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Sammanfattning 

I denna studie undersöks det hur lärare i grundskolans tidigare år uppmärksammar, identifierar elever 

med särskilda förmågor och hur lärare arbetar med dessa elever. Undersökningen görs med intervjuer 

av lärare samt observation av elever med särskilda förmågor. Tidigare forskning om elever med 

särskilda förmågor tas upp och för att definiera dessa elever används Krutetskiis teori, där Krutetskii 

beskriver i sin teori om vilka förmågor som är centrala hos elever med särskilda förmågor.  I resultaten 

framkom det att lärare uppmärksammar elever med särskilda förmågor under klassens gemensamma 

diskussioner och genom elevernas arbetssätt. Vidare visar resultaten att dessa elever inte utmanas i 

stor utsträckning eftersom lärarna måste se till att alla elever når upp till kunskapskraven. Det visar sig 

att som ämnes lärare är det betydligt lättare att utmana dem eleverna.   

Nyckelord 

Elever med särskilda förmågor i matematik, begåvade barn, fallenhet i matematik, matematik 

undervisning, förmågor i matematik 
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Inledning 
Under de senaste åren har det varit väldigt stor fokus i media och i lärarutbildningen på hur man som 

lärare kan hjälpa elever i behov av särskilt stöd, d.v.s. de som inte når upp till målen och hur man kan 

uppmärksamma dessa elever. I lärarutbildningen har jag upplevt att det varit väldigt lite fokus på hur 

man som lärare kan utmana elever med särskilda förmågor för att dessa ska kunna utvecklas under 

sina förutsättningar.  

Regeringen satsar mycket på att lärare i grundskolan ska öka sina kompetenser i matematikämnet. 

Detta för att internationella undersökningar som PISA 2009 och TIMSS 2007, har visat att svenska 15-

åringars resultat i matematik har försämrats jämfört med de tidigare undersökningar som gjorts i PISA 

2003 och TIMSS 2003, då de svenska eleverna presterade över det internationella genomsnittet. Idag, 

2012, presterar eleverna på en genomsnittlig nivå (Utbildningsdepartementet, 2011). 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en undersökning som genomförs vart 

tredje år och som syftar till att undersöka hur väl förberedda 15-åringar är att möta framtiden då de 

snart avslutar den obligatoriska skolan. Det som undersöks är elevers prestation i matematik, NO och 

läsförståelse, i både OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) -länder och 

icke OECD-länder (Skolverket, 2011). TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) genomförs vart fjärde år, där kunskaper i matematik och NO undersöks hos elever i årskurs 4 

och årskurs 8. I denna undersökning är det länder från hela världen som deltar (Skolverket, 2012).  

Pettersson (2011) skriver att matematikundervisningen i grundskolan inte är tillräckligt utmanande för 

eleverna, utan består mestadels av enskilt arbete där uppgifterna ska lösas. Detta har medfört att 

eleverna tröttnar och presterar sämre, då inte uppgifterna är tillräckligt utmanande. 

I skollagen (2010:800) framgår det att skolans syfte ska vara att elever inhämtar och utvecklar 

kunskap. Det står vidare att skolan även ska ”främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära” (Skolverket, 2010). I skollagen under kapitel 3, 3§ (2010:800) tydliggörs att 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling.   

                    (Skolverket, 2010) 

 

Utifrån denna lag får man förståelse för att lärare ska satsa lika mycket på elever i behov av särskilt 

stöd som inte når upp till målen som på elever med särskilda förmågor, i detta fall då matematiska 

förmågor. I läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) framgår 

det att läraren ska ansvara för att organisera undervisningen så att varje elev utvecklas utefter sina 

egna förutsättningar och att undervisningen leder till stimulans för att kunna utveckla sin förmåga i 

matematik. Elevers matematiska förmåga utvecklas då de ägnar sig åt matematiska övningar, menar 

Wistedt (2005). Men för att utveckling ska ske behöver de matematiska uppgifterna vara stimulerande. 

Läraren bör alltså ha en utvecklad pedagogik som ska se till att lyfta fram elevernas talanger (a.a.). 
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Om eleverna finner utmaningar i matematikundervisningen väcks elevernas lust och lära inom ämnet, 

och då de lyckas klara av den utmanande uppgiften, ökar deras vilja att fortsätta och inte ge upp, 

skriver Høines (2006).  

 

I min studie vill jag därför undersöka hur lärare uppmärksammar elever som har särskilda matematiska 

förmågor och hur de arbetar utmanande med dessa elever. Resultaten av min studie kommer jag att ha 

användning av i mitt eget läraryrke men kan förhoppningsvis även vara till nytta för andra verksamma 

lärare.  

I denna studie avser jag att elever med särskilda förmågor är dem duktiga eleverna i matematik som 

behöver mer utmanande uppgifter inom klassens ram och som alltid finns i varje klass. Dessa elever 

ingår i gruppen särskilda förmågor och där ingår även elever med extrema förmågor, som inte är i 

fokus i denna studie. 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare i grundskolans tidiga år identifierar och utmanar 

elever med särskilda matematiska förmågor så att dessa elever får den stimulans de behöver för att 

utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Mot detta har jag följande övergripande frågeställning, som är: 

 Hur utmanas och identifieras elever med särskilda matematiska förmågor under 

matematikundervisningen i skolans tidiga år? 

För att kunna söka svar på min övergripande frågeställning kommer jag att utgå ifrån följande frågor:  

 Hur uppmärksammas elever med särskilda matematiska förmågor?  

 På vilket sätt arbetar lärare utmanande med elever som har särskilda matematiska förmågor 

och hur ser de att eleverna utvecklar sina förmågor?  
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning om begåvade barn 

Mönks (1992 i Mellroth, 2009) menar att samspelet mellan tre olika faktorer leder till att förmågor 

som t.ex. i matematik utvecklas på ett positivt sätt. Dessa tre faktorer är relaterade till individens 

personlighet och är: motivation, kreativitet och höga intellektuella förmågor.  

Motivation är att någon har vilja och kraft för att kunna slutföra en bestämd uppgift eller ett påbörjat 

arbete, samt att man tycker något är roligt och/eller lockas av en bestämd uppgift (Mönks & Ypenberg, 

2009). Vidare skriver de att motivation betyder att man kan sätta upp mål, göra upp planer och kan 

förutse risker, samt osäkerhetsfaktorer (a.a.). 

