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Sammanfattning 

Syftet för denna studie har varit att ta reda på hur några lärare i årskurs tre resonerar om och 
säger sig anpassa undervisningen för elever med särskilda matematiska förmågor. Under 
tidigare forskning tas Blooms taxonomi och Krutetskiis definition på elever med särskilda 
matematiska förmågor upp. Metoden som valdes för undersökningen var kvalitativa intervjuer 
som genomfördes med fyra lärare. Resultatet som framkom i undersökningen visar att elever 
med särskilda matematiska förmågor ofta fick arbeta utan handledning, till förmån för de elever 
som behövde hjälp att nå upp till målen. Lärarna ville gärna ge mer av sin tid till elever med 
särskilda matematiska förmågor, men det fanns inte tillräckliga resurser. När det gäller 
undervisningen för dessa elever syntes det flera olika åsikter, speciellt vad gällde acceleration 
och berikning. 
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Inledning 

Under min lärarutbildning har det knappt pratats något om hur man som lärare kan hjälpa elever 
med särskilda förmågor.1

I denna studie kommer jag först och främst att undersöka hur några lärare säger sig arbeta med 
elever med särskilda matematikförmågor. Hur går de rent praktiskt tillväga och behöver dessa 
elever, enligt lärarnas erfarenhet något särskilt stöd? För att kunna undersöka detta måste jag även 

  Däremot har det ofta pratats om hur man kan hjälpa de eleverna som har 
det svårt. Detta är naturligtvis helt rätt men jag hade gärna sett att jag i min utbildning fått lära mig 
hur jag kan hjälpa och utmana alla elever. Sollerwall och Wistedt (2004) skriver att svensk 
utbildningspolitik och forskning om lärande i matematik av tradition har fokuserat på elevers 
svårigheter i matematik. De skriver vidare att ett ensidigt fokus på matematiksvårigheter färgar vårt 
perspektiv på elevers lärande. Vi letar, i all välmening, efter möjliga svagheter där det skulle ge 
bättre resultat att söka efter kompetens och talang.  

I läroplanen står det att ”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov 
av särskilt stöd” och ”läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter 
sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” 
(Skolverket, 2006). Vilka är då egentligen eleverna som är i behov av särskilt stöd? Europarådet 
(1994) har utfärdat en rekommendation för arbetet med elever med särskilda förmågor där de tar 
upp detta.  

Whereas for practical purposes education systems must be set up so as to provide adequate 
education for the majority of children, there will always be children with special needs and for 
whom special arrangements have to be made. One group of such children is that of the highly 
gifted (s. 1). 

Europarådet poängterar också att arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd inte får ske på 
bekostnad av andra elever och varnar för särbehandling. Dessutom förespråkar de undervisning i 
vanlig klass för dessa elever. Wistedt (2005) skriver om Europarådet och att det i Sverige dröjde 
flera år innan deras rekommendation blev behandlad. Först i budgetpropositionen 2002/03 tas 
frågan upp med uppmaningen att utveckla lärarutbildningen. Lärarstuderande ska få möjlighet att ta 
del av ny forskning om högpresterande barns behov av särskilt stöd. 

En av nyheterna i den nya skollagen som kommer att tillämpas från juli 2011 är tillägget: 

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling. Det ska ge eleverna möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Även elever som lätt når de lägsta kunskapskraven 
ska få ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (skolverket, 2010 s.  
1) 

Förhoppnigsvis kan detta öppna upp för en annan tolkning av elever i behov av särskilt stöd. 
Kanske kan det snart även innefatta elever med särskilda förmågor?  

                                                      
1 Om begreppet ”elever med särskilda förmågor”, se vidare under begreppsdiskussionen. Den ligger 

under rubriken Elever med särskilda matematiska förmågor. 
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veta hur lärare definierar en elev med särskilda förmågor inom matematik. Jag kommer i denna 
studie ta upp Krutetskiis (1976) definition som stöd för mitt arbete. Emellertid kommer fokuset i 
undersökningen främst ligga på hur lärare resonerar om de elever, som i förhållande till sina 
kamrater kan anses ha särskilda matematiska förmågor. Min förhoppning med undersökningen är 
att resultatet kommer att hjälpa mig i min framtida yrkesutövning. 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur några lärare i årskurs tre resonerar om och 
säger sig anpassa undervisningen för elever med särskilda matematiska förmågor.  

Frågeställningar 
• Hur definierar lärare elever med särskilda matematiska förmågor? 
• Vilka undervisningsmetoder säger lärare att de använder sig av för att uppmuntra och stödja 

elever med särskilda matematiska förmågor? 
• Hur anser lärare att elever med särskilda matematikförmågor är i behov av särskilt stöd?  
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Tidigare forskning 

Teoretisk utgångspunkt 

Blooms taxonomi 

1948 utvecklade Benjamin Bloom som var professor i pedagogisk psykologi ”De pedagogiska 
målens taxonomi” (begrepp från Wahlström, 1995). Blooms taxonomi är ett klassificeringssystem 
med olika nivåer av inlärning, som ofta har använts vid bedömning (Athanassiou, McNett & 
Harvey, 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Wahlström (1995) utgår från Blooms olika nivåer för att skapa denna figur som visar hur man kan 
använda sig av Blooms taxonomi i arbetet med elever med särskilda förmågor. Wahlström menar alltså att 
elever kan arbeta på olika nivåer i denna figur, men samtidigt inom samma område. Den läses nerifrån. 

Wahlström (1995) förklarar att det finns olika sätt att anpassa arbetet för elever med särskilda 
förmågor. Ofta är det inte arbetstakten, utan fördjupningen som är det viktigaste för många elever. 
Kopplat till Blooms taxonomi innebär detta att elever kan arbeta med samma tema men på olika 
nivåer. Detta brukar kallas för berikning och motsatsen, att eleven får fortsätta framåt i 
undervisningen kallas acceleration. Förutom att berikning kan innebära att elever får fördjupande 
uppgifter inom samma område, kan det också innebära att de får arbeta med områden som normalt 
inte ingår i skolans kursplan (Pettersson, 2008). Exempel på acceleration kan t ex vara 
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hastighetsindividualisering2

Bakgrund 

, att eleven startar skolan tidigare än sina jämnåriga kamrater eller att 
eleven får hoppa över en årskurs. (Pettersson, 2008). Enligt Pettersson är det individuellt vilket som 
passar bäst för eleven. Dock skriver Bartkovich och George (1980) att acceleration lämpar sig 
särskilt väl inom matematik, då matematik är mer beroende av intellektuell förmåga än ålder och 
livserfarenhet.  

Den här delen handlar om tidigare forskning som har gjorts inom ämnet elever med särskilda 
matematikförmågor. Kapitlet är indelat i två huvudrubriker; elever med särskilda matematiska 
förmågor och undervisning.  

Elever med särskilda matematiska förmågor 

Begreppsdiskussion 

I denna studie har jag valt att tala om förmågor när jag talar om elever som har intresse och 
fallenhet för matematik. När forskare eller lärare citeras kommer jag dock att använda mig av deras 
benämningar. Begreppet, elever med särskilda matematiska förmågor, kommer från Krutetskii 
(1976) som i sin studie kunde visa att begåvning inte var ett bra begrepp att använda, istället 
föreslår han att vi talar om just förmågor. Han menar alltså att matematisk förmåga egentligen 
består av ett flertal olika förmågor. Begreppet begåvning, som ofta används, för tankarna till att 
vara naturgiven medan förmågor istället är något som kan utvecklas (Wistedt, 2005). Wistedt 
nämner också begreppet högpresterande elever, som lätt leder till slutsatsen att elever med fallenhet 
för matematik klarar sig utan stöd, vilket inte är fallet.  

