Barbro menar i likhet med Lena att en individanpassning hade varit det ideala men att det skulle 

vara omöjligt att anpassa all matematikundervisning till 18 elever när hon är ensam i klassrummet. 

Barbro uttrycker vidare att en individanpassning sker där gapen i kunskaperna är som störst. Precis 

som Barbro och Lena förklarar så menar Boo (2014) att en specialanpassad undervisning för varje 

enskild individ är ett givet ideal men att det med dagens resurser inte är möjligt.  

 

Barbro fokuserar dock mycket på läroböckerna och vid observationerna utgick all undervisning 

från dem. Enligt henne är det därför individanpassat då de arbetar på tre olika nivåer och Barbro 

undervisning utgår därmed från en organisatorisk differentiering då hon skapar skillnader i 

klassrummet efter prestation. Det som däremot är lika för alla är arbetssättet, det vill säga enskilt 

arbete i matematikboken. Skillnaden är att uppgifterna i boken på den svåraste nivån är mer 

utmanande i form av mindre hjälp eller svårare tal. Uppgiftsinnehållet är dock likartat.               

 
6.3.2 Individanpassning och utvecklingsmöjligheter i praktiken 

Vid samtliga observationer i Barbros klassrum arbetade eleverna självständigt i sina 

matematikböcker, någonting som Barbro menar är individanpassat då böckerna skiljer sig åt i 

svårighetsgrad.  

 

Vi har ju individanpassat matematiken här inne. Dels har vi ju de som har en 

lite svårare bok och några som har den vanliga boken och sedan har jag ett par 

som har eget… eller ja, de jobbar på en helt egen nivå med lättare böcker som 

inte är samma. (Barbro) 

 

Barbro nämner inga andra metoder, arbetssätt, innehåll eller material som används för att 

individanpassa matematikundervisningen och vid frågan om hur hon individanpassar 

undervisningen till matematiskt begåvade elever svarar hon: 

 

Mmm… ja, det är ju det här med utmaningar och det är ju som sagt det här att 

hitta extra material som är utmanande… så har vi ju extraböcker som blir 

svårare och svårare… nej, jag vet inte vad jag ska svara… 

 

Även vid frågan om hon har någon speciell metod eller något särskilt arbetssätt som hon brukar 

använda sig av vid individanpassning för matematiskt begåvade elever svarar hon: 

 

Den… den får jag nästan passa på… det vet jag inte… Nej men jag tror inte att 

jag har något speciellt sätt… alltså jag tycker det är jättesvårt att svara på den 

här frågan. Man försöker anpassa efter alla men när det är nya områden så har 

de kommit längre men man måste ändå få med sig den stora skaran i första 

hand… så jag vet inte.  

 

Utifrån de två observationerna kunde vi se att Andreas satt och arbetade med rutinuppgifter i 

matematikboken där det bland annat handlade om att färglägga olika figurer efter att ha räknat ut 

rutintal. Arbetsområdet handlade om multiplikation med femmans tabell vilket Andreas klarade 

av utan problem. När de, under andra observationstillfället, arbetade med problemlösning fick 

Andreas samma papper som alla andra och löste det snabbt. Allt arbete var enskilt och ett 

samlärande mellan eleverna fanns inte då Barbro ville att de skulle lösa problemet själva för att 

utmana sig. Andreas arbetade utan att uttrycka några speciella känslor. Ibland bläddrade han fram 

en aning i matematikboken som för att se hur långt det var kvar till stoppet, det vill säga dit de 

fick räkna. Skulle de räknat klart till stoppet fick de gå och hämta en extrabok, ett läromedel som 

på många sätt liknade den vanliga läroboken. Den innehöll liknande rutinuppgifter men inom 
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andra områden. Inquiry based learning, som Dewey (Säljö, 2012), talar om påträffades inte under 

något observationstillfälle, någonting som däremot syntes under observationerna i Lenas 

klassrum.  

 

Vid båda observationstillfällena i Lenas klass fick eleverna arbeta med konkret material och börja 

med att lösa ett mindre problem. Genom processen som inquiry based learning utgår ifrån så fick 

eleverna ett snöre som de skulle dela i fjärdedelar. Delarna skulle vara exakt lika långa. Eleverna 

hade sin förkunskap i vad fjärdedelar var för något men hade inte använt sig av fjärdedelar med 

ett snöre förut utan enbart delat in fjärdedelar i geometriska former. De fick ingen beskrivning 

hur de skulle göra utan fick diskutera det med sin bordskompis. De kom fram till många olika 

lösningar som samtliga visade sig vara rätt. Utifrån detta öppna problem menar Dewey (2012) 

att den tidigare erfarenheten och kunskapen är en av byggstenarna men att det är den senare 

processen, problemlösningen och utbyte av tankar som gör att lärande sker och ny kunskap 

utvecklas.  

 

Lenas arbetssätt var, till skillnad från Barbro, enbart konkret och inget arbete i läroboken skedde. 

Enligt Lena utgår all matematik från det konkreta för att sedan bli abstrakt och hon uttrycker:  

 

Det var en kollega som blev sjukskriven och det var väldig röra här då. Och då 

blev det en del jobba i matteboken att vi gör de här sidorna. För att det var så 

rörigt. Och då känner man att lektionerna inte blir riktigt bra och inte riktigt vad 

de borde [...] det gäller i alla ämnen, du måste veta exakt vad du vill och vad du 

ska göra på alla lektioner. Sedan kan det hända vad som helst som göra att det 

inte riktigt blir som man tänkt sig. Men i matematiken där är det extra viktigt 

att veta vad det är man vill och vart man vill nå med det som ska göras.  

 

Med det menar Lena att enbart arbeta i läroboken inte är någon bra idé då pedagogen måste ha 

vetskap om vad man gör och varför man gör det. Lenas syn på att gå från det konkreta till det 

abstrakta syntes tydligt under de två lektionstillfällen vi observerade. Lektionerna inleddes 

konkret med någon form av problemlösning i par där olika lösningar diskuterades i helklass. Lena 

använde sig av olika representationsformer i form av konkret material, rita, resonera och även en 

del abstrakta symboler i bråkform. Hon menar att individanpassningen sker automatiskt vid 

uppgifterna då matematiskt begåvade elever utmanar sig själva och hittar svårare mönster, 

problem och lösningar. Lena menar att hon inte har någon särskild metod för att individanpassa 

lektionsinnehållet till de matematiskt begåvade eleverna men under observationerna kunde vi 

höra att hon många gånger försökte utmana Oskar genom att få honom att förklara sina tankar på 

ett mer abstrakt och komplicerat sätt. Hon utmanade till och med Oskar att använda sig av 

begreppet tre fjärdedelar, som de ännu inte hade gått igenom. Följande konversation mellan Lena 

och Oskar handlar om en inledande uppgift under den andra observationen som vi gjorde. 