Höga intellektuella förmågor innebär att intelligensen överstiger genomsnittet och mäts med hjälp av 

ett intelligens- eller färdighetstest, där intelligensen uttrycks i intelligenskvot (IQ). I allmänhet är det 5 

till 10 procent av befolkningen som har ett IQ-värde som ligger över 130 (a.a.).  

Med kreativitet, menar Mönks och Ypenberg (a.a.) att man har förmågan att på ett normalt och 

uppfinningsrikt sätt hitta lösningar på problem. Kreativiteten kommer dock inte bara i uttryck när det 

gäller att lösa problem, utan även när det gäller att upptäcka problem. Det som kännetecknar den är 

självständigt och produktivt tänkande som är motsatsen till osjälvständigt tänkande, då man bara 

upprepar det som andra redan har tänkt. Vidare menar Mönks och Ypenberg (a.a.) att det sistnämnda 

sättet att tänka är i allmänhet det sättet som förväntas av elever och som lärs ut i skolorna. 

 

 

 

Figur.1. Mönks flerfaktormodell. När alla dessa faktorer samverkar på ett harmoniskt sätt sker 

utveckling av förmåga (i Mellroth, 2009, s. 23). 
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Mönks (1992 i Mellroth, 2009) menar att när dessa tre faktorer, nämligen motivation, kreativitet och 

höga intellektuella förmågor, samspelar med varandra på ett givande sätt utvecklar individen en 

särskild förmåga eftersom de faktorerna (se de inre ringarna i figur.1.) är relaterade till individens 

personlighet.  

Utöver dessa tre faktorer finns det i den sociala miljön ytterligare tre sociala faktorer: familj, vänner 

och skola, som också tillsammans med motivation, kreativitet och höga intellektuella förmågor är de 

mest avgörande för individens positiva utveckling av sin särskilda förmåga (a.a.).  

För att barnet ska kunna utvecklas optimalt och inte stanna på en låg nivå, bör den sociala miljön 

tillgodose barnens utvecklings- och inlärningsbehov. Man talar om hög begåvning då alla sex faktorer 

samverkar med varandra så att en harmonisk utveckling kan ske (a.a.). 

Petterson (2011) refererar till Renzulli (2005) som introducerade en liknande modell som Mönks 

(1992 i Mellroth, 2009), där faktorerna i inre ringarna är samma som i figur.1, som han anser är till 

grund för särbehandling för elever med särskilda förmågor.  

Europarådets rekommendation (Europarådet, 1994 i Mellroth, 2009) är att barn med särskild 

begåvning också är i behov av särskilt stöd, dock så varnar Europarådet för särbehandling och menar 

att undervisningen för dem ska ske i vanlig klass. Med särbehandling menar man att man utesluter 

dem här barnen från den vanliga klassen, som får undervisning på ett helt annat sätt jämfört med de 

övriga barnen (a.a.). 

 

Definition av ”elever med särskilda matematiska förmågor” 

Jag har i denna studie valt att kalla elever som har fallenhet för matematik för elever med särskilda 

förmågor och inte begåvningar. Begåvningar är det något som man har och inte får, alltså antingen så 

har man begåvning eller så har man inte (Wistedt, 2005).  När man menar elever med särskilda 

förmågor är det dels, dem duktiga eleverna i matematik, som finns i varje klass och som behöver mer 

utmanande uppgifter inom klassens ram. Men även elever med extrema särskilda förmågor, som kan 

vara svåra att upptäcka då dem eleverna inte vill visa att de har extrema förmågor eller så upplever de 

att ingen förstår dem (Wistedt, 2012-05-15). Det är alltså elever som är duktiga och som oftast finns i 

varje klass som är i fokus i denna studie och inte de extremt begåvade eleverna. 

Wistedt (2005) refererar till Krutetskii (1976) som i sin studie visar att förmågor är utvecklingsbara. 

Han har visat att begreppet ”begåvning” inte är rätt att använda när man talar om människor som har 

fallenhet för matematik. Krutetskii (i Wistedt 2005) menar att det är i själva verket förmågor vi talar 

om. Han menar alltså att förmågor är något som utvecklas när man ägnar sig åt en aktivitet. En sådan 

matematisk aktivitet kan vara problemlösning (a.a.). Mellroth (2009) refererar till Krutetskii (1976) 

som menar att framsteg och höga prestationer beror på olika förmågor som samverkar. Det är alltså 

inte en enda förmåga utan flera, som kan väga upp en förmåga med brist. Vidare menar Krutetskii 

(a.a.) att man kan bli högpresterad fastän man inte har alla förmågor utvecklade. Krutetskii (i Wistedt, 

2006) menar att matematiska förmågorna delas in i tre huvudgrupper:  

Samla in matematisk information  

– tänka matematiskt och förstå den formella strukturen i ett problem. 

Bearbeta matematiska informationen  

– tänka logiskt och förstå matematiska symboler. Generalisera matematiska objekt, operationer och 
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relationer.   Flexibelt tankesätt där man lätt kan växla mellan strategier och representationer, samt 

förmåga att förkorta och förenkla matematiska resonemang och operationer. 

Bevara matematisk information 

- minnas matematiska relationer och metoder för problemlösning. (a.a.). 

 

För att definiera elever med särskilda matematisk förmågor har jag valt att använda Krutetskiis (i 

Mellroth, 2009) teori. Detta för att han har gjort en undersökning om barns förmågor, samt för att hans 

definitioner fortfarande refereras till i nutida internationella forskning om matematikundervisning. I 

sin studie där han undersökt barns förmågor, beskriver han vilka förmågor som är centrala hos dessa 

elever. Dessa förmågor är:  

Skaffa matematisk information  

- Barn som har denna förmåga har ett behov av att förstå problemets matematiska struktur, för att 

kunna upptäcka sambanden som finns för att koppla ihop sambanden till en lösning. Barn som saknar 

denna förmåga testar sig bara fram till svaret, då de bara utnyttjar de matematiska sambanden som 

finns angivet i problemet, de kan alltså inte se den matematiska strukturen. 

Förmåga att tänka logiskt och förstå matematiska symboler 

- Barn som har denna förmåga tänker logiskt och upplever inga problem med att förstå och arbeta med 

matematiska symboler. De har även förmåga till snabba och breda generaliseringar av matematiska 

objekt, samt relationer och operationer, samt så behöver de inte hjälp som jämförelser eller ledtrådar, 

från läraren för att kunna se ett samband.   