Ett annat begrepp som tas upp i denna studie är särskilt stöd. I den nya skollagen som tillämpas från 
och med juli 2011 står det att det inte finns någon definition av begreppet ”behov av särskilt stöd”. 
Detta beror på att det kan röra sig om så pass olika behov. I en rapport utgiven av Skolverket (1998) 
står det att utgångspunkten för stödet ska vara den enskilde elevens behov, som skolan ska 
kompensera i form av t ex stödtimmar eller särskild undervisningsgrupp. Vad som menas med 
särskilt stöd skiljer sig alltså från elev till elev. Med särskilt stöd i denna studie menas stöd och 
hjälp som idag inte ingår i den vanliga undervisningen. Det kan t ex vara extra handledning, 
resurspersonal eller handlingsplaner. 

Krutetskiis definition av särskilda matematiska förmågor  

Krutetskii (1976) har gjort flera studier i syftet att undersöka elevers matematiska förmågor. De 
förmågor som Krutetskii anser vara centrala hos elever med särskilda matematikförmågor är 
förmågan att: 

• införskaffa matematisk information, att kunna se hur ett matematiskt problem är uppbyggt. 
• bearbeta matematisk information, bl.a. genom att kunna tänka i matematiska symboler, 

kunna se sammanhang, vara flexibel i sitt tankesätt och sträva efter enkla lösningar. 

                                                      
2 Ett sätt att individanpassa undervisningen som innebär att alla elever jobbar med samma läromedel, 

men var och en i sin egen takt (Pettersson, 2008).  
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• minnas matematisk information, t ex problemlösningsmetoder. 

Förutom dessa förmågor tillkommer en mer generel förmåga, nämligen ett matematiskt sinnelag 
eller en lust och fallenhet för matematik. 

För att en elev ska bli framgångsrik i matematik är förmågorna ovan nödvändiga. Förmågor som 
inte är nödvändiga (men för den skull inte oanvändbara) är enligt Krutetskii (1976): 

• snabbhet i tanken 
• förmågan att räkna ut tal i huvudet 
• minne för symboler, nummer och formler 
• rumsuppfattning 
• förmågan att se abstrakta matematiska relationer 

Det är intressant att se att de förmågor som nämns som inte nödvändiga av Krutetskii är de som 
vanligtvis förknippas med matematisk förmåga i skolan. Detta alltså trots att de enligt Krutetskii 
inte är de viktigaste (Wistedt, 2005).  

Vad behöver elever med särskilda förmågor för att få känna sig framgångsrika? 

När man lyckas med något kan man känna sig framgångsrik, men bara om det fanns någon tvekan 
innan ifall man skulle klara det eller inte. Alldeles för många elever med särskilda förmågor får 
aldrig känna på den känslan eller få det självförtroende man får av att klara något som känns svårt 
(Sheets, 2006). Enligt Dweck och Legget (1988) har alla människor en egen intelligensteori som 
bestämmer hur vi hanterar framgångar och misslyckanden. Människor kan anses ha antingen en 
entity intelligensteori eller en incremental. Personer med en ”entity” teori tror att deras intelligens 
är fast och en egenskap som de inte kan förändra. Dessutom kan intelligensen mätas och utvärderas. 
För dessa personer är det viktigt att de ses som smarta. Sheets (2006) förklarar det så här och 
kopplar sitt resonemang till skolan: 

People with this viewpoint do well with reaching performance goals, such as grades. But mistakes 
are often viewed as failure, and can inhibit efforts to achieve success. To them mistakes mean that 
you´re not as smart as you thought you were! Risk taking is not a safe option, so taking the sure 
and easy path is the only choice (s. 7). 

Människor med en ”incremental” intelligensteori tror att intelligens är en formbar egenskap som 
kan utvecklas med tiden. Sheets (2006) beskriver denna teori: 

The more you learn, the smarter you are. Mistakes are learning opportunities, and performance 
goals, such as grades, are not as important as the learning experience. These people are more 
willing to take risks because the outcome does not reflect their intelligence (s. 7). 

När elever får beröm för sin intelligens, snarare än för vad de har åstadkommit eller lärt sig, skapar 
det en sårbarhet hos elever med särskilda förmågor. När dessa elever väl möter en svår uppgift eller 
en motgång sjunker självförtroendet och eleven får för sig att han eller hon inte är smart alls. Detta 
kommer att minska elevens lust att lära i framtiden. För att förhindra detta måste elever få arbeta 
med utmaningar från en tidig ålder. Dock kan en elev, med stöd och vägledning, förändras från en 
”entity” syn till en ”incremental” (Sheets, 2006).  
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Undervisning 

Elever, speciellt i de lägre årskurserna, är väldigt olika när det kommer till mogenhet, intressen och 
lärstilar. Om lärare vill få ut så mycket som möjligt av elevernas individuella potential måste de se 
till olikheterna (Tomlinson 2000). Det är viktigt att behoven hos elever med särskilda förmågor inte 
hamnar i skymundan när lärare planerar undervisningen och stöttar under lektionstid. Att låta elever 
med särskilda förmågor klara sig själva är precis lika orättvist som att strunta i att några elever inte 
har förstått innan man går vidare till nästa moment (Stepanek, 1999). Tyvärr, skriver Stepanek, gör 
vissa undervisningstraditioner det svårt att arbeta med skillnader mellan elever. Läraren, eleven och 
föräldrarna delar en bild av hur en lektion ska se ut. Läraren presenterar uppgiften för hela klassen 
och hela klassen gör samma uppgift vid samma tillfälle. Det här blir alltmer ineffektivt när 
klassrummen blir mer inkluderande och mångfalden ökar. Flera forskare tar upp differentiering som 
en lösning på problemet ( se bl.a. Johnson, 2000; Reed, 2004; Stepanek, 1999; Tomlinson, 1995, 
2000).  

Differentiering 

Tomlinson beskriver differentiering som, vid den mest grundläggande nivån, lärarens insatser för 
att bemöta elevvariationen i klassrummet. Det finns olika sätt att differentiera undervisningen, bl.a. 
differentiering av innehållet, processen, slutprodukten och lärmiljön (Stepanek, 1999; Tomlinson, 
2000). Reed (2004) skriver om sin erfarenhet av differentiering. 

At no time did I attempt to offer differentiation on a daily or task-by-task basis. Instead, I worked 
with the major concepts and skills that anchored each unit. Those who demonstrated mastery of 
these concepts and skills were invited to move into a differentiated option that was linked to the 
material being studied by the rest of the class (s. 93). 

Differentiering behöver alltså inte innefatta samma elever varje gång, det är inte en exklusiv taktik. 
Det handlar om att låta dem som har förstått att gå vidare med någonting utmanande (Reed, 2004).  

Jag kommer nu att gå igenom de olika sätten att differentiera på som nämndes tidigare. 