Uppgiften handlar om tre barn som ska dela på två hela pizzor. Ett av barnen får en hel pizza och 

de andra två får dela på en pizza. Uppgiften fortsätter sedan med att Irene som fick en hel pizza 

inte orkade hela utan gav en fjärdedel till Lisa. Eleverna skulle nu räkna ut vem som åt mest pizza 

samt hur mycket pizza var och en fick.  

 

Lena: Så jag tänkte att vi skulle titta lite på den här uppgiften också (pekar på pizza uppgiften) 

Oskar då tänkte jag kolla lite mer noggrant på hur ni svarade. Då har ni svarat så här (pekar) 

Lisa och Irene har lika mycket pizza. Och det har ni ritat upp här, bra. Sen är ju frågan hur 

mycket var och en får. 

Andra eleven: Eh hur mycket de äter. 

Lena: Ja hur mycket de äter. Sen tänkte ni att de delar på dom. 
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Oskar: Ja man delar den här i fyra delar (pekar på lisas pizza). 

Lena: Jaha men då delar man i fyra? 

Oskar: Ja, jag menar så här. Sen så kanske man inte vill ha den delen (pekar på ¼ )och då 

ger vi den till Irene. Då är det tre stycken delar kvar. Och då…  

Lena: Men titta här om man skriver 1/3 då börjar man från börjar med en hel sak. Man har 1 

som man delar i tre delar. Är det där då 1/3 är det, det som de fick? 

Oskar: Nej ja dom fick tre stycken “en fjärdedel” var. 

Lena: Nu börjar han tänka på ett annat vis så vi hänger knappt med (pratar Oskars 

bordskompis). Han får förklara hur han menar med det. Kan du rita upp det på baksidan av 

pappret så att vi båda förstår? Kan du förklara för oss två så lyssnar vi nu? 

Oskar: Att först så har vi en hel. Men jag vill få bort en fjärdedel så då… (Oskar fyller i en 

fjärdedel som att den försvinner).  

Lena: markera det lite bättre så vi ser. 

Oskar: Ja då var den borta då. 

Lena: Är du med på det? (frågar andra eleven) och det var en? (syftar på en fjärdedel och 

riktar blicken åt Oskar igen). 

Oskar: Ja en fjärdedel. Och då blir det tre “en fjärdedel” kvar. 

Lena: Vet du hur man skriver det? 

Oskar: ja tre streck fyra (¾)  

 

Genom konversationen synliggörs Lenas individanpassning till Oskar. Hon gör det för att Oskar 

ska utvecklas och får honom att föra resonemang trots att Oskars kompis inte följer med i 

förklaringen. Resonemanget är enbart för Oskars skull. Lena motiverar det på följande vis: 

 

Sen kan man också slänga ut lite extra frågor och då kan de som kan lite mer få 

utvecklas och visa att de har lite andra kunskaper. De får en utmaning att fundera 

på. Sedan behöver inte alla i klassen fatta vad de sa utan det går bra ändå. 

 

Hon uttrycker även vidare: 

 

Om man kommer till något barn som sitter fast så kan man behöva hämta mer 

konkret material medan en annan elev som har kommit långt kan få mer 

avancerade frågor istället. Så att det blir en vidareutveckling på den uppgift som 

de håller på med. 

 

Lena uttrycker dock att hon inte gillar att eleverna arbetar allt för fritt. Det är delvis därför 

läroboken inte används särskilt mycket. Hon menar att hon vill ha kontroll på elevernas kunskap 

och vart de befinner sig och menar själv att anledningen till att hon inte “släpper iväg” några 

elever i läroböcker är för att hon själv inte hinner med att göra bra, konkreta och viktiga 

genomgångar för nya delar inom matematikområden. Hon är dock tydlig med att pointera att 

matematiskt begåvade elever är mer självgående i vissa områden och då får de klara sig lite mer 

själva medan andra elever kan behöva använda mer konkret material och tydligare genomgångar. 

Då blir det mer fokus på de eleverna. Lena är överlag tydlig med att hon hade velat anpassa 

undervisningen mycket mer efter alla elever men eftersom hon är ensam bland 22 elever så finns 

inte den möjligheten. Att matematiskt begåvade elever ska utvecklas från sin egen nivå menar 

hon är en självklarhet men att resurser inte alltid finns. Hon trycker på vikten av att elever i 

matematiksvårigheter måste nå kunskapskraven i första hand men att man ändå inte får glömma 

bort elever med matematiskt begåvning. Lena menar att hon försöker hitta utmanande uppgifter 

och problemlösningar men att man hade kunnat göra mer som inte är möjligt med en pedagog i 

klassrummet.  
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Medan Lena är mer medveten om resurser, metoder, vart det brister och varför så är Barbros 

agerande mer oreflekterat. Vid intervjun är Barbro osäker och tvekar många gånger innan hon 

svarar. Det blir tydligt att hon inte tidigare funderat över vissa situationer. Det blir synligt då hon 

vid frågan på vad hon anser att man bör tänka på när man planerar en matematiklektion samt 

viktiga aspekter vid en genomgång. Barbro är tveksam innan hon svarar:  

 

Nej, men det är ju som jag säger att man, man går igenom ett nytt arbetsområde och 

så vidare… och då försöker man ju se till att man får med alla men sen så, sen på 

lektionerna så är det ju alltid så att det… ja, nej men vid nya områden så är det ju 

alltid viktigt att ha ordentliga genomgångar…[...] Ja, varierat. Ibland tar man upp 

boken på tavlan (finns på internet som man kan ta upp via projektorn) och räknar 

tillsammans eller så gör man andra exempel på tavlan och… aa… det varierar.  

 

Barbro utgår även här från läroboken men menar samtidigt i intervjun att det är viktigt med 

varierat arbete. Hon menar att man kan börja lektionen med praktiska övningar för att sedan 

fortsätta att arbeta i matematikboken. Hon uttrycker vidare att “sen kommer man ju till det där 

stadiet där man liksom räknar på i boken tills man kommer till nästa matteområde”.  