- Barn med denna förmåga har förmågan att förkorta och förenkla matematiska resonemang och 

operationer. Med förkortning menas att dessa barn förkortar den mentala processen då de löser 

problemet, de hoppar över tankestegen men kan detaljerat beskriva sina resonemang. 

- Barn som har denna förmåga har ett flexibelt tankesätt. De hindras inte av kända metoder och 

försöker inte applicera problemet till en känd metod. Det som är viktigast för dessa barn är sökandet 

efter lösningen och kan lätt byta lösningsstrategi. Dessa barn har även lätt att lösa det omvända 

problemet utan några instruktioner. De har den förmågan att identifiera snabbt det som de precis har 

löst och kan direkt omvända sitt tankesätt. 

Förmåga att minnas matematiska relationer, argument, bevis och metoder för problemlösning 

- Barn med denna förmåga upptäcker de generella metoderna för att kunna lösa problemet. Dessa 

elever har den förmågan att komma ihåg problemtypen upp till nio månader. Konkret data används 

bara under problemlösningstiden som sedan glöms bort. 

Matematiskt sinne 

- Barn som har denna förmåga ser olika fenomen och sin omgivning med matematiska ögon. Dessa 

barn har en tendens att notera geometriska och kvantitativa förhållanden, matematiska samband och 

funktionella beroenden överallt. Tendensen till detta börjar ofta i 7 till 8 års åldern.  

       (a.a.). 

 

Mellroth (2009) refererar till Käpnick (1998) som beskriver matematisk förmåga på ett helt annat sätt 

än Krutetskii (1976 i Mellroth, 2009). Käpnick (1998 i Mellroth, 2009) delar nämligen matematiska 

förmågor i två huvudgrupper där olika förmågor är centrala, nämligen matematikspecifika 

begåvningskännetecken och begåvningsstödjande allmänna personlighetsegenskaper (a.a.). 
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Inom gruppen matematikspecifika begåvningskännetecken är förmågor som, matematisk sensibilitet, 

originalitet och fantasi, tankeförmåga för matematiska sakförhållanden, struktureringsförmåga, 

förmåga att växla representationsformer, förmåga till reversibilitet och transformationer och rumslig 

föreställningsförmåga.  

I den andra gruppen, begåvningsstödjande allmänna personlighetsegenskaper, är dessa förmågor 

centrala, hög mental aktivitet, intellektuell nyfikenhet, ansträngningsförmåga, problemlösningsglädje, 

koncentrationsförmåga, självständighet och samarbetsförmåga (a.a.). 

Mellroth (2009) skriver att Käpnicks definition skiljer sig från Krutetskiis, men Käpnicks (i Mellroth, 

2009) menar att kärnan och grunden är samma i både Käpnicks (1998 i Mellroth, 2009) och 

Krutetskiis (1976 i Mellroth, 2009) definition. 

Wistedt (2005) refererar till Krutetskii (1976) som menar att det är de centrala förmågorna som finns 

hos elever med särskilda matematiska förmågor, som är nödvändiga för att bli framgångsrik i 

matematik. De förmågor skolan ofta förknippar med matematisk förmåga är nämligen benämningar 

som snabbhet i tanken, beräkningsförmåga och minne för symboler och tal, som inte är nödvändiga 

enligt Krutetskii (a.a.). 

De benämningar skolan förknippar matematisk förmåga som snabbhet i tanken, beräkningsförmåga 

och minne för symboler och tal, överrensstämmer inte med förmågorna som framkommer i kursplanen 

för matematik (Skolverket, 2011). Utan förmågorna som nämns i kursplanen för matematik förhåller 

sig till de förmågorna som Krutetskii (i Wistedt, 2005) beskriver som är centrala hos elever med 

särskilda matematiska förmågor. Mer om kursplanens förmågor tydliggörs i nästa avsnitt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Styrdokumenten, LGR 11  

Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2011) så framgår det att undervisningen i ämnet ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 ”Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

 Föra och följa matematiska resonemang, och 

 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. ” (Skolverket, 2011, s. 63) 

Med förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder, menas det enligt Kommentarmaterialet till matematik (Skolverket, 2011) att i 

de tidigare årskurserna kan eleven lösa enkla problem i elevnära situationer och kan använda en viss 

strategi som anpassas till problemet.  

När det gäller förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp, förväntas det enligt kommentarmaterialet till matematik (a.a.) att eleven ska kunna i tidigare 

åldrar använda grundläggande matematiska begrepp i vanliga sammanhang och därefter utöka sin 

användning av matematiska begrepp i obekanta sammanhang.  

Med förmågan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 

lösa rutinuppgifter, förväntas eleven kunna välja och använda metoder med anpassning till 

sammanhanget för att kunna göra enkla beräkningar och kunna lösa rutinuppgifter (a.a.).  

När det gäller förmåga att föra och följa matematiska resonemang så ställs det högre krav på 

elevens sätt att framföra och bemöta matematiska argument när det gäller i redovisningar, samtal och 

diskussioner (a.a.). 

Med förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera menas det enligt 

Kommentar materialet (a.a.) att eleverna i de tidigare åldrarna ska kunna göra enkla beskrivningar av 

tillvägagångssätt med hjälp av material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.  
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Metod 
Den här delen tar upp vilka metoder jag har använt mig av i undersökningen, mitt urval av informanter 

och hur jag har tagit hänsyn till de etiska principerna, samt databearbetningen.  

 

Metodval 

För att få svar på mina frågor så har jag valt att göra en strukturerad intervju med lärare. Detta för att 

jag valde att bestämma intervjufrågorna i förväg och skicka det till informanterna, för att ge dem 

möjlighet till att tänka igenom och att kunna förbereda sig. I en strukturerad intervju är frågorna fasta 

till skillnad från en kvalitativ intervju där frågeområdena är bestämda och frågorna anpassas efter 

informanten (Johansson & Svedner, 2010).  

Nackdelen med min valda metod är att frågorna är förutbestämda med fasta svarsalternativ som kan 

leda till att man inte kan få ett uttömmande svar på frågeområdena (a.a.). Fördelen med denna metod 

är att lärarna fick en möjlighet till att tänka igenom frågorna, på så sätt formulera sina svar och inte 

känna sig pressade under intervjuns gång. Detta kan även vara en nackdel att lärarna får en möjlighet 

till att tänka igenom svaren, som då inte blir helt ärliga svar. 