Differentiering av innehållet 

Att differentiera innehållet och därmed också läroplanen innebär att förändra vad eleven behöver 
lära sig eller hur eleven får tillgång till materialet (Tomlinson, 2000). Enligt Stepanek (1999) som 
hänvisar till Johnson (1993) finns det fyra huvudförändringar att göra för att differentiera innehållet 
för elever med särskilda förmågor i matematikundervisningen. Dessa är: 

• Innehåll med större djup och högre komplexitet 
• En utforskande strategi som uppmuntrar studenter att utforska begrepp 
• Fokusera på öppna problem 
• Skapa tillfällen för eleverna att se sammanhang 

Att differentiera innehållet är viktigt för att se till att alla elever får uppgifter som är lika intressanta 
och lika fokuserat på väsentlig förståelse och färdigheter. Det får inte vara en grupp som alltid 
sysslar med tråkiga uppgifter och en som alltid sysslar med ”flum”. Istället borde alla elever arbeta 
med uppgifter som de själva och läraren ser som värdefulla (Tomlinson, 2000).  
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Differentiering av processen 

Med processen i detta fall menas aktiviteterna som eleverna ägnar sig åt för att förstå eller fördjupa 
sig i ett ämne (Tomlinson, 2000). Stepanek (1999) tar upp fyra olika delar av processen.  

• Självständigt lärande - eleven, beroende på förmåga, väljer egna ämnen att studera eller 
väljer från en lista från läraren. Viktigt är dock att ha en agenda som spänner över en längre 
tid. Den här punkten går ut på att ta ansvar för sitt eget lärande.  

• Center för lärande - detta är ett sätt att fördjupa eller lägga till, till den ursprungliga 
läroplanen. Ett center kan användas för att introducera elever till ett ämne eller låta dem 
arbeta självständigt med något som intresserar dem. Ett matematikcenter kan innehålla 
pussel, tärningar, spel, miniräknare och kluringar att lösa.  

• Problembaserat lärande - eleverna arbetar, ofta i grupp med att lösa problem där inte all 
information finns. Detta arbetssätt öppnar för differentiering på flera olika sätt. Eleverna 
kan t ex välja att arbeta med olika delar av problemet beroende på styrka och intressen. 
Eleverna kan också välja själva hur komplex deras lösning är och hur de ska visa sitt 
lärande. Läraren kan också erbjuda olika mycket vägledning. Vissa elever kommer att 
behöva mer hjälp med att hitta problemen och planera sitt arbete.   

• Seminarium - detta är en grupp med elever som arbetar med någonting som inte tas upp i 
undervisningen. Syftet är att stimulera elevernas nyfikenhet och intressen. Eleverna väljer 
själva eller med lite handledning från läraren vad de vill arbeta med och hur de ska 
presentera sitt resultat.  

Differentiering av slutprodukten 

Med slutprodukten menas något som visar vad eleven har lärt sig i slutet av ett moment 
(Tomlinson, 1999). Slutprodukter som kräver att eleverna får använda sin fulla kapacitet ger 
autentiska och utmanande lärtillfällen såväl som en meningsfull uppgift (Stepanek, 1999). Stepanek 
skriver vidare att eleverna vid tillfällen själva borde få välja hur de vill presentera ett moment. Detta 
ger eleverna möjlighet att välja någonting som passar deras lärstil och styrkor. Självutvärdering är 
en viktig del av detta. I samarbete med läraren bör eleven utveckla kriterier för att bedöma sitt eget 
arbete.  

Differentiering av lärmiljön 

Att arbeta med differentiering är lättast i en flexibel och stöttande miljö. Det är alltså viktigt med 
själva möbleringen i klassrummet, men också det psykiska klimatet (Stepanek, 1999). 
Tomlinson (2000) tar upp exempel på hur man kan differentiera lärmiljön. Se till att: 

• det finns platser för eleverna att arbeta tyst på utan att störas, såväl som platser som öppnar 
upp för samarbete.  

• det finns olika typer av material för alla elever. 
• det finns klara riktlinjer för självständigt arbete som passar individuella behov. 
• utveckla rutiner för hur elever kan få hjälp att komma vidare om läraren är upptagen med 

andra elever för tillfället. 
• hjälpa eleverna att förstå att alla lär på olika sätt, vissa måste kanske röra på sig när de lär 

sig och andra lär sig bättre när de sitter still. 
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Nivågruppering? 

Det är svårt att få ett enkelt svar på frågan huruvida nivågruppering är bra eller dåligt. De få 
forskningsresultat som finns är svåra att tolka (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Innan man kan 
börja diskutera frågan måste det dock göras klart vilken typ av nivågruppering som menas. 
Gamoran (1992) delar in nivågruppering i ”tracking” och ”ability grouping”. Med ”tracking” menas 
att dela in elever i olika klasser baserat på t ex testresultat eller betyg. ”Ability grouping” å andra 
sidan innebär att eleverna delas in i mindre grupper inom det heterogena klassrummet efter t ex 
intressen eller förståelse. Det som kommer att tas upp i denna korta sammanfattning är ”ability 
grouping” då jag finner det mest relevant för studien. I forskningen är det lätt att se de två sidorna; 
de som är för och de som är emot. Kritiken som tas upp mot nivågrupperingen är bl.a. (Wallby, 
Carlsson & Nyström, 2001) 

• elevenas självkänsla kan påverkas negativt 

• för lågt ställda krav på eleverna i de ”lägre” grupperna 

• stressfaktorn kan vara hög för elever i de ”högre” grupperna 

• svårigheter att byta grupper 

• undervisningen utgår ifrån att gruppen är homogen, fastän även en nivågrupperad grupp 
kommer att vara heterogen 

Boaler, William och Brown (2000) tar även upp samma kritik och har i sin studie av nivågruppering 
dragit slutsatsen att när elever undervisades i blandade grupper låg undervisningen på lagom 
svårighetsgrad och takt. När undervisningen genomfördes i nivågrupperade grupper blev 
uppgifterna antingen alldeles för lätta eller för svåra. Lärarna såg inte längre till vad eleverna 
verkligen kunde, utan såg eleverna antingen som ”mini-mathematicians” eller misslyckade. Boaler 
har dock fått kritik för sin forskning om nivågruppering, kritiker anser att de skillnader hon kunnat 
se mellan homogena grupper och heterogena grupper, snarare berodde på själva undervisningen än 
grupperingsformen (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Detta verkar vara en vanlig slutsats när 
det gäller nivågruppering i sig. Gamoran (1992) skriver om detta: 

Given poor instruction, neither heterogeneous nor homogeneous grouping can be effective; with 
excellent instruction either may succeed (s.11). 

Ofta verkar det vara själva undervisningen som ger resultat snarare än grupperingen i sig. Men 
grupperingen i sig kan ge möjligheter att anpassa undervisningen så att den bättre passar eleverna 
(Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Den nuvarande forskningen tycks dock vara överens om att 
för elever med särskilda matematiska förmågor finns det vinster med nivågruppering. Det vill säga 
om den innebär att de får ta del av matematiska områden som de annars inte hade kommit i kontakt 
med. För att nivågrupperingen ska fungera för elever med särskilda matematiska förmågor måste 
det alltså finnas en kursplanering som skiljer sig från den vanliga (Wallby, Carlsson & Nyström, 
2001). 
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Metod 

Denna del förklarar vilka metoder jag har använt mig av i undersökningen. Den tar även upp hur 
jag gjorde mitt urval, hur jag har tagit hänsyn till etiska faktorer och hur jag sen har bearbetat 
informationen.  