 

Sammanfattningsvis så utgår Barbro enbart från boken under matematiklektionerna, det framgår 

av både observationer och intervju. Hon utgår mycket från elever i matematiksvårigheter som 

kommer ha svårt att nå kunskapskraven för årskurs tre, någonting som även Lena gör. Lena är 

dock medveten om sina bortprioriteringar. Lena vill arbeta mer praktiskt och har hela tiden svar 

på tal gällande innehåll, material och metoder. Hon vet vad hon gör och varför detta görs. Barbro 

ger ett mer osäkert och motsägelsefullt intryck. De båda pedagogerna skiljer sig åt i många 

avseenden men det finns några gemensamma nämnare. De uttrycker båda att det är roligt med 

matematik, de har en tydlig idé för hur de definierar matematisk begåvning, de arbetar med 

differentiering av olika slag och de menar båda att med de resurser som finns så måste elever i 

matematiksvårigheter prioriteras.  
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7 Diskussion 

I det här avsnittet kommer centrala delar ur resultatet att diskuteras i relation till tidigare 

forskning. Diskussionen kommer även att innefatta en metoddiskussion där resonemang kommer 

föras utifrån vald metod, genomförande och hur det i sin tur kan ha påverkat studien. 

Avslutningsvis kommer slutsatser föras fram samt möjligheter till vidare forskning.      

 

 7.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att granska hur verksamma pedagoger bemöter matematiskt begåvade elever 

samt hur de värderar matematisk begåvning i sin undervisning. En kvalitativ metod genomfördes 

för att kunna undersöka vilka tankar och uppfattningar som fanns hos pedagogerna. Sedan 

jämfördes de olika perspektiven det vill säga undervisningssituationerna med pedagogens tankar 

och värderingar. En kvalitativ datainsamling har genomförts i den här undersökningsstudien för 

att kunna skapa en förståelse om vilka uppfattningar och tankar som finns hos pedagogerna. De 

datainsamlingsmetoder som valdes för att kunna undersöka vårt syfte var två deltagande 

observationer och en semistrukturerad intervju per pedagog. 

 

Urvalet av informanter i den här studien valdes därför genom en fallstudie som är en strategisk 

urvalsmetod. En fallstudie valdes för att göra det möjligt att skapa en helhetsförståelse och 

därmed kunde se hur de olika delarna i undersökningar kan påverka varandra. En fallstudie kan 

medföra både för- och nackdelar enligt (Denscombe, 2009). Fördelarna med att använda sig av 

en fallstudie i sin undersökning är att forskaren kan använda sig av flera forskningsmetoder för 

att noggrant kunna undersöka hur verkligheten ser ut. En annan fördel är att undersökningen kan 

inrikta sig på en eller några få enstaka undersökningsenheter för att sedan kunna specificera sig 

på detaljer vid olika sociala situationer. Nackdelarna är däremot enligt Denscombe att fallstudier 

har en sämre trovärdighet då resultaten blir svåra att generalisera. Den här studien är relativt liten 

och den skulle bli mer trovärdig om det var ett större urval samt om det fanns mer datainsamling 

att analysera. En annan nackdel kan vara att forskaren påverkar den naturliga miljön med sin 

närvaro. Då kan det leda till att en observatörseffekt eller en intervjuareffekt sker som i sin tur 

påverkar resultaten. En observatörseffekt och intervjuareffekt kan alltså göra så att informanterna 

uppträder annorlunda när forskaren är på plats jämfört med deras vardagliga situationer (ibid). 

 

De informanter som deltog har vi haft kontakt med innan under den tredje verksamhetsförlagda 

utbildningen. Under den perioden fick pedagogerna förfrågan om att delta i studien, då vi 

uppmärksammat att det finns minst en elev i deras respektive klass som visar kännetecken för 

matematisk begåvning. Vid studiens start kontaktades pedagogerna samt elevernas 

vårdnadshavare på mejl för mer information. Vi fick godkännande från vårdnadshavarna och 

studien kunde påbörjas. Tillsammans med pedagogerna valdes datum ut för att genomföra 

observationerna samt en avslutande intervju. Under observationerna upplevde vi att både 

pedagogerna och de matematiskt begåvade eleverna blev påverkade på oss men däremot på olika 

sätt. Lena valde att ställa många frågor till den matematiskt begåvade eleven under det första 

observationsbesöket men inte under det andra besöket. Barbro visade däremot ingen större 

påverkan under lektionen som vi kunde urskilja. Andreas visade att han var nervös på så sätt att 

han tittade ofta mot någon av oss för att se om vi observerade honom eller inte. När vi fick 

ögonkontakt blev han genast väldigt snabb med att börja skriva i sin bok eller måla. Han pratade 

däremot med sin bänkkamrat som om han inte märkte att vi använde oss av ljudupptagning vid 

hans plats. Oskar var väldigt tyst under hela lektionen och det kan bero på ljudupptagningen eller 

att det inte fanns något att prata om i uppgifterna. Eftersom han hela tiden arbetade med egna 

rutinuppgifter så bjöds det aldrig in till samtal med bänkkamraten, då den eleven arbetade med 

en annan matematikbok. Under de fyra observationerna fördes fältanteckningar, i form av ett 
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observationsschema, för att komplettera då minnet inte alltid räcker till. De var nödvändigt med 

fältanteckningar för att kunna lägga sina personliga åsikter och tankar åt sidan, för att endast 

fokusera på de kategorier som formulerats. Vid observationerna placerade vi som forskare ut oss 

i klassrummet på olika platser för att göra det mindre påtagligt att vi observerar pedagogen och 

den matematiskt begåvade eleven. Eftersom vi var två kunde vi även fokusera på skilda händelser 

för att kunna få med så mycket information som möjligt i vårt observationsschema. Enligt 

Bjørndal (2005) är ett observationsschema av stor vikt för att kunna få med den information som 

inte kan tas upp av en ljudupptagning. 

 

En fördel med ljudupptagning är enligt Bryman (2011) att forskaren får reda på vad informanten 

säger man även hur informanten uttrycker sig. Eftersom ljudupptagningen tar upp ordagrant vad 

som sägs minskas forskarens påverkan så som tolkningar och värderingar vid analysen av data. 

En nackdel med ljudupptagning kan däremot vara som tidigare nämnts att informanten blir 

nervös och inte talar eller att informanten talar extra mycket om det som de tror efterfrågas. En 

ljudupptagning kommer därför alltid att påverka situationen och den naturliga miljön. Det här 

gäller både vid observation och vid intervju då ljudupptagning används vid dem båda.  