 

Frågorna har varit utgångspunkten för samtalen där även följdfrågor tillkommit, detta för att få ett så 

utvecklat svar som möjligt. Intervjuerna spelades in, detta för att inspelning är det vanligaste sättet att 

utföra en strukturerad intervju, men även för att man då på bästa sätt kan fokusera på samtalet och inte 

ha tankarna på kommande frågorna. På så sätt får man naturlig stämning under intervjun och kan 

lyssna på ett bättre sätt för att kunna ställa eventuella följdfrågor som annars är svårt om man skulle 

anteckna (a.a.).   

Jag inser dock efter mina genomförda intervjuer att jag behöver utvidga min undersökning genom att 

observera matematikundervisningen. Detta för att jag inte vill basera mitt resultat endast på 

intervjuerna. Johansson och Svedner (a.a.) menar att kvalitativ intervju tillsammans med kvalitativ 

observation är den primära metoden för att få fram den information man söker, i detta fall blev det en 

strukturerad intervju . 

Då jag intervjuat en matematik/NO lärare bestämmer jag i efterhand att utföra observationen i hennes 

klass, alltså i en årskurs 2. Detta för att kunna undersöka lärarens arbetssätt och hur elever med 

särskilda matematiska förmågor arbetar med problemlösningsuppgifter i undervisningen, det vill säga 

vilka förmågor som kommer till uttryck och hur eleverna resonerar med varandra. Men även för att 

senare kunna jämföra observationsresultaten med intervjuresultaten. 

Jag är dock medveten om att det skulle vara mer intressant att följa den lärarens och de andras lärarnas 

arbetssätt under en längre period, vilket jag inte har möjlighet till i denna undersökning på grund av 

tidsbrist. 

 

Urval 

Skolan som jag väljer blir en kommunal skola som jag tidigare har haft kontakt med, där det finns fyra 

parallellklasser från förskoleklass upp till årskurs 5. För att nå rätt målgrupp av lärare så tar jag 

kontakt med biträdande rektor via e-mail, eftersom jag från tidigare erfarenheter vet att han har insikt 

om lärarnas arbetssätt. Där beskriver jag mitt tänkta problemområde, alltså vad min studie kommer att 
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handla om och vad jag vill undersöka, samt att jag behöver nå rätt mål av lärargrupp. För att kunna 

tydliggöra mig ytterligare, vill jag ha ett möte för att berätta mer om min studie och hur jag kan få 

kontakt med tänkta lärare.  

Lärarna var inte förutbestämda av specialpedagogen utan skedde slumpvist, genom att vi gick runt i de 

olika arbetslagen och jag berättade om mitt problemområde samt frågade om vilka lärare som var 

intresserad av att ställa upp och tid för intervju bestämdes på plats. Det blev tre, årskurs 2-3 lärare och 

en årskurs 4-5 lärare, alla dessa har lång erfarenhet inom läraryrket. 

Eleverna som ska vara med i undersökningen väljs ut av läraren som redan känner klassen och vet 

vilka elever som har särskilda matematiska förmågor, det blir alltså inget slumpmässigt val av 

eleverna som ska delta i undersökningen. Det blev fyra elever i årskurs två. 

 

Etiska principer 

När man genomför en forskning ska man ta hänsyn till individskyddskravet, som består av fyra olika 

huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet och samtyckeskravet togs till hänsyn innan och efter intervjuerna, genom att 

informera informanterna syftet med studien och att de när som helst har rätt till att avbryta sin 

medverkan. Detta har framkommit i e-mailen som skickades till specialpedagogen som 

vidarebefordrade detta till informanterna. Men även i muntlig form innan och efter intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följs genom att förvara inspelningarna och anteckningar 

från intervjun på ett säkert ställe där ingen annan utomstående kan ta del av materialet. Detta 

informerades muntligt före varje intervju.  

Eftersom min undersökning även kommer att innefatta observationer, möjligen intervjuer av elever, så 

har ett samtyckesbrev skickats till föräldrarna för att få deras samtycke 2 veckor innan 

undersökningen. I brevet (se bilaga 2) informeras syftet med studien, samt hur jag kommer att ta 

hänsyn till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Genomförande 

Intervjuerna spelades in med en telefon som har inspelningsfunktion eftersom det är det sättet som 

används vid en kvalitativ intervju. Men även för att jag ville ha lärarnas exakta svar som annars kan 

vara svårt att hinna med att skriva ifall jag skulle ha valt att anteckna. På så sätt kunde jag fokusera på 

vad den intervjuade läraren hade att säga.  

På en dag genomfördes tre intervjuer efter varandra. Jag intervjuade alltså en lärare åt gången, detta 

för att kunna lyssna på vad varje enskild lärare hade att säga. Den första informanten var lärare i 

årskurs 4-5. Eftersom jag hade skickat ut frågorna i förväg så visste läraren hur frågorna skulle se ut 

och var förbered på att svara på mina frågor. Frågorna ställdes en efter en i ordning (se bilaga 1), då 

svaren var tydliga behövdes inga följdfrågor ställas.  

Nästa lärare som intervjuades var lärare i årskurs 2-3. Denna lärare hade förberett sig genom att 

anteckna mina frågor och några egna anteckningar. Under intervjun ställdes några följdfrågor för att 

förtydliga lärarens svar.  
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Därefter genomfördes den tredje intervjun och den sista för dagen med en lärare i årskurs 2-3. Läraren 

hade dock inte hunnit läsa igenom alla mina frågor så hon var lite oförbered inför intervjun, detta 

visade sig genom att läraren tänkte till vid varje fråga och hade svårt att formulera sina svar. 

Två dagar efter mina tre intervjuer genomfördes den sista intervjun med en lärare i årskurs 2-3. Denna 

lärare hade hunnit läsa igenom mina frågor men hade inga anteckningar som underlag för intervjun. 

Följdfrågor ställdes för att förtydliga svaren. 