Metodval 
Jag har valt att utgå från intervjuer av lärare i min undersökning. Detta då jag tror att det är den 
metod där jag bäst kan få svar på mina frågeställningar. Dessutom skriver Johansson och Svedner 
(2010) att en rätt använd kvalitativ intervju ger kunskap som kan vara direkt användbar i läraryrket, 
vilket är viktigt för mig. De tar upp två olika typer av intervjuer, den kvalitativa3, som nämns ovan 
och den strukturerade4

Urval 

. Inför intervjun sammanställde jag en intervjuguide (se bilaga 1). Jag har 
försökt att hålla mig till den kvalitativa intervjun, då jag vill ha så uttömmande svar som möjligt, 
dock bestod intervjuguiden av olika frågor inom de fasta områderna. Frågorna har inte varit fasta 
utan de har använts olika beroende på hur den intervjuade svarar. Orsaken till att jag valde att ha 
med mig frågor var att jag ville vara säker på att få svar på allt och inte glömma bort något. Jag har 
valt fyra frågeområden baserade på mina frågeställningar. Dessa är bakgrund, undervisning, särskilt 
stöd och definition av elev med särskild fallenhet för matematik. Jag är dock medveten om, då jag 
bara har valt att intervjua, att mitt resultat kommer att basera sig på svaren jag får av lärarna under 
intervjuerna. Jag kommer alltså inte kunna stämma av resultatet mot lärarnas egentliga arbetssätt 
(Johansson & Svedner, 2010). Det hade varit intressant att genomföra observationer också. 
Emellertid hade jag då behövt följa en eller flera lärare under en längre tid för att få svar på mina 
frågor, vilket inte hade varit möjligt inom tidsramen för detta arbete. 

Jag valde att intervjua lärare för årskurs tre. Tanken med det var att lärarna förhoppningsvis skulle 
ha haft klassen under tre år och då lärt känna eleverna och hunnit utveckla en ”taktik” för hur de 
skulle hjälpa just sina elever. Jag valde att intervjua lärare från en skola, då detta inte är en 
jämförande studie. Dessutom ville jag se huruvida lärarna tog hjälp av varandra för tips och stöd. 
Då det finns fyra treor på skolan kom därför studien att inbegripa fyra intervjuer. Val av skola har 
skett då jag hade kontakter på skolan, och kunde få hjälp med att sätta upp intervjutider.  

                                                      
3 En intervju där endast frågeområderna är bestämda, frågorna varierar från intervju till intervju 

beroende på hur den intervjuade svarar. Syftet är att få så uttömande svar som möjligt. (Johansson & 

Svedner, 2006) 

4 En intervju som bygger på fasta frågor som ställs till alla deltagande. (Johansson & Svedner, 2006) 
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Etiska överväganden 
Vid forskning kring människor finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet och samtyckeskravet togs hänsyn till under och innan intervjuerna. Deltagarna 
informerades om syftet med undersökningen och upplystes om att deras deltagande var frivilligt 
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. För att följa konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet förvarades inspelningen och anteckningar från intervjuerna på ett sådant sätt att 
ingen utomstående kunde ta del av dessa. Dessutom presenteras de medverkande med fingerade 
namn i denna studie och alla andra uppgifter såsom namn på skola, personal eller elever har tagits 
bort.  Materialet som framkommit i intervjuerna kommer inte heller att användas till någonting 
annat än denna studie.  

Genomförande 
Intervjuerna spelades in med en bandspelare då det är det vanligaste sättet att registrera svar under 
en kvalitativ intervju (Johansson & Svedner, 2010).  Dessutom var det viktigt att få med lärarnas 
svar så exakt som möjligt, då hela undersökningen baseras på vad de har att säga om ämnet. 
Lärarna intervjuades en och en eftersom jag ville höra vad alla hade att säga. Dessutom visste jag 
innan intervjuerna att tre av lärarna har haft matematik som sin inriktning då de utbildat sig. Jag såg 
det som en risk att läraren som inte hade samma bakgrund inom matematiken skulle försvinna i 
mängden om jag gruppintervjuade.  

Databearbetning 
Så snart som möjligt efter att intervjuerna hade genomförts sammanfattades de, så att jag lätt skulle 
kunna hitta vad en lärare hade sagt och när i intervjun det sades. Jag transkriberade således inte hela 
intervjuerna, utan bara de delar som gav svar på mina frågor. Jag använde mig sen av mina 
frågeställningar och den tidigare forskningen för att hitta teman i resultatet. Sedan försökte jag hitta 
de ämnena där lärarna hade liknande åsikter, men också de där lärarna hade motsatta åsikter. På så 
sätt kunde jag skapa en sammanfattning av resultatet, där jag kunde jämföra lärarnas synsätt med 
varandra.  
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Resultat och analys 

Detta kapitel är uppdelat efter frågeställningarna. Efter varje frågeställning kommer en redogörelse 
för resultatet från intervjuerna. Dessa analyseras sedan med hjälp av den tidigare forskningen. Först 
presenterar jag kort de medverkande lärarna. 

Presentation av lärare 
Som jag tidigare har nämnt har jag intervjuat fyra lärare i årskurs tre. De arbetar på samma skola 
och i samma lärarlag. Namnen är fingerade för att skydda lärarnas identiteter. 

• Sara tog examen till förskolelärare 1999. Hon utbildade sig sedan vidare till lärare med 
inriktning på matematik. Hon har haft denna klass sen de gick i förskoleklass. 

• Ingrid blev klar lärare 2003. Hon har läst praktiskt estetiska läroprocesser för elever upp till 
12 år, men även matematik och naturkunskap. Hon har arbetat i denna klass sen ettan. 

• Julia har arbetat som lärare sen 2003. Hon har läst svenska, so och engelska för åk 1-7, hon 
tycker matematik är ganska svårt. Hon har haft denna klass sen ettan. 

• Kristin tog lärarexamen 2007. Hon har läst matematik och svenska och har haft denna klass 
sen tvåan. 

Hur definierar lärare elever med särskilda 
matematiska förmågor? 

Resultat 

Alla lärare hade egna sätt att definiera elever med särskilda matematiska förmågor på. Den enda 
egenskapen som togs upp av alla var att det var viktigt att kunna förklara. Med detta menade de att 
det var viktigt att eleven, både muntligt och skriftligt skulle kunna förklara hur han/hon hade tänkt 
när de löste uppgifter i matematik. Dock definierade flera av lärarna elever som duktiga5

                                                      
5 Detta var det ord som lärarna oftast använde för att beskriva elever med särskilda förmågor. Därför 

kommer jag till stor del att använda detta begrepp under resultatavsnittet.  

 på 
matematik trots att de inte hade förmågan att förklara. 

Ja nu när jag säger att de här två eleverna är duktiga i matte är det ju mer att de är duktiga på att, 
alltså räkna enskilt [...] och finna strategier på egen hand. Alltså sitta enskilt i en bok och lösa 
problem. Men när det gäller muntligt, verbalt, prata matematik så är de ju inte så duktiga på det. 
De har ju jättesvårt att förklara hur de kommit fram till ett svar och det är ju också att vara duktig 
på matematik. Ja det är ju en stor del. (Julia) 

Även Ingrid tar upp detta. 



14 
 

För oftast är det så att de som är så väldigt duktiga på matten bara säger talen rätt ut. Så blir det! Ja 
men du måste ju berätta för mig hur du har tänkt, men det vet de oftast inte. [...] Men här kan jag 
ju relatera till mig själv när jag gick i skolan, jag hade ju jättesvårt att tala om liksom hur tänkte 
du? Man kanske visste att det blev 58, ingen aning om hur man gjorde. Och det är de verktygen vi 
försöker ge barnen, att faktiskt kunna tala om hur man tänkte. 

Förmågan att förklara, som ansågs viktig av alla lärarna, verkade ändå inte vara det viktigaste, då 
eleverna ansågs som duktiga även om de saknade den. Kanske var det till och med så att många av 
de elever som ansågs som duktiga faktiskt hade svårt med att förklara, vilket var Ingrids erfarenhet.  