 

 7.2 Resultatdiskussion 

I följande del kommer vi att föra en diskussion utifrån det resultat som framkommit av det 

empiriskt insamlade materialet. Resultatet kommer att ställas mot den tidigare forskning som 

studien baserats på för att avslutningsvis kunna dra slutsatser.  

   
 7.2.1 Individanpassning och differentiering  

Både Barbro och Lena uttrycker en vilja att individanpassa lektionerna mer och framförallt Lena 

betonar vikten av att inte glömma bort de matematiskt begåvade eleverna. Pedagogerna menar 

dock båda två att med den resursbrist som råder i skolan är det inte möjligt att se till att skräddarsy 

matematikundervisningen för alla elever trots att det självklart hade varit det ideala. Lena är dock 

tydligare i sin argumentation om att det är viktigt att individanpassa och använder sig mycket av 

pedagogisk differentiering för att alla elever i alla fall ska kunna arbeta på en anpassad nivå. Hon 

har överlag en medveten tanke i det hon gör medan Barbro känns osäker i sina handlingar. Vid 

ett flertal frågor under intervjun, trots tydlighet och följdfrågor, så har Barbro svårt att ge 

förklaringar och resonemang kring sin pedagogik. Hon hävdar att det är ett av de roligaste ämnen 

hon vet och att det är roligt att undervisa matematiskt begåvade elever, någonting som inte visas 

under observationen. Enligt Pettersson (2011) är pedagogens medvetenhet, kunskapen och 

framförallt viljan att utmana elever det som är absolut viktigast för att elever med matematisk 

begåvning ska kunna stimuleras och utvecklas. Även Dimitriadis (2012) menar att pedagoger kan 

känna sig obekväma med att undervisa matematik till matematiskt begåvade elever om till 

exempel ämneskunskapen brister.  

 

Vid intervjun berättar Barbro att hon varit verksam som pedagog i elva år och tog examen 2001. 

Hon blev under sin utbildning behörig för att undervisa matematik i årskurs 1-3 men att hon även 

arbetat i högre årskurser i grundskolan. I och med hennes relativt nya utbildning där matematik i 

de tidigare åren varit central i relation till hennes elva års erfarenhet som verksam pedagog, så 

borde inte hennes ämneskunskaper brista.  

 

Enligt Pettersson (2011) kan begreppet individuell undervisning, som i Sverige anses vara den 

huvudsakliga undervisningsformen, tolkas på många olika sätt. En hastighetsindividualisering är 

dock den definitionen som är dominerande i Sverige vilket innebär att eleverna arbetar likadana 

läroböcker med likartade uppgifter men skillnaden är i vilken takt de arbetar. Under 
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observationerna i Barbros klassrum hade hon skrivit upp en sida på whiteboard tavlan dit eleverna 

fick räkna fritt i matematikboken och vilken sida eleverna var på skilje sig mycket. Lena menar 

dock att hon så länge det går tar avstånd från läroboken och inte tycker om att förlora kontrollen 

på vart eleverna befinner sig och det är för att inte tappa någon elev. 

 

Barbro menar i sin tur att läroboken i sig är individanpassad då det finns en annan upplaga av 

boken som är en aning svårare. När vi tittar i boken ser vi dock att uppgifterna är liknande 

rutinuppgifter med lite svårare tal. Det finns en del problemlösningsuppgifter som inte har ett 

givet svar men de flesta är vanliga rutinuppgifter. Arbetet i Barbros klassrum under båda 

observationerna var enskilt i läroboken och utgår vi från Andreas, och många andra elevers, 

kroppsspråk och minspel visade det en tydlig missnöjdhet med det monotona arbetssättet. Med 

tanke på hur Barbro talade till eleverna under lektionen med att säga ”ja, då jobbar vi vidare i 

matteboken” och sedan enbart skriva upp en pil och sedan ett sidnummer, så verkade det som att 

arbetssättet var det dominerande och att eleverna var vana vid det. I jämförelse med Petterssons 

(2011) uttryck om att uppgifternas innehåll och utformning är viktigt för att eleverna ska kunna 

utveckla och/eller stimulera matematiska förmågor så visar sig detta arbetssätt vara mindre 

lämpligt. Med tanke på att Barbro dessutom uttrycker en vilja att individanpassa så känns det 

som att den didaktiska kompetensen brister om hon enbart förlitar sig på läroböckerna.  

 

Lena visar dock en medvetenhet och vilja att individanpassa.  Hon reflekterar över sitt eget 

agerande, väljer sina frågor med omsorg och tar sig tid att sitta ner tillsammans med Oskar för 

att ge honom en chans att resonera och därmed ge den individanpassning som det finns möjlighet 

att göra. I många uttalande av Barbro framstår det som att hon inte funderat så mycket kring 

individanpassning mer än att en del elever har fått en svårare bok. De elever som har den svårare 

boken är dock på många olika nivåer och för Andreas del finns det få saker kring rutinuppgifter 

som utmanar eller stimulerar hans matematiska förmåga. 

 

Vid respektive intervju ställdes frågan om vad pedagogerna tänkte när de hörde begreppen 

individanpassning och nivåanpassning. Lena svarade övertygande att individanpassning kan 

betyda många saker men framförallt att alla elever ska utmanas från sin egen nivå och att man 

även kan anpassa frågorna efter varje elev så att de får chansen att visa sina kunskaper. 

Nivåanpassning ansåg Lena däremot var kunskapsnivå medan individanpassning kunde innebära 

andra anpassningar än efter enbart kunskap. Enligt Barbro handlade begreppen mer om att leka 

med ord då nivåanpassning är en slags individanpassning. Enligt Pettersson (2011) är det inte 

helt ovanligt att begreppen blandas ihop men att det ändå finns en tydlig skillnad. 

Nivåanpassning, eller nivågruppering, innebär att man grupperar elever efter en kunskap vilket 

visar sig ha positiva effekter då lösningsmetoder eller övrigt innehåll som inte hade tagits upp i 

helklass kommer till ytan och kan diskuteras på en annan nivå. En definition av individanpassning 

är dock att man kan anpassa arbetssätt, material, hastighet och metoder som är mer lämplig för 

den enskilda individen. 

 

Utifrån de båda pedagogernas definition visar Lena återigen på en större medvetenhet medan 

begreppen i synnerhet verkar vara oreflekterade i Barbros undervisning eftersom hon inte riktigt 

vet vad hon ska svara. I detta fall kan Barbros svar, gällande viljan att individanpassa, vara ett 

resultat av intervjuareffekten då hon vid resterande intervjufrågor inte verkade vara medveten om 

sin pedagogik och inte heller uppvisade denna vilja under observationstillfällena.  
 