Observationen genomfördes med fyra elever från årskurs 2. Innan observationen presenterade läraren 

mig inför hela klassen och berättade varför jag var där. Eleverna fick börja med att räkna 

problemlösningsuppgifter i nummerordning som ökar i svårighetsgrad, därefter fick de arbeta med 

gruppuppgifter i form av problemlösning. Därefter så ställde jag några frågor till eleverna om 

uppgifterna och några allmänna frågor om vad de tycker om matematik (se bilaga 3). Anledningen till 

att jag valde att ha gruppintervju var för att de skulle känna sig bekväma när de svarade på frågorna 

eftersom de inte känner mig sedan tidigare. Jag var medveten om risken att de skulle kunna bli 

påverkade av varandra när de svarade, men de kunde uttrycka sina egna åsikter. Gruppintervjun tog 

ungefär 10 minuter.  

Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades och vid transkriberingen togs det hänsyn till paus och uttryck som hmm 

och mm etc. Först transkriberade jag allt för att tydligt kunna se vad lärarna hade svarat och sedan 

sammanfattade jag varje frågeområde för sig, som därefter kopplades ihop med varje frågeområde. För 

att därefter kunna jämföra lärarnas svar.  
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Resultat och analys av intervjuer 
I denna del har jag valt att först presentera resultaten till mina frågeställningar och därefter analysera 

detta.  

Hur uppmärksammas elever med särskilda matematiska förmågor?  

Resultat 

Det som var gemensamt hos alla intervjuade lärare var att identifieringen av elever som har särskilda 

matematiska förmågor är väldigt tydligt och lätt att se, samt att det märks ganska tydligt redan i tidig 

ålder. Dessa elever utmärker sig väldigt tydligt under t.ex. gemensamma matematiska diskussioner, då 

dessa elever pratar matematik på ett sätt som de andra eleverna inte kan, vilket medför att läraren kan 

uppmärksamma dem. Utöver gemensamma diskussioner så upptäcker läraren även dessa elever då de 

sitter och arbetar i sina böcker. Eftersom dessa elever inte ber om hjälp som andra utan klarar sig utan 

hjälp. Dessa elever har en bra strategi till att lösa matematiska uppgifter. Men även att de kan de olika 

alternativ till lösningar till uppgiften medan andra elever tränar till att tänka flera alternativ. De menar 

att dessa elever alltid ligger ett/fler steg före än andra elever, som gör det lätt att upptäcka dessa elever. 

Informant 2 uttryckte det så här: 

- Dem blir ju alltid färdiga med alla uppgifter, det går fort för dem. Dem behöver aldrig sitta 

och […] fundera utan de ligger alltid först  och är klara.. 

 

Ett annat sätt att som lärarna uppmärksammar dessa elever är genom diagnoser som görs en gång per 

termin, vid tester som görs innan man börjar med ett nytt område, men även vid övergångar av 

årskurser, då lärare informerar varandra om hur eleven ligger till.  

- De utkristalliserar sig på diagnoser i vardagsmatematiken också i och med att man jobbar 

mycket med genomgångar och samtal så kan ju de ofta prata matematik på ett sätt som de 

andra inte kan. (Informant 1) 

Analys 

Det gemensamma svaret som de intervjuade lärarna uttryckte var att identifieringen av elever med 

särskilda förmågor inte sker på ett specifikt sätt utan att dessa elever utmärker sig genom deras 

arbetssätt, det vill säga att de är snabba på att räkna och att de alltid ligger före alla andra eleverna, är i 

likhet med de benämningar som skolan ofta förknippar matematisk förmåga med, nämligen snabbhet i 

tanken, beräkningsförmåga och minne för symboler och tal (Wistedt, 2005), dock så framkommer inte 

dessa benämningar som förmågor i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011).  

Lärarna nämnde även andra förmågor för att uttrycka dessa elever med särskilda förmågor, som 

förhåller sig till förmågorna som framkommer i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011). 

Förmågorna som lärarna nämnde var elevernas sätt att uttrycka sig under gemensamma diskussioner, 

då de pratar matematik på ett annat sätt gentemot de andra eleverna, som förhåller sig till förmågan att 

föra och följa matematiska resonemang (Skolverket, 2011).  

Lärarna nämnde även att dessa elever har olika alternativ lösningar till uppgiften, de har alltså en bra 

strategi till att lösa matematiska uppgifter. Detta kommer i uttryck som förmåga att formulera och 

lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Skolverket, 

2011). Denna förmåga är i likhet med en av förmågorna som Krutetskii (1976 i Mellroth, 2009) 
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beskriver centralt hos elever med särskilda förmågor, nämligen förmåga att tänka logiskt och förstå 

matematiska symboler. 

Det som framkommer av resultaten är att lärarna blandar ihop förmågorna som framkommer i 

kursplanen för matematik och benämningar som skolan ofta förknippar matematisk förmåga med, t.ex 

snabbhet i tanken. De benämningarna är alltså inga förmågor och framkommer inte i kursplanen, som 

tyder på att lärarna har en fel tolkning av vad som egentligen utmärker matematisk förmåga.  Wistedt 

(2006) skriver att det som krävs för att upptäcka elevers matematiska förmågor är, kunskap om hur 

matematiska förmågor tar sig uttryck, ett öppet och utforskande förhållningssätt inför elevernas svar, 

goda matematikkunskaper och möjligheter till stöd och samverkan.  

 

 

På vilket sätt arbetar lärare utmanande med elever som har särskilda 
matematiska förmågor och hur ser de att eleverna utvecklar sina förmågor?  

Resultat 

Gemensamt för alla lärare var att det är läromedlen som styr deras arbetssätt. I första hand matematik 

boken som hela klassen arbetar gemensamt med och då de duktiga eleverna hunnit färdigt får de arbeta 

vidare med olika typer av uppgifter. 

- Det blir ju ofta att man ger dom(elever med särskilda förmågor) ytterligare uppgifter och 

där tror jag att läromedlen har  plockat upp det här också för det finns alltid extra svåra 

uppgifter, det finns alltid kluringar och sånt där som dem barnen kan jobba med, så det blir 

ju mest så.. (Informant 1) 

Informant 2, hade dock ett annat arbetssätt till skillnad från de övriga tre lärarna. Hon hade nämligen 

ett läromedel som ökar i svårighetsgrad och fördjupning i området för varje steg. Fördjupningsområdet 

ökar stegvis i varje område. Hon har använt detta läromedel i 15 år som hon tycker är väldigt bra, dels 

för att hon har en åldersintegrerat klass, där alla elever kan räkna på i sin takt och fortsätta så långt 

som man hinner.  