Det fanns alltså olika sätt att vara duktiga på matematik, det var alla lärarna överens om. Elever 
kunde vara starka på en sak, men ha det lite svårare med något annat. Vissa var som i exemplet 
ovan t ex inte så duktiga på att förklara. Kristin tog upp ett exempel med en elev som hon hade som 
hade det svårt med läs- och skrivdelen, men när det kom till ren matemtik så var han väldigt duktig.  

Tre av lärarna, Sara, Ingrid och Kristin, delade in de duktiga eleverna i två kategorier, de som 
arbetar väldigt snabbt och kanske slarvar lite och sen de elever som arbetar långsammare men visar 
sina kunskaper på testen. Ingrid och Kristin menade att vissa helt enkelt behöver mer tid på sig, de 
är noggranna och får kanske färre fel än de som arbetar väldigt snabbt. Ingrid tog upp en av sina 
elever som alltid blev klar först och ifrågasatte hur bra han egentligen skulle klara sig senare, när 
han kom upp till högstadiet. 

Men hur pass bra matematikgrund har han egentligen eftersom han går så snabbt igenom? Han är 
ju duktig, men han vill ju gärna göra klart så snabbt som möjligt. 

Orsaken till att Sara delade in sina elever i dessa kategorier berodde dock inte på hur hennes elever 
egentligen arbetar utan snarare på hur de hade anpassat sin takt för att slippa arbeta med extra 
uppgifter. 

De här fyra, skulle jag vilja säga jobbar inte så fort, de har anpassat sin takt lite grann. För de slöar 
lite kan man säga. [...] och så kan man prata lite, och hjälpa kompisen brevid och så där och så 
slutar det med att de sitter med läxa kanske, för att de inte riktigt har gjort det de ska.  

Dessa fyra elever var väldigt duktiga på matematik, enligt Sara och hon hade erbjudit sig att 
stryka undan tal när eleverna hade visat att de kunde. Trots det ville de alltså göra alla talen, 
för att det var bekvämare.  

Andra definitoner på en elev med särskilda matematiska förmågor som togs upp var bl.a. att 
eleven skulle kunna:  

• ta instruktioner 

• ta egna initiativ 

• hjälpa kamraterna, inte bara med att säga svaret utan kunna förklara på ett bra sätt 

•  se sammanhang mellan de olika räknesätten och ha en bra taluppfattning 

• förstå lästal, alltså ha en god läsförståelse 

• utföra ”ekonomiska” uträkningar (dvs. kunna se den kortaste vägen till lösningen) 
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Analys 

Det är intressant att jämföra lärarnas svar mot Krutetskiis (1976) definition av matematisk förmåga. 
Något som alla lärarna tog upp var alltså förmågan att förklara hur man tänker. Detta tas inte upp av 
Krutetskii som en väsentlig förmåga. Dock insåg flera av lärarna att eleverna som de hade beskrivit 
som duktiga i sin klass inte hade den förmågan. Krutetskii skriver om detta, hur lösningen till ett 
problem kan komma till en elev, men att det blir svårt för eleven att sen gå igenom och förklara steg 
för steg hur han eller hon tänkte. Detta är särskilt vanligt hos elever med särskilda matematiska 
förmågor, då denna plötsliga insikt av lösningen egentligen baserar sig på tidigare erfarenheter.  

Något som togs upp av Kristin var att kunna se sammanhang mellan de olika räknesätten, Sara 
nämnde att eleven skulle kunna utföra ekonomiska uträkningar. Dessa förmågor är ett sätt att 
bearbeta matematisk information, vilket Krutetskii tog upp som en central förmåga. Något som jag 
la märke till var att ingen av lärarna tog upp någon av de egenskaper som man, enligt Wistedt 
(2005), vanligtvis kopplar till matematisk förmåga i skolan. Dessa var alltså de förmågor som 
Krutetskii ansåg kunde vara bra att ha, men som inte var nödvändiga för att definieras som en elev 
med särskilda matematiska förmågor. 

Tre av lärarna delade som sagt in duktiga matematikelever i dem som räknar snabbt och de som 
räknar långsamt. Wallby, Carlsson & Nyström (2001) skriver om detta. 

[...] snabb och duktig i matematik anses vara synonymt. Ofta antas att snabbhet är ett tecken på 
säkerhet. Så behöver dock inte vara fallet. Motsvarande gäller för elever som arbetar långsamt, de 
kan ha god förståelse (s.12). 

Det intressanta här var att ingen av lärarna hade det synsätt som beskrivs. Snarare oroade de 
sig över att det kanske gick för snabbt för vissa elever. De poängterade även att det kunde vara 
svårare att hitta de duktiga eleverna som arbetade långsamt, de utmärker sig kanske först på 
test. Som nämnts tidigare tog Sara upp ett exempel med elever som inte arbetade upp till sin 
fulla potential för att det var lättare att arbeta långsamt. Enligt Reed (2004) som hänvisar till 
Rimm och Lovance (1992) lär vi våra elever att underprestera om vi inte undervisar på en 
tillräcklig nivå och utmanar dem. Jag tror att det kan vara fallet här, eleverna har lärt sig att om 
de blir klara med uppgiften så får de arbeta vidare med något som de anser vara tråkigt. 

Vilka undervisningsmetoder säger lärare att de 
använder sig av för att uppmuntra och stödja 
elever med särskilda matematiska förmågor? 

Resultat 

I alla fyra klasserna arbetade de med samma matematikbok, Mattesafari. Den är uppbygd så 
att kapitlet introduceras med sidor som alla gör tillsammans. Sen får eleverna göra en diagnos 
och beroende på hur det går på den får de fortsätta antingen med fördjupningssidor, eller med 
sidor som är till för att ytterligare befästa kunskaperna. Detta ser jag som ett sätt att, till en viss 
del, individualisera undervisningen. Lärarna arbetade i varierande mängd med boken och hade 
olika sätt att arbeta med elever med särskilda matematiska förmågor.  



16 
 

Detta avsnitt kommer att delas upp i två underrubriker; Differentiering där jag tar upp hur 
lärarna arbetar med elevvariationen i klassrummet och Acceleration eller berikning? Där tar 
jag upp vilket synsett lärarna hade angående om eleverna skulle få fortsätta vidare med 
”högre” matematik eller fördjupa sig i det som resten av klassen håller på med.     

Differentiering 

Förrutom det som nämnts tidigare om läromedlet använde lärarna sig inte i någon större grad 
av differentiering. Det kunde ske vid vissa tillfällen, men vanligtvis inte på en regelbunden 
basis. Det vanligaste arbetssättet var att eleverna som blev klara fick fortsätta arbeta med en 
stencil, eller kanske med något helt annat ämne där de låg efter. För de eleverna som arbetade 
lite långsammare men ändå hade förstått, kunde lärarna i tre av klasserna sålla bort uppgifter 
så att det inte skulle bli så mycket repetition. Ingrid förklarade varför hon inte kunde göra 
detta. 

Egentligen skulle man kunna skala bort lite, att man bara gjorde vissa, (uppgifter) men då har vi 
föräldrar då som kanske inte vill att man skalar bort. 

Ingrid skilde sig från de andra lärarna med hur hon arbetade på flera sätt. Hon arbetade mer 
praktiskt på mattelektionerna, med ett praktiskt moment knutet till varje matematiklektion. De 
andra lärarna arbetade inte praktiskt alls i samma utsträckning, två av dem tog upp att de 
mådde dåligt över hur lite praktiskt arbete de hade.  

Men sen känner jag lite dåligt samvete för det här med laborativ matte, det tycker jag är svårt att få 
till. Dels så känner jag att jag känner mig lite osäker på det och så brinner jag väl inte jättemycket 
för matematik. (Julia) 

Ingrid menade att det praktiska arbetet var bra, för om man använde sig av öppna uppgifter så 
kunde det passa alla elever oavsett vilken nivå de låg på. Dessutom om de samarbetade med 
någon som låg på en annan nivå så kunde båda eleverna lära sig av det.  