 7.2.2 Att undervisa matematik till matematiskt begåvade elever 

I skolan brukar man tala om olika undervisningsmodeller, det vill säga hur undervisningen är 

upplagd och enligt Pettersson (2011) är det framför allt en modell som är dominerande i den 
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svenska skolan. Modellen innebär att undervisningen utgår från en lärobok och att eleverna 

arbetar enskilt med relativt lite interaktion med pedagogen. Den här undervisningsmodellen är 

tydlig under de observationer som gjorts i Barbros klassrum medan de i Lenas klassrum är 

obefintliga då läroboken inte används. Grunden i Barbros matematikplanering utgår från 

läroboken favoritmatematik som utkom år 2012. Läroboken utgår helt från Lgr11 och finns i två 

versioner. En lärobok heter mera favoritmatematik och är enligt Barbro ”en aning klurigare”. Vid 

observationerna kunde vi se att det var likadana uppgifter i båda läroböckerna men att talens 

svårighet varierade.  Andreas arbetade i mera favoritmatematik men satt under en halv lektion 

och arbetade med att färglägga ett mönster. Uppgiften gick ut på att eleven skulle räkna ut olika 

multiplikationer där olika produkter skulle färgläggas i en och samma färg. Inquiry var obefintligt 

under båda observationerna i Barbros klassrum och de rutinuppgifter som Andreas arbetade med 

låg långt under hans nivå. Detta var dock ingenting som Barbro reflekterade över. Ett alternativ 

hade varit att stryka uppgiften för Andreas då hon strök lite svårare uppgifter i en annan elevs 

bok.  

 

Vid båda lektionstillfällena som vi observerade kom hon till Andreas en gång när han räckte upp 

handen och bemötandet var kortfattat. Barbro förklarade uppgiften snabbt för Andreas och den 

enda fråga hon ställde var ”vad blir 3 + 4” vilket inte är en utmanande och reflekterande fråga 

utan återigen en rutinfråga. Som Pettersson (2011) uttrycker är det av stor vikt vilka frågor som 

ställs och vad frågorna har för syfte i elevens utveckling. Barbro återkopplar inte heller och det 

blir en monolog där Barbro näst intill berättar svaret på uppgiften. Hon upplevs som stressad och 

hennes prioritering i klassrummet blir tydlig då hon stannar betydligt längre vid andra elever och 

talar tydligare, vänligare och mer pedagogiskt. Enligt Pettersson har det dock en betydande roll, 

för matematiskt begåvade elevers utveckling, att pedagogen visar viljan att utmana eleven, 

någonting som Barbro inte visar under någon observation. Även vid frågan om hur hon utmanar 

matematiskt begåvade elever så nämner hon osäkert att det finns extraböcker. Pettersson (2011), 

Alexandersson (1994) och Persson (1997) är överens om att diskussioner, resonemang och öppna 

problem är positivt för utvecklingen att matematisk begåvning och att enbart utgå från boken inte 

stimulerar eleven tillräckligt mycket. Det är vid samlärande, interaktion, resonemang och 

diskussioner av olika lösningsmetoder som en utveckling sker.  

 

Persson (1997) menar även att det är hämmande för matematiskt begåvade elever om pedagogen 

enbart utgår från bokens lösningsmetoder och eleven inte får prova egna idéer och använda sin 

kreativitet. De lösningsmetoder som finns i läroboken ses ofta av pedagogen som de korrekta, 

menar Persson, och kan därmed krocka med elevens tidigare erfarenhet och kunskap vilket i sin 

tur hämmar elevens självständiga tänkande, resonemang och utveckling. I likhet med Persson 

(1997) menar däremot Lena att det är positivt att eleverna själva får förklara sina lösningar och 

vikten av att i helklass gå igenom olika lösningsmetoder. Lena vill även att svårare 

lösningsmetoder visas även om alla elever inte följer med i resonemanget, detta för att de 

begåvade eleverna ska få uttrycka sin kunskap och stimuleras i matematikundervisningen.  

 

Även pedagogens förväntningar spelar, enligt Persson (1997), en stor roll för elevens 

utvecklingsmöjligheter. Eleven vill många gånger vara pedagogen till lags och förklara på ett sätt 

som eleven tror är tillfredställande och korrekt. Även det kan vara hämmande för elevens eget 

kreativa och utmanande tänk samt att det finns flera olika lösningsmetoder. Enligt Pettersson 

(2011) ska pedagogen kunna förklara sitt ämne så pass väl att alla förstår vad som menas och 

därmed är ämneskunskapen en central del i undervisningen. Vid ett flertal tillfällen under 

observationerna i Barbros klassrum blev det oroligt då förklaringen inte var tillräcklig. Andreas 

svarade fel på en fråga eftersom förklaringen, även enligt oss, inte var tydlig nog. Vid samtalet 

mellan Andreas och Barbro under det andra observationstillfället förklarade inte Barbro 
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tillräckligt tydligt vad hon menade med att hon inte höll med Andreas om hans svar på 

problemlösningen. Då problemlösningen innebar att ta reda på olika kombinationer av en 

situation så hade Andreas skrivit en kombination två gånger. Barbro förklarade dock att hon inte 

höll med om svaret (20+25=45) vilket var helt rätt. Om Barbro istället hade frågat Andreas hur 

han hade tänkt skulle samtalet ha sett annorlunda ut och förståelsen om att han använt sig av 

samma kombination två gånger. Korrekt antal kombinationer var sex stycken vilket Andreas hade 

skrivit, nu suddade han ut sexan på pappret och skrev dit en femma då Barbros förklaring inte 

var tillräcklig och han inte förstod vad han hade gjort för fel. Andreas frågar tydligt om talet är 

fel men det enda svaret han får är ”jag håller inte med dig om den”. Barbro ställer inga följdfrågor 

till Andreas utan tolkar det som står på pappret utifrån sina egna idéer. Lösningen på pappret 

visar dock inte om Andreas har förstått uppgiften eller inte vilket Barbro inte följer upp. Hon 

lägger inte mycket tid vid Andreas svar utan hennes kroppsspråk upplevs som hastigt, stressande 

och irriterande i jämförelse med andra elever i klassen. Hon vill bli klar med uppgiften. Lester 

och Lambdin (1991) menar att de frågor som ställs till eleven kan ge information om elevens 

tankar och kunskaper vilket Barbro inte gör och därför blir det missförstånd mellan elev och 

pedagog. Andreas ifrågasätter dock inte vilket kan tyda på att han, som Persson (1997) beskriver 

det, vill vara pedagogen till lags och ändrar därför utan att egentligen förstå vad han har gjort för 

fel. Hela situationen är mycket hämmande för Andreas begåvning då Barbro inte visar någon 

vilja att höra förklaringar, idéer och lösningsmetoder samt att hon inte verkar vilja ge Andreas 

någon tid. I intervjun nämnde hon att vissa elever är självgående vilket hon visar tydligt i den här 

situationen då hon vill fokusera på andra elever och verkar näst intill bli störd av Andreas vilja 

att bli uppmärksammad.  