De andra lärarna hade nästan liknande arbetssätt. De elever som har särskilda matematiska förmågor 

får alltså jobba i sina matematikböcker, när de hunnit färdigt med kapitlet får de extra uppgifter i form 

av kluringar, olika typer problemlösningsuppgifter som de får arbeta enskilt med eller två och två eller 

i grupp.  Informant 3, brukade i mestadels välja uppgifter i form av 

kluringar/problemlösningsuppgifter åt dessa elever men det kunde även hända att eleverna fick efter 

önskemål välja själva vilka typer av övningar som de vill arbeta med. 

Informat 4, uttryckte så här 

- Jag har aldrig upplevt att det inte finns några uppgifter att hitta, det finns alltid uppgifter så 

att det finns utmaningar även för dom […] i så fall är det svårt för mig som lärare. För oftast 

får de så pass svåra uppgifter så de behöver hjälp de också och  då är frågan vart ska jag 

lägga , vart ska jag vara? För mitt stora uppdrag är ju att alla ska nå målen [...] så jag hjälper 

ju i förstahand dem som behöver mycket hjälp, […]  de som har lätt behöver också hjälp när 

de får svårare uppgifter, det måste ju man också ge, jag kan ju inte lämna de åt sitt öde, det 

kan man ju inte, men att nog känner man så som lärare att jag måste  i första hand hjälpa de 

som inte förstår, de  som är duktiga får försöka hjälpa varandra i första hand. 
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Men informant 1, tänker så här om elever med särskilda förmågor  

- Det är svårt att stimulera dem, så tänker jag nog, man känner sig otillräcklig [...] det kan ju 

bero på att man ofta är läromedelsbunden i matematiken att man tycker att […], gud vad 

fort det går för dem! Tänker man. Den första instinkten blir ju att försöka hålla tillbaka dem 

lite tyvärr och det är inte ett dugg stimulerande för dem. 

Informant 1 menar att man får chansa på något sätt när man väljer uppgifter eller metoder, att man får 

själv i förstahand tänka om det kommer vara givande för eleverna. Det är svårt att veta om eleven 

utvecklas av den arbetssätten eller om ett annat arbetssätt kunde ha varit mer stimulerande till 

utveckling. 

Två av lärarna påpekade att genom deras långa erfarenhet i läraryrket ska de kunna veta om eleverna 

utvecklas eller inte, att det är deras professionella område. Men att de inte kan vara säkra på om vilka 

typer av uppgifter som är utvecklande eller inte är utvecklande. De andra lärarna menar att när 

eleverna tycker att det är roligt och vill ha mer utmaningar, anser de att då har de blivit utmanade och 

menar att då har de utvecklats. Eleverna tycker alltså att det är kul och vill lära sig mer och vill gå 

vidare. 

Informant 4 menar att den matematiska förmågan utvecklas av ett matematiskt tänkande: 

- Den matematiska förmågan utvecklas ju utav ett matematiskt tänkande där man får vinkla 

sina tankar eller tänka kanske nytt tillsammans med några eller kanske diskutera, sätta ord 

på sina tankar, det tror jag utvecklar. 

 
Analys 

Som det framkommer i resultaten är det inga planerade uppgifter som ges till elever med särskilda 

förmågor utan det blir bara rent spontant att de får välja några kluringar och fortsätta arbeta med dem 

eller att de får fortsätta arbeta i boken så långt som de hinner. I vissa fall som informant 3 uttryckte sig 

så kunde det hända ibland att hon planerade några extra uppgifter för elever med särskilda förmågor. 

Här kan det vara en brist på resurs i form av tid som inte räcker till. Eleverna som inte når upp till 

målen kan vara en annan orsak till att läraren inte räcker till för elever med särskilda förmågor.  

Några av lärarna uttryckte att fokus läggs oftast på elever som inte når upp till målen, än elever som 

redan når till målen men som behöver extra utmaningar. Inom forskningen i Sverige, så finns det inte 

mycket forskning om undervisning av elever med särskilda förmågor i matematik, utan större fokus 

har lagts på svårigheter inom ämnet (Wistedt, 2007) . Utifrån detta kan man få förståelsen att det kan 

vara orsaken till varför större fokus ligger hos elever som har svårigheter inom ämnet och som inte 

riskerar att nå målen, istället för att lägga fokus på hur man kan utmana elever med särskilda förmågor, 

så att dessa stimuleras till utveckling.  

Informant 1 uttryckte att när de väl ser att det går fort för en elev och att den eleven behöver mer 

utmaning blir det istället så att man som lärare försöker hålla tillbaka eleven, genom att låta eleven 

befinna sig på samma nivå som tidigare. Detta kan bero på att det är en fråga om brist på kunskap som 

inte kommer att räcka till för att kunna stimulera vidare dessa elever till utveckling. Orsaken kan bero 

på lärarutbildningen, det vill säga att man som lärare har behörighet till att undervisa i de flesta ämnen 

men saknar kompetensen inom ämnet, i detta fall matematik.  

Regeringen har nu beslutat att lärare som har behörighet inom matematik ska öka kompetensen inom 

ämnet och satsar stora summor till detta, med anledning av de sämre resultaten från internationella 
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undersökningar (Utbildningsdepartementet, 2011). Skolverket (2010)  har även beslutat att lärare är 

skyldiga att ge elever den ledning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar så långt som det går. Elever som alltså når kunskapsmålen ska ges stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling .  

Informant 4 uttryckte att matematisk förmåga utvecklas av ett matematiskt tänkande, som är en av 

förmågorna som framkommer i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011) nämligen, använda 

matematikens uttrycksformer för att kommunicera. 

Mellroth (2009) refererar till Krutetskii (1976) som menar att elever med särskilda matematiska 

förmågor kan ha en tendens att hoppa över tankesteg, som medför att svårigheter kan uppstå hos 

eleverna då de ska sätta ord på sina tankar. 

Resultat och analys av elevobservationen 

På vilket sätt arbetar lärare utmanande med elever som har särskilda 
matematiska förmågor och hur ser de att eleverna utvecklar sina förmågor?  