Just att de ska samarbeta, att den ena får vänta på den andra och då får den andra förklara och i 
och med att den andra förklarar så har ju den också förstått liksom och får fördjupa sin kunskap. 

Ingrids sätt att arbeta på kan ses som en en typ av differentiering, speciellt om hon använder 
sig av öppna uppgifter. Även de andra lärarna använde sig som sagt av differentiering, men 
kanske inte på lika regelbunden basis och dessutom på lite andra sätt. Julia tog upp ett 
arbetssätt som hon använde sig av ibland. 

Och sen ibland så har jag, klockan till exempel som temaområde, då jobbar alla med klockan, fast 
några kanske jobbar med analog tid och några jobbar med digital klocka.[...] Så man försöker få 
smågrupper som jag samlar framme på mattan, eftersom de ligger lite olika. 

Sara hade använt sig av differentierade matematikläxor tidigare. Eleverna hade då fått välja 
själva vilken nivå de ville ha. Nu fungerade det dock inte längre eftersom lärarna hade bestämt 
sig för att alla treor skulle få hem samma matematikläxor. Dessutom har alla Saras elever 
individuella mål som de arbetar efter, en av hennes duktiga matematikeelever hade som mål 
att arbeta mer med division, vilket han då fick göra när han blev klar med det som resten av 
klassen höll på med. Detta blev då bara en matematisk diferentiering för honom, andra elever 
kunde ha mål i andra ämnen. Kristin differentierar på så sätt att hon har flera olika 
matteböcker. Alla måste först arbeta i Mattesafari, men för de som blir klara finns det andra 
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böcker, t ex en som bara handlar om matteord. Hon tar även upp problematiken, som jag 
nämnde i ett tidigare avsnitt, med att de eleverna som hinner klart får fortsätta med ”tråkiga” 
saker. 

[...] för nu är det ofta de som inte hinner klart, de får sitta extra med datorerna. De som hinner 
klart, för de blir det så, ja man säger ibland att då kan du ta tyst läsning. Det går inte. Nej man vill 
att de ska få göra de roliga sakerna också så att de inte tycker att det blir tråkigt med matte. 

Acceleration eller berikning? 

När det gällde berikning och acceleration (Wahlström, 1995; Pettersson, 2004)hade lärarna 
väldigt olika åsikter. Julia tillämpade acceleration. I hennes klass var det en elev som redan i 
ettan hade börjat i tvåans bok. Sedan dess har han alltså legat en årskurs över resten av klassen 
i matematik. Julia har även en annan kille som arbetar i nästa termins matematikbok. Den 
första av dessa två elever är aldrig med på genomgångarna, utan han arbetar vidare med sitt. 
Ibland gör hon ”stickprov” för att se till att han har förstått. Hon ber honom då förklara ett tal i 
matematikboken där han ligger. Dessutom har han fått en egen dator att arbeta på, just nu 
skulle han bli multiplikationsmästare och lära sig alla tabellerna med hjälp av ett spel på 
datorn. Julia tyckte att det var synd att han så sällan var med på det sociala i matematiken, dvs 
när de hade gruppuppgifter eller liknande.  

Det är svårt att få honom delaktig, för dessutom så har han en diagnos också så det är svårt for 
honom att koncentrera sig och vara med ändå.[...] Ibland är han med och så, men blir det för lätt 
för honom tappar han lätt koncentrationen liksom, och det blir bara jobbigt för honom. Då får han 
sitta och jobba själv i sin mattebok.  

Även Sara ville gärna använda sig av acceleration, men mötte på motstånd från andra lärare.   

Tre, eventuellt fyra (elever) som rent kunskapsmässigt skulle kunna jobba i en mattebok för 
årskurs fyra skulle jag vilja säga. Men då har vi ett annat problem, att då har vi lite diskussion med 
mellanstadiet och de tycker inte att man ska börja med den matteboken förrän man är där. Vi har 
inte riktigt samma syn på saker så där. [...] Ska jag visa vad jag gjorde då, eftersom jag inte fick 
köpa in matteböckerna till de här eleverna så köpte jag in läxboken[...] för att jag ska kunna göra 
uppgifter till dem.  

Ingrid å andra sidan ställde sig helt emot Julia och Sara vad det gällde acceleration. 

Det som jag tycker är svårt, det är en kollega som tycker att de är så här bra och då får nästa års 
bok, det har jag väldigt svårt för. Att ge liksom fyrans bok, då känner jag liksom att det finns 
nästan 500 mål i matte man ska uppnå även i de här låga åldrarna. Och det finns definitivt så 
mycket mer man kan ge det här barnet än gå över till en mattebok som hör till fyran. Det har jag 
väldigt svårt för. Utan det finns massa praktiska övningar du kan göra istället. 

När det gällde acceleration i lite mindre skala, d v s om lärarna låter elever arbeta vidare i 
matematikboken, eller om de håller alla elever på ungefär samma ställe, arbetar de på lite olika 
sätt. Alla håller dock eleverna någorlunda samlade. Det vanligaste arbetssättet var att sätta ut 
stoppsidor och låta de elever som arbetar snabbt vänta in de andra. Ingrid använder sig av 
”uppsamlingshit” när hon tycker att eleverna har blivit för utspridda. Då arbetar hon med bara 
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praktisk matematik i klassrummet under en vecka och de elever som har hamnat efter får ta 
hem och arbeta i boken. 

Analys 

Differentiering 

Min tolkning är att ingen av klasserna arbetade regelbundet utifrån differentiering. Dock hade alla 
försökt tillämpa detta lite då och då. Julia ledde olika ”kurser” för sina elever, olika avancerade 
beroende på hur långt eleverna hade kommit i sin förståelse av det behandlade området inom 
matematiken. Vilka elever som var med i vilken kurs skilde sig alltså åt beroende på område. 
Wallby, Carlsson & Nyström (2001) skriver att tillfälliga nivågrupperingar som används för 
speciella avsnitt och moment kan tillgodose elevers olika behov av repetition, extra undervisning 
eller extra utmaningar. Ingrid å sin sida differentierar på ett annat sätt. I och med hennes praktiska 
arbetssätt, får hon med tre av Johnssons (1993) fyra förslag på hur man kan differentiera innehållet. 
Dessa är; en utforskande strategi, öppna problem och tillfällen för eleverna att se sammanhang. 
Dessutom använde hon sig ofta av öppna problembaserade uppgifter. Då differentierar hon även 
processen bl.a i och med att eleverna själva kan välja hur komplex deras lösning ska vara. 
(Stepanek, 1999) 

Kristin differentierade på så sätt att hon hade flera olika matematikböcker. Eleverna fick alltså 
fortsätta arbeta i en annan bok när de var klara med boken som var gemensam för hela klassen. 
Skolverket (2003) skriver att matematikundervisningen tycks vara det ämne som är mest beroende 
av läroböcker. Vidare skriver de att ett för ensidigt läroboksanvändande leder till att arbetet blir för 
enformigt och att många elever riskerar att tröttna på ämnet. Om Kristin har fallit i den här fällan 
kan jag inte uttala mig om. Trots att en stor del hennes matematiklektioner består av räknande i 
böcker, handlar det kanske om hur pass stor variationen blir i böckerna. Variationen i arbetssättet 
blir inte så stort, men i den fällan faller även Julia och Sara. De har bara en matematikbok och när 
eleverna blir klara får de ofta arbeta vidare med stenciler eller arbeta klart i andra ämnen. 
Emanuelsson, Wallby m.fl. (1996) skriver: 

För att man ska kunna anknyta till barns kunskaper, erfarenheter, nyfikenhet och se matematikens 
värde, möjligheter och sociala sammanhang så behöver man söka matematiska aktiviteter utanför 
läromedel och stenciler (s. 14) 

Utifrån vad som togs upp under intervjuerna var det bara Ingrid som gjorde detta regelbundet. De 
andra arbetade utanför läromedel och stenciler endast vid speciella moment i matematiken. 
Exempel som nämndes var volym och längd.  