 

Barbros attityd mot Andreas visar sig även under första observationstillfället då hon höjer fingret 

mot honom och säger ”tänk till” men en realativt hård ton. Hon berättar även under intervjun att 

hon har högre krav på vissa elever och med det verkar hon tyda på att de inte behöver förklaringar 

och diskussioner utan ska kunna komma fram till allting själva. Barbro visar dock på en 

omedvetenhet då hon under intervjun uttrycker att hon tror att hon bemöter alla elever liknande 

sätt eller på den nivån de befinner sig. Vad som kunde urskiljas från observationstillfällena är det 

väldigt liten interaktion mellan Barbro och Andreas och samtalen är inte på Andreas nivå då 

Barbro hastar fram svaren utan att lyssna på något resonemang eller ställa frågor som stimulerar 

Andreas tänkande.  

 
7.2.3 Pedagogisk kompetens 

Utifrån insamlad data har vi uppmärksammat att pedagogerna är olika medvetna när det kommer 

till undervisning för en matematiskt begåvad elev. Pettersson (2011) anser att det finns flera 

komponenter så som ekonomi, tid, gruppstorlekar, pedagogens ämneskompetens och didaktiska 

kompetens samt organisatoriska förutsättningar som styr hur pedagogen bemöter eleverna i sin 

undervisning.  

 

Barbro uttrycker under sin intervju att hon inte reflekterar över hur hon fördelar tiden i 

klassrummet för att bemöta och hjälpa eleverna utan att hon går till de elever som håller upp 

handen först. Det var däremot inte vad vi såg under de två observationerna utan då började hon 

hjälpa samma elever oavsett om de räckt upp handen eller inte. När väl Andreas höll upp handen 

och behövde hjälp eller själv gick fram till Barbro var bemötandet stelt och hon gav otydliga 

instruktioner eller förklaringar. Enligt Alexandersson (1994) ska pedagogen kunna förklara sitt 

ämne, i det här fallet matematik, för eleven så pass bra att eleven förstår vad uppgiften handlar 

om. Barbro valde vid dessa tillfällen att lotsa Andreas till svaren istället för att argumentera och 

hjälpa honom reflektera över uppgiften. När hon fått önskat svar gick hon snabbt vidare till en 

annan elev i klassrummet. Pettersson (2011) uttrycker att klimatet i klassrummet bör vara 
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interaktivt och bjuda in elevernas tankar och resonemang. Istället för att lära eleverna hur de ska 

memorera till exempel tillvägagångssätt så bör eleven få möjligheten till att utveckla sin 

matematiska kreativitet. Barbro förklarade under intervjun att hon tror att hon bemöter eleverna 

utifrån den nivå de befinner sig på, men i sådant fall borde hon välja att diskutera mer med 

Andreas och låta honom komma fram till egna lösningar. 

 

Alexandersson (1994) uttrycker att pedagogens frågor till eleven i undervisningen har en bytande 

roll för elevens utvecklingsmöjligheter. Pedagogen bör därför ställa frågor som utmanar eleven 

till att utveckla sin resonemangsförmåga och därmed föra samtalet vidare. Då kan eleven och 

pedagogen tillsammans diskutera och genom det skapa ett lärande för eleven. Eftersom Barbro 

väljer att ställa enklare frågor som lotsar Andreas till svaren, så går hon miste om möjligheten 

till att föra ett samtal där Andreas kunskaper synliggörs. 

 

Till skillnad från Barbro väljer Lena att dra nytta av situationer där ett sådant samtal kan äga rum. 

Lena väljer att ställa utmanande frågor och be Oskar förklara sitt tankesätt för att ge honom 

möjligheten till utveckling. Lena uttrycker under intervjutillfället att hon ibland kan slänga ut lite 

frågor till några elever i klassrummet så att de utmanas men även så att de får något att fundera 

på. Hon betonar däremot att alla i klassen inte alltid behöver förstå det som diskuterats utan det 

viktiga är att den matematiskt begåvade eleven får träna på att resonera. Ett tydligt exempel på 

det är att Lena vid andra observationstillfället bad Oskar, den matematiskt begåvade eleven, att 

förklara för henne och hans bänkkamrat hur han tänker när han löser problemlösningen. 

Kamraten bredvid förstod inte allt som Oskar sa men Oskar fick i alla fall möjligheten till att 

utveckla sin resonemangsförmåga.  

 

Pettersson (2011) anser i likhet med Alexandersson (1994) att pedagogens frågor har en 

betydelsefull roll i undervisningen. Pettersson menar att pedagogens val av frågor även behöver 

övervägas det vill säga hur, vad och varför en fråga ställs. Sedan räcker det inte med att alltid 

ställa en fråga utan pedagogen behöver även ställa följdfrågor för att hålla konversationen 

levande. Det är då som elevens förutsättningar för fortsatt utveckling uppstår. Lena förklarade 

under intervjun att pedagogen behöver vara medveten om hur undervisningen utformas eftersom 

vissa eleverna kommer behöva konkret material och hjälp medan andra elever behöver 

utmanande och avancerade frågor. Hon menar därmed att eleverna ska kunna vidareutvecklas 

utifrån den uppgift som genomförs med hjälp av pedagogen. 
 
 7.2.4 Sammanfattning – skillnader och likheter mellan pedagogerna  

Utifrån observationer samt intervjuerna kunde vi se skillnader samt likheter mellan de två 

pedagogerna. Vid intervjun med Lena framgick det att hon var intresserad och positiv till att 

undervisa matematiskt begåvade elever. Hon förklarade att hon vid flera tillfällen har stött på 

elever med begåvning inom matematik och att hon finner det roligt men däremot utmanande. 