Resultat 

Eleverna upplevde inga svårigheter med att lösa problemlösningsuppgifterna, då de tidigare har arbetat 

med liknande uppgifter.  Svårigheterna uppstod så småningom då jag ville att de skulle skriva ner 

deras tankesätt, det vill säga hur de kommer fram till svaret. Detta för att de inte hade vanan att skriva 

ner tankesätten utan nöjde sig med att skriva endast svaren. Att skriva ner tillvägagångssätten var dock 

något nytt för dem fick jag veta i efterhand av läraren. Det är något som de nyligen har börjat träna till. 

Utav fyra elever var det bara två av de som skrev ner sitt tillvägagångssätt till varje uppgift. De andra 

två hade svårt och nöjde sig med att bara skriva ner sina svar. När jag då frågade hur de löst en uppgift 

kunde de svara muntligt hur de hade tänkt, t.ex. 10-5=5 eller 3*4=12.   

Det hände emellanåt att en av eleverna funderade länge och tappade lite motivationen, då uppgiften 

var för klurig. Han började alltså titta omkring sig och började vissla tyst. Men han återupphämtade sin 

motivation när han såg sina två andra kamrater räkna på. 

Efter 17-18 minuter började eleverna att resonera med varandra om problemlösningsuppgiften som de 

inte förstod. T.ex. ”Ida och hennes fyra kompisar ska dela på en tårta som har 10 bitar. Hur många 

bitar får var och en? 

Eleven som skulle lösa problemet började tänka högt, ” det går ju inte att dela 10 i 4..”, då 

kommenterar den andra eleven med ”du ska tänka som att det är du och dina kompisar..”. Eleven som 

skulle lösa problemet förstår nu att han ska tänka 10/5=2. 

Efter att jag påpekat flera gånger att de ska skriva ner deras tillvägagångssätt så upplevde en av 

eleverna som skrev sin tillvägagångssätt svårigheter när hon skulle skriva ner hur hon kom fram till 

svaret. Så här uttryckte eleven: 

Jag vet inte hur jag ska skriva. Jag vet att 44+44 är 88, sen så tar jag bort 4 

 

Ju svårare uppgifterna blev började eleverna resonera med varandra. Vid gruppuppgifterna fick de tre 

ledtrådar till problemlösnings uppgiften. Efter att ha läst problemet och  ledtrådarna började de 

resonera högt med varandra och fann till slut svaret.  
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Lärarens mål och syfte med uppgiften 

Lärarens val av uppgifter tränade dessa förmågor: förmåga att lösa problem, förmågan att välja och 

använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, förmågan att föra och följa 

matematiska resonemang. Hennes mål med uppgiften var att ge eleverna extra utmaningar i 

problemlösning och träna ovanstående förmågor och syftet var att eleverna ska utveckla sin förmåga 

att lösa matematiska problem och kunna resonera kring problemen med varandra. 

Uppgifterna som läraren valde anser hon kräver att eleverna använder olika räknesätt och att de får 

tänka i flera steg, samt så är dessa typer av problemlösningsuppgifter mer utmanande än 

problemlösningsuppgifterna i boken. Läraren menar att i gruppuppgifterna krävs det att eleverna 

samarbetar och resonerar kring uppgiften, samt så krävs det att eleverna använder olika räkne 

strategier för att komma fram till svaret. Lärarens val av uppgifter låg på medelsvårnivå, hon menar att 

när uppgifterna är för svåra så tappar de lusten som märks tydligt. 

Gruppintervju av eleverna 

Eleverna uttryckte alla att de tycker om matematik och hade svårt att komma på när det är som 

tråkigast med matematik. Det som de kom på till sist var när det inte finns utmaningar i uppgiften, det 

vill säga då de ska skriva något upprepade gånger. Det var en uppgift de hade fått göra för några 

månader sedan, som var att skriva talraden upp till 100.  

 

 

Analys 

När eleverna arbetade med problemlösningsuppgiften tränades följande förmågor: förmåga att lösa 

problem, förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, 

förmågan att föra och följa matematiska resonemang, som var lärarens mål med valda uppgifter. Dessa 

mål är tre av de fem målen som är med i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011). Ur detta 

resultat så förklaras lärarens arbetssätt för elever med särskilda förmågor.  

Det är viktigt att redan i tidig ålder börja med att träna att skriva ner tankesätten, för att undvika 

svårigheter som kan uppstå med tiden, som även är en av förmågorna som framkommer i kursplanen 

och som är ett kunskapskrav (Skolverket, 2011).  Det som underlättade svårigheten med att skriva ner 

tankesätten var när eleverna fick muntligt berätta för mig hur de tänkte.  

Mellroth (2009) refererar till Krutetskii (1976) som i sin studie beskriver olika centrala förmågor hos 

elever med särskilda förmågor, där en av förmågorna är, Förmåga att tänka logiskt och förstå 

matematiska symboler. Barn med denna förmåga har förmågan att förkorta och förenkla matematiska 

resonemang och operationer, de förkortar den mentala processen (tankesteg). Dessa elever har då en 

tendens att svara snabbt och svårigheterna som dessa upplever är när de ska ge en detaljerad 

redovisning av sitt resonemang (a.a.), som visade sig tydligt hos de observerade eleverna. 

I vissa fall under observationen så var det en elev som satt och funderade väldigt länge som resulterade 

i att han började tappa fokusen och började titta omkring sig och började vissla tyst. Han måste ha 

upplevt att uppgiften var för svår och tappade lusten, precis så som läraren beskrev det. När han dock 

åter fick sin motivation av sina kamrater, så kämpade han för att kunna lösa problemet. Han hade alltså 

fortfarande viljan att lösa uppgiften och inte ge upp. Här märks det tydligt att lärarens arbetssätt mot 

dessa elever har ökat deras lust och glädje, som är ett av skolans syfte (Skolverket, 2011). 
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Elevernas lust och glädje för ämnet är stort och de tycker att matematik är roligt. Det är nog för att de 

finner utmaningar i uppgifterna som leder till att deras lust och glädje ökar (Høines, 2006). Den ända 

gång då eleverna upplever matematik tråkigt är när de inte finner några utmaningar i uppgiften, där det 