Alla lärarna förutom Ingrid reducerade mängden uppgifter för de elever som redan behärskade det 
aktuella området. Wahlström (1995) skriver att barn som har lätt för att lära och ständigt får 
repetera det de redan kan och hålla på med enahanda arbete, ofta får dåliga studievanor. Eleverna 
klarar av uppgiferna så lätt så att de ofta blir ganska lata och framförallt uttråkade, menar 
Wahlström.  

Acceleration eller berikning? 

Julia utövade acceleration i sin klass, hon hade två elever som hade fått gå vidare i 
matematikkursen. En nackdel med detta, som hon även tog upp är att eleverna befinner sig 
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inom olika områden av matematiken. Det blir då svårt med gemensamma genomgångar och 
diskussioner (Pettersson, 2008). De andra lärarna använde sig inte av acceleration, antingen 
motvilligt eller av eget val. Pettersson skriver att berikning kan ses som en fördjupning som 
utmanar eleverna på annat sätt än det vanliga stoffet. Hon tar även upp de svårigheter som kan 
uppstå i och med berikning. 

Det är viktigt att dessa uppgifter och områden är noga genomtänkta och stimulerar elevernas 
fortsatta intresse för matematiken. Problem kan dock uppstå om lärarna inte har tid eller kunskap 
nog att ta sig an elevernas matematikintresse utan låter eleverna arbeta med helt andra ämnen och 
uppgifter som inte berikar deras kunskaper i matematik ( s. 51) 

Wahlström (1995) tar, som tidigare nämnts, upp Blooms taxonomi som ett exempel på en 
utgångspunkt för ett berikande arbetssätt. Hon skriver att elever inte upplever utanförskap på 
samma sätt om man arbetar med berikning eller fördjupning. Det är möjligt att man skulle kunna se 
utanförskap i Julias klass, där eleven som låg en årskurs före sin klass i matematikboken inte tog 
del i genomgångarna tillsammans med resten av klassen. Huruvida de andra tre lärarna arbetade 
med berikning utifrån Wahlströms syn kan jag inte uttala mig om, då de inte tydligt pratade om det. 

I Julias klass hade eleven som låg en årskurs före i matematikboken fått en dator ett arbeta med. 
Rotigel och Fello (2004) skriver att datorer kan hjälpa läraren att möta behoven hos elever med 
särskilda matematiska förmågor. Datorn kan skapa möjligeter för eleven att utforska mer komplexa 
matematiska problem och att avancera framåt i sin egen takt.  

Enligt Pettersson (2008) är det individuellt, huruvida acceleration eller berikning passar bäst för 
eleven. Vad som krävs oavsett är dock att lärarna har goda kunskaper i matematik och tid och 
möjlighet till samarbete och diskussioner med kollegor om innehåll och arbetsformer. Hon skriver 
vidare om hur undervisningen ser ut idag. 

Som undervisningen ser ut idag får de elever som enligt lärare utmärker sig som förmågor 
antingen fortsätta framåt i boken, acceleration, eller får fler uppgifter inom samma område, 
liknande eller svårare, det sistnämnda kan i bästa fall innebära en form av berikning. Denna 
acceleration eller berikning får eleverna oftast klara på egen hand ( s. 117) 

Detta var den uppfattningen jag fick också utifrån intervjuerna. Oavsett om läraren 
praktiserade berikning eller acceleration i klassrummet, verkade det som om eleverna med 
särskilda matematiska förmågor fick arbeta på själva utan någon större vägledning från 
läraren.   

Hur anser lärare att elever med särskilda 
matematikförmågor är i behov av särskilt stöd? 

Resultat 

När jag intervjuade lärarna och frågade om de ansåg att elever med särskilda matematiska 
förmågor var i behov av särskilt stöd så svarade alla nej. Lärarna ansåg att eleverna behövde 
stöd och uppmuntran, det behövde alla elever, men de var inte i behov av något särskilt stöd. 
Alla lärarna gav förklaringen att elever med särskilda matematikförmågor var så pass 
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självgående och kunde ta egna initiativ, så de klarade sig i princip själva. Kristin svarade att de 
inte behövde handledning hela tiden, de ”fixar” så mycket själva och tycker att det är kul att 
ordna saker själva. Men hon sa också: 

De elever som klarar matten t ex de släpper man för att, ja men de klarar sig i alla fall och så vill 
inte jag tänka!  Men ibland tänker man så, det funkar inte annars. Det är bara att inse att man är 
inte stålkvinnan!   

Julia tyckte snarare att det var eleverna som hamnade mittemellan som det var svårt att ge 
tillräckligt med stöd. De som var duktiga klarade sig så pass bra själva. Hon sa även att hon 
försöker hinna med dem som har det svårt och då fanns det ingen tid för att hjälpa dem som 
hamnade i mitten. Hon nämnde även vad hon tyckte att elever med särskilda 
matematikförmågor behövde.  

Det är viktigt att de känner att de får jobba med utmaningar och det försöker jag hitta, men jag 
kanske inte hinner prata med dem. Så på ett sätt skulle de ju behöva lite mer att man fångar upp 
dem och pratar lite mer med dem och lyssnar på deras tankar när de räknar ut en sak eller ett 
problem. Det blir ju mycket fokus på de här [...] allra svagaste som jag är rädd inte ska nå målen.  

Trots att ingen av lärarna uttryckte att elever med särskilda matematiska förmågor behövde 
särskilt stöd, insåg de ändå att eleverna behövde mer än vad de hade tid eller resurser att ge 
dem.  

Analys  

Utifrån vad som kom fram under intervjuerna tyckte inte någon av lärarna att elever med 
särskilda matematiska förmågor var i behov av särskilt stöd. Trots detta önskade åtminstone 
Julia och Kristin att de skulle kunna ge mer uppmärksamhet till dessa elever. Engström (2010) 
skriver: 

Det är en myt att begåvade barn inte behöver något stöd utan klarar sig själva. Från forskning vet 
vi att de behöver uppmärksammas tidigt i grundskolan. Det är skolans bemötande som är 
avgörande för de begåvade barnens fortsatta skolgång ( s. 1). 

Moon (2009) skriver att myten om att elever inte behöver särskilt stöd är en attraktiv myt för 
skolan. Då både personal- och materialresurser är låga hinner inte lärare med att både lyfta de svaga 
eleverna och utamana de elever som har särksilda förmågor. Moon menar att om myten stämmer 
behöver inte skolan lägga ner resurser på att se till dessa elevers behov.  