Under intervjun fick Lena frågan om hon anser att det är roligt att undervisa en matematiskt 

begåvad elev och på det svarade hon ”ja verkligen, ibland så bara häpnar jag och det är helt 

underbart”. Lenas positiva inställning vid intervjun visar hon även under observationerna då hon 

uppmuntrar Oskar till att förklara och resonera för sitt tankesätt. Lena väljer medvetet att utforma 

uppgifter som till exempel problemlösningar där eleven behöver diskutera med någon i klassen 

antingen en annan elev, med henne eller i helklass. Utifrån det vi sett samt hört under 

datainsamling med Lena, visar hon en medvetenhet i undervisningen men även att hon värdera 

matematisk begåvade elever högt. Hon sade vid intervjun att ”de är riktiga ess som vi behöver 

tänka på”. Enligt Alexandersson (1994) påverkas eleverna utifrån de värderingar som pedagogen 

har. Hur pedagogen väljer att utforma undervisningen speglar vilka värderingar som finns om 

ämnet och eleverna. 
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I likhet med Lena anser Barbro att det är roligt att undervisa i matematik, däremot anser Barbro 

till skillnad från Lena att det är lätt att arbeta med matematik. Barbro uttrycker i intervjun att ”jo 

men jag tycker att det är jättekul och just det där när det klickar till hos elever och man ser det 

tänds ett ljus, då är det kul”. Hon säger även under samma intervju att ”för det mesta är det ju lätt 

men sedan har man ju sina utmaningar med, med en del elever som att hur man ska få in dom på 

rätt spår”. Lena i sin tur uttrycker att det är utmanande. 

 

I sin matematikundervisning väljer Barbro att se till elever med svårigheter först och ser sedan 

utmaningar där som hon behöver arbeta med. Vid intervjun fick Barbro frågan om hur hon känner 

att det är att arbeta med matematiskt begåvade elever. Hon svarade då att: 

 

Det är både roligt och svårt.…[...] men det är en tillgång i klassrummet. Det 

har jag sett här. De kan hjälpa sina kompisar fast det blir ofta mina ord som 

kommer fram.  

 

Vid frågan om hur hon tänker att hon kan anpassa lektionen för den matematiskt begåvade eleven 

valde Barbro att passa då hon inte visste vad hon skulle svara. Hon uttryckte sig att ”den får jag 

nästan passa på, det vet jag inte”. 

 

Utifrån det vi kunnat se samt det vi har hört under datainsamling med Barbro, visar hon en 

medvetenhet när det kommer till de elever som har matematiska svårigheter. Hon väljer att 

fördela mycket tid på dem samt nämner dem vid flera tillfällen under intervjun. Vid värdering av 

matematiskt begåvade elever visar hon att de är en tillgång i klassrummet och finns där som 

någon sorts resurs för de andra eleverna. Den matematiskt begåvade eleven använder enligt 

Barbro hennes ord vid förklaringar för andra elever. Det kan bero på ett inlärt beteende eller 

önskade svar och metoder som eleven vet att pedagogen önskar. Enligt Pettersson (2011) kan 

eleven välja att ge förklaringar som pedagogen förstår och förväntar sig istället för egna. Det kan 

skapas en negativ betingning om eleven inte använder sig av samma sorts metoder eller 

förklaringar. Barbro anses därför utifrån den här studien vara omedveten när det kommer till den 

matematisk begåvade eleven då hon inte vet hur hon ska bemöta eller stimulera. Enligt 

Gustavsson och Myrberg (2009) innebär god lärarkompetens att pedagogen ska vara entusiastisk, 

ha flera undervisningsmetoder och utifrån elevens kunskaper ställer relevanta och utmanande 

frågor. Utifrån de två genomförda observationerna i Barbros klassrum synliggjordes inte tidigare 

nämnda kriterier och vilket enligt Gustavsson och Myrberg är viktiga egenskaper för en 

kompetent pedagog och någonting som borde vara självklart. Det man kan fundera över är om 

den pedagogiska kompetensen i den här situationen är den viktigaste faktorn för elevens 

matematiska utveckling eller om det finns andra bakomliggande aspekter. Andreas visade ändå 

på en matematisk begåvning trots att Barbro visar på en bristfällig pedagogik utifrån hans nivå 

och behov. Gustavsson och Myrberg framhäver vikten av lärarkompetens som nödvändig vilket 

Andreas situation visar motsatsen på då undervisningen inte visar på någon påtagligt negativ 

inverkan för hans matematiska begåvning. Hur hämmande den bristande individ- och 

nivåanpassningen kan bli för Andreas i framtiden är dock något som kan begrundas. 

 

 7.3 Avslutande reflektioner 

Avslutningsvis kan vi, genom resultat, analys och diskussion, dra slutsatsen att Lena är en 

medveten pedagog och reflekterar mycket kring sin undervisning. Lena ser matematiskt 

begåvade elever och värderar denna begåvning högt. Att en skräddarsydd individanpassning rent 

resursmässigt inte är möjligt innebär att undervisningen inte är så pass individanpassad som Lena 

hade velat. Hon gör dock det hon kan med de resurser som finns och arbetar praktiskt med 
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övningar som lättare går att anpassa efter nivå. Lena är dessutom hela tiden medveten om sitt val 

av arbetssätt och kan tydligt motivera det.  

 

I motsats till Lenas medvetenhet finner vi Barbros pedagogik som inte är fullt lika tydlig. Utifrån 

det empiriska materialet, dess analys och senare diskussionen kan vi urskilja en tveksamhet i 

Barbros undervisning gällande både innehåll, arbetssätt och material samt att matematisk 

begåvning inte värderas särskilt högt. Barbro visar inga tecken på att hon reflekterat över dessa 

elever då de är självgående och är tydlig med att det viktigaste är att alla når kunskapskraven. Då 

hennes undervisning i praktiken, gentemot hennes ord i intervjun, säger emot varandra visar 

Barbro på en omedvetenhet i sin matematikundervisning.  

 

Båda pedagogerna säger att de vill individanpassa men skillnaden är att Lena uppvisar en 

tydligare vilja i undervisningspraktiken genom att tydligt motivera och reflektera över uppgifter 

och metoder medan Barbro förlitar sig på boken trots att hon i intervjun säger att varierat arbete 

är viktigt. Detta visar på ännu en tydlig motsägning i Barbros resonemang. Pedagogerna har dock 

en tydlig gemensam nämnare och det är att elever i matematiksvårigheter måste prioriteras med 

tanke på de resurser som finns. Lena uttrycker dock att vilken resursbrist det än må vara i skolan 

så får de matematiskt starka eleverna aldrig glömmas bort. 