Som jag nämnde i inledning kommer det från och med juli 2011 stå inskrivet i skollagen att även 
elever som lätt når till de lägsta kunskapskraven ska få ledning och stimulans för att kunna 
utvecklas mer. Ledning och stimulans behöver inte vara detsamma som särskilt stöd, men det är 
definitivt en förbättring för dessa elever, från att inte ha nämnts alls i skollagen. Jag har tolkat 
resultatet från mina intervjuer så att även om lärarna inte anser att elever med särskilda matematiska 
förmågor är i behov av särskilt stöd, så vill de ändå ge dem ledning och stimulans. Tyvärr anser de 
att tiden inte alltid räcker till för att stödja dessa elever eftersom de ändå verkar klara sig så bra. 
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Avslutande diskussion 

Metoddiskussion 
För att få svar på mina frågeställningar har jag som sagt använt mig av kvalitativa intervjuer. Jag 
anser att det har gett mig svar på mina frågeställningar på ett bra sätt då min studie till en stor del 
bygger på lärarnas åsikter.  

Om studien skulle genomföras igen på samma sätt men med andra lärare är det troligt att resultatet 
inte skulle bli likadant. Dock skulle det antagligen gå att se likheter. Jag kan alltså inte generalisera 
utifrån det underlag jag har. Jag kan inte säga att jag har fått med alla uppfattningar som finns inom 
ämnet. Ingen av lärarna jag intervjuade ansåg  t ex att elever med matematiska förmågor behöver 
särskilt stöd. Detta borde inte vara en uppfattning som alla landets lärare delar. Man kan fråga sig 
om jag kanske hade fått andra svar om jag även hade frågat lärarna hur de definierar särskilt stöd. 
Det är i min studie alltså inte klarlagt vad lärarna anser ingå i särskilt stöd. Min undersökning pekar 
dock på att det finns lärare som inte anser att elever med särskilda matematiska förmågor behöver 
stöd. 

Den forskning som jag har valt att bygga min analys på är dels ny forskning men även gammal 
forskning, som Krutetskiis (1976). Orsaken till att jag trots allt har valt att ta med hans forskning, 
och baserat en stor del av arbetet på hans definintion av matematisk förmåga är att han fortfarande 
är väldigt aktuell. Mycket av den forskning kring matematikförmågor som kommer ut idag baseras 
på hans definitioner. Jag har även försökt att ta upp både svensk och utländsk forskning, mycket av 
den svenska forskningen är dock relativt ny. Enligt Engström (2005) beror detta på att arbetet med 
elever med särskilda förmågor i de flesta länder har setts som något helt naturligt och något som det 
också har forskats om. Detta gäller då inte Sverige som har relativt lite erfarenheter att falla tillbaka 
på när det gäller detta ämne. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur några lärare i årskurs tre resonerar om och 
säger sig anpassa undervisningen för elever med särskilda matematiska förmågor. Jag tycker mig 
ana att lärarna jag har intervjuat inte har anpassat själva undervisningen. Istället låter de eleverna 
som arbetar snabbt och blir klara tidigt fortsätta med stenciler och andra böcker, eller göra klart i 
något annat ämne. En av lärarna lät ofta eleverna fortsätta med spel eller liknande. I resultatet har 
jag även kunnat urskilja att lärarna ofta låter elever med särskilda matematiska förmågor arbeta på 
egen hand. Detta då lärarna känner att de i första hand måste fokusera på de eleverna som har svårt 
att nå målen. Detta bekräftas även av Moon (2009). Lärarnas tid räcker helt enkelt inte till och det 
kan vara svårt att göra någonting åt det som enskild lärare. Vad som skulle behövas är egentligen 
mer resurser. Resurser i form av tid och pengar, men även kunskap om hur man kan arbeta i 
klassrummet för att stödja elever med särskilda matematiska förmågor. Att t ex arbeta utifrån 
Blooms taxonomi (Wahlström, 1995) behöver inte ta så mycket tid eller personal i anspråk, men det 
krävs att kunskapen finns där.  
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När det gäller särskilt stöd till elever med särskilda färmågor kan en möjlig orsak till att lärarna i 
min studie svarade som de gjorde vara att de är fast i synsättet att det bara är de elever som behöver 
hjälp att nå upp till målen som kan vara i behov av särskilt stöd. Det är någonting som har verkat 
vara självklart under min lärarutbildning och det är också så det har sett ut ute i skolorna under min 
VFU. Jag kan tänka mig att det är svårt att bryta den traditionen. En annan möjlig orsak till att 
lärarna svarade som de gjorde kan vara att de helt enkel anser att eleverna med särskilda 
matematiska förmågor klarar sig bra som det är nu.  

Som tidigare framkom i resultatkapitlet var de definitioner på matematisk förmåga som togs upp av 
lärarna inte de som Wistedt (2005) förklarade vara de förmågor som vi vanligtvis förknippar med 
matematisk förmåga i skolan. Dessa är bl.a. snabbhet i tanken, förmågan att räkna ut tal i huvudet 
och minne för symboler, nummer och formler. Det är svårt att säga varför ingen av dessa förmågor 
nämndes av någon av lärarna. Istället tog alla lärarna upp förmågan att kunna förklara hur man har 
tänkt. Jag kan tänka mig att det berodde på att lärarna anser att det är en så pass viktig förmåga att 
ha i skolan. Ofta när man skriver prov måste uträkningen vara med. Andra saker som togs upp var 
bl.a. att kunna ta instruktioner, att kunna ta egna initiativ och att hjälpa kamraterna. Detta är 
egentligen ingenting som definierar en elev med särsilda matematiska förmågor. Det är snarare en 
beskrivning av en elev som klarar sig bra rent allmänt i skolan. En elev som bemästrar detta klarar 
sig till synes ganska bra själv och kan till råga på allt även hjälpa kamraterna så att de klarar sig 
själva.  

Slutligen har jag lärt mig mycket under arbetet med denna uppsats. Jag har fått många tips på 
arbetssätt som jag kommer att ta med mig i min framtida yrkesutövning. Jag har lärt mig hur man 
kan upptäcka elever med särskilda matematiska förmågor och hur man kan arbeta med 
differentiering för att utmana och stödja alla elever. 

Fortsatt forskning 
För fortsatt forskning hade det varit intressant att komplettera intervjuerna med observationer. Jag 
hade då kunnat koppla intervjuer till hur de verkligen arbetade i klassrummet. Dessutom hade jag 
kunnat utgå ifrån observationerna i mina intervjuer och få lärarna att reflektera mer över sitt 
arbetssätt. En annan intressant utgångspunkt hade varit att följa en eller två elever med särskilda 
matematiska förmågor. Då hade jag kunnat se hur vardagen är för dem och det hade även varit 
intressant att se vilka förmågor de visade på kopplat till Krutetskiis definition. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledning 

• Syftet med undersökningen 
• Forskningsetiska principer 

Område 1: Bakgrund 

Kan du berätta lite kort om dig själv och din lärarbakgrund? 

Område 2: Undervisning 

Hur arbetar du med matematik i din klass?  
• Hur ser en vanlig matematiklektion ut? 
• Hur använder du matematikboken? 
• Vad gör du för att individanpassa undervisningen i matematik? 
• Har du någon/några elever i din klass som ligger högre än väntat mot de lokala målen? 
• Hur går du tillväga när någon/några elever behöver mer utmaningar i matematik än resten 

av klassen? 
• Var hittar du lämpligt material? 
• Skulle du vilja lägga upp undervisningen för elever med särskilda matematikförmågor på 

något annat sätt om du hade andra förutsättningar? 

Område 3: definition av elev med särskilda matematiska förmågor 

Hur skulle du beskriva en elev som du anser har särskilda förmågor inom matematik? 
• T ex lösningsstrategier 

Finns det olika typer av elever med särskilda matematikförmågor enligt din erfarenhet? 

Område 4: Särskilt stöd 

Behöver elever med särskilda matematikförmågor, enligt din erfarenhet, särskilt stöd? 
• Tex handledning, handlingsplan,  resurspersonal 
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