 

 7.4 Vidare forskning  

En intressant tanke som växt fram om fortsatt forskning har varit att se den här studien utifrån 

elevens perspektiv istället för pedagogens. Genom observationer hade man kunnat studera eleven 

och se vilka metoder, arbetssätt, läromedel och material som utvecklar och stimulerar eleven bäst 

både när det gäller lärande och intresse. Studien kommer göras i en större omfattning med 

fallstudier av eleverna. Det skulle även vara intressant att studera elevens syn på undervisning 

och pedagogens bemötande genom intervjuer. För att sedan bygga vidare på den aktuella studiens 

resultat kan en jämförelse mellan pedagogens och elevens perspektiv göras med syfte att ta reda 

på likheter och skillnader samt på ett närmare sätt se hur pedagogens värderingar påverkar 

elevens fortsatta utveckling.  
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Bilagor  
 

Bilaga A  Intervjuguide 

 

Inledande frågor  

 

Hur länge har du arbetat som pedagog?  

 

Vad har du för utbildning inom matematik och matematikdidaktik?  

 

Berätta lite om vad du tycker om matematik och att undervisa inom ämnet. (Vad menar du med 

det?).  

 

Individanpassning – tankar?  

 

Nivåanpassning – tankar?  

 

Berätta lite kort vad matematisk begåvning betyder för dig, (begreppet). 

 

 

Innehållsfrågor 

 

 Hur upplever du att det är att undervisa matematik till matematiskt begåvade elever?  

Följdfråga: Hur kommer det sig att du känner så?  

 

Hur anser du att man bör lägga upp en matematiklektion?  

Följdfråga: Har du några metoder för att anpassa lektioner till matematiskt begåvade elever?  

Följdfråga: Hur tänker du när du introducerar en lektion? 

 

Hur tänker du kring utvecklingsmöjligheter i matematik för de elever som redan har nått 

kunskapskraven för årskurs 3?  

 

Hur tänker du när du fördelar tiden mellan eleverna under en matematiklektion?  

 

Hur tänker du kring bemötande av olika elever i matematikundervisningen?  

Följdfråga: Upplever du någon skillnad i bemötande gällande matematiskt begåvade elever och 

andra elever? 

 

 

Avslutande fråga  
 

Finns det några andra tankar/reflektioner som du vill tillägga när det kommer till matematisk 

begåvning?  

 

  



  

 

 

 

Bilaga B  Observationsschema 

 

 

Den matematiskt begåvade eleven som vi observerar kallar vi: ____________________ 

 

Den undervisande pedagogen kommer vi benämna:_______________________________ 

 

 

 

Antal elever i klassrummet: 

 

 

Antal pedagoger i klassrummet:  

 

Observatörer:  

 

 

Årskurs:  

 

Lektionens längd:  

 

 

Datum:  

 

 

Lektionsinnehåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur introducerar pedagogen lektionen? Formulera om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Vilken metod/arbetssätt används?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individanpassad lektion. På vilket sätt anpassar pedagogen lektionsinnehållet för den 

matematiskt begåvade eleven?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Hur bemöter pedagogen eleven med matematisk begåvning? Gester, kroppsspråk, 

uppmärksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader i bemötande gällande olika elever? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Hur påverkas elevens arbete utifrån pedagogens förklaring/hjälp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om eleven blir klar snabbt med aktuell uppgift, vad får eleven fortsätta arbeta med?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Bilaga C Informationsbrev till pedagoger 

 

Hej! 

 

Vi, Emma Leek och Hanna Romlin, läser fjärde året på grundlärarutbildningen med inriktning 

på förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi arbetar just nu 

med vårt examensarbete inom matematikdidaktik med syfte att undersöka hur verksamma 

pedagoger värderar matematisk begåvning. Vi skriver till Er för att fråga om Ni skulle vilja delta 

i vår studie genom två klassrumsobservationer och en uppföljande intervju. Ni behöver inte 

förbereda någon speciell lektion utan det vi är intresserade av är att observera en 

matematiklektion där vi kan se Era undervisningsmetoder samt hur ni bemöter eleverna i 

undervisningen.  

 

All datainsamling kommer att behandlas i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det betyder att deltagandet är frivilligt och Ni när som helst kan välja att avbryta Ert 

deltagande. Ni och eleverna förblir självklart anonyma genom hela studien och all data som 

samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras när arbetet är godkänt. Vi kommer 

självklart skicka en kopia av transkriptionen, intervjun samt en sammanfattning av 

observationerna för att Ni ska få se vilket material vi kommer att använda om Ni önskar det. 

 

Vi skulle gärna vilja besöka Er två dagar under vecka 49. Vi vore tacksamma om Ni hörde av Er 

till oss om Ni skulle kunna tänka Er att delta. 

 

 

Emma Leek      

07X XXXXXX 

elXXXXX@student.lnu.se 

 

Hanna Romlin 

07X XXXXXX 

hrXXXXX@student.lnu.se 

 

 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 
Emma Leek och Hanna Romlin, lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö 

  



  

 

 

Bilaga D Missivbrev till vårdnadshavare 

 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som läser fjärde året på grundlärarutbildningen med inriktning på 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi arbetar just nu med 

vårt examensarbete inom matematikdidaktik med syfte att undersöka hur verksamma pedagoger 

värderar matematisk begåvning. Vi skriver till Er för att fråga om Ert barn skulle vilja delta i vår 

studie genom två klassrumsobservationer där en ljudupptagning kommer att ske. Anledningen 

till att vi skulle vilja att Ert barn deltog är för att vi anser att Ert barn visar särskilda karaktärsdrag 

för matematisk begåvning. Syftet är som sagt att se hur undervisande pedagog bemöter elever 

med särskild matematisk begåvning samt vilken stimulans som ges.   

 

All datainsamling kommer att behandlas i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det betyder att deltagandet är frivilligt och Ni när som helst kan välja att avbryta 

deltagandet. Barnet förblir självklart anonymt genom hela studien och all data som samlas in 

kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras när arbetet är godkänt. Vi kommer självklart 

skicka en sammanfattning av observationerna för att Ni ska få se vilket material vi kommer att 

använda om Ni önskar det. 

 

Har Ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss. Se våra kontaktuppgifter längre ner.  

 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Emma Leek (07X XXXXXXX) och Hanna Romlin (07X XXXXXXX) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Samtyckesformulär till vårdnadshavare 

 

 

  Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i undersökningen. 

 

  Jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i undersökningen 

 

Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande  Ort/datum 
 

 

___________________________ ______________________ _________ 
 

Vårdnadshavares underskrift Namnförtydligande  Ort/datum 
 

 

___________________________ ______________________ _________ 

 

 



  

 

 