är mycket upprepningar i uppgiften. Eftersom dessa elever blev utvalda av läraren för att delta i 

undersökningen, så är de medvetna om att de anses vara duktigare än de övriga eleverna och kan ha 

medfört att det har påverkat elevernas svar under intervjun.  
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Avslutande diskussion 
Denna undersökning har visat att lärarna har en stor roll för att elever med särskilda förmågor ska 

kunna stimuleras till utveckling, så att de kan utveckla och fördjupa sina kunskaper. Är man 

klasslärare med behörighet till nästan alla ämnen, kan det vara svårt att räcka till, samt tiden som inte 

räcker till eftersom man kanske inte har tillräckliga fördjupade kunskaper i alla ämnen och tidsfaktorn 

kan också vara ett hinder. Man kan som klasslärare se till att elever med särskilda förmågor får rätt 

sorts utmaning så att de stimuleras till utveckling, genom att samarbeta med kollegor, som kanske har 

bredare kunskap inom ämnet eller vända sig till specialpedagogen som kan ha tillgång till andra 

utmanande arbetsmaterial (Wistedt, 2006). Ur resultatet som framkom i denna undersökning så är 

identifieringen av elever med särskilda förmågor inte svår att göra eftersom eleverna utmärker sig 

redan i tidig ålder (skolstart). De bör därmed få utmanande uppgifter redan då för att inte tröttna som i 

sin tur medför sämre prestation (Pettersson, 2011). 

Utifrån resultaten av min undersökning får jag uppfattningen att lärarna låter elever med särskilda 

förmågor arbeta vidare med extra uppgifter som inte är stimulerande för dem. Det lärare istället bör 

göra är att dra nytta av varandras kunskaper inom lärarlaget, som i sin tur gynnar eleverna.  

En av mina informanter som var ämneslärare i bland annat matematik (i yngre åldrar) hade lättare att 

utmana de duktiga eleverna. När man har ett eller två ämnen som man undervisar i, har man dels tiden 

att planera och fördjupade kunskaper inom ämnet och vet man hur man ska gå tillväga för att kunna 

utmana elever med särskilda förmågor. 

Med tanke på regeringens beslut (Utbildningsdepartementet, 2011), där alla lärare ska öka sin 

kompetens i matematik och skollagen (2010), som säger att eleverna ska ges den stimulans de behöver 

för sin personliga utveckling och kunskapsutveckling, bör lärare som inte arbetar utmanande ändra på 

sitt arbetssätt inom de kommande åren för att de duktiga eleverna ska kunna stimuleras till utveckling. 

Man bör även inom lärarutbildningen se till att man har tillräckliga kunskaper för att både kunna 

hjälpa elever som har svårigheter inom ämnet och hjälpa elever som redan når till kunskapskraven att 

nå längre i sin kunskapsutveckling, så att fokus ligger lika mycket på båda hållen. I en föreläsning av 

Inger Wistedt (2012-05-15) för lärarlyftet, som jag fick vara med på, så pratade hon om Stimulering 

och utveckling av matematiska förmågor, som borde ges mer i lärarutbildningen, eftersom det var en 

mycket givande föreläsning. 

Resultatet i denna undersökning gäller de fyra lärarna och det går inte att uttala sig generellt om hur 

utmaningen ser ut för de duktiga eleverna och hur lärarnas arbetssätt ser ut i grundskolans tidigare år, 

även fast man kan tro att det är så i de flesta skolorna.  

 

Fortsatt forskning 

Den fortsatta forskningen inom detta område skulle kunna vara att undersöka flera lärares arbetssätt 

för elever med särskilda förmågor för att kunna bedöma realiteten inom detta område. För att öka 

realiteten i den undersökningen skulle man kunna utföra intervjuerna/observationer i olika skolor i 

olika kommuner. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1- Intervjufrågor 

 

Vad tänker du på när du hör ”elever med särskilda matematiska förmågor”? 

På vilket sätt identifierar du dessa elever?  Ge något/några typ exempel på hur du som lärare sett detta?  

Hur arbetar du vidare med dessa elever så att de stimuleras till utveckling? 

Hur vet du att den arbetssätten utvecklar elevens/elevernas matematiska förmågor? Ge några typ 

exempel? 

Hur mycket planering ägnar du åt dessa elever? 

Finns det något exempel på en sådan situation där du upptäckt en sådan elev och arbetat vidare med 

denna/dessa elev(-er)? Vilket resultat medförde detta arbetssätt? Hur gick det för eleven?  

 

 

Bilaga 2- informationsbrev till föräldrarna 

 
Informationsbrev om undersökning 

Hej! 

Mitt namn är Yasemin Ünver och jag studerar på Stockholms Universitet till lärare med matematik 

inriktning.   

Just nu skriver jag en uppsats på grundnivå och gör min undersökning på Xxxxskolan. Mitt arbete 

handlar om hur elever med särskilda matematiska förmågor arbetar med problemlösningsuppgifter 

i undervisningen. I undersökningen kommer jag att vara med när dessa elever arbetar med uppgifter. 

Jag kommer anteckna samt spela in, när de arbetar med uppgifter, hur de resonerar med varandra.  

Beroende på hur eleverna resonerar med varandra och hur de löser uppgifterna kommer jag kanske 

behöva intervjua eleverna. 

 

Inspelningen kommer att göras med video kamera som kommer att ha fokus på elevernas arbetssätt 

och som fångar upp bild och ljud. All material från undersökningen kommer att hanteras konifidetiellt 

och i texten kommer samtliga deltagare att vara helt anonyma. Informationen kommer att användas i 

uppsatsens text. Då jag ska skriva en uppsats på avancerad nivå VÅREN 13, har jag en tanke om att 

fortsätta skriva om detta ämne och kan därför behöva ha kvar detta material till dess, MEN materialet 

kommer att förstöras därefter. 

För att jag ska kunna genomföra denna undersökning behöver jag få målsmans tillstånd för att filma 

och intervjua ert barn. 

Vid frågor kan ni maila mig: yanv4084@student.su.se 

-------------------------------------------------------------------- 

mailto:yanv4084@student.su.se
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Barnets namn:___________________________________________ 

 

[     ]          JA, mitt barn får vara med i undersökningen, filmas och intervjuas( om det  

                   skulle behövas), eftersom det kommer att användas i uppsatsen, samt så  

                   får det användas som material för senare uppsatsarbete. 

[     ]          NEJ, mitt barn får inte vara med i undersökningen, filmas och intervjuas( om det  

                  skulle behövas), eftersom det kommer att användas i uppsatsen. Den får  

                  inte användas som material för senare uppsatsarbete. 

 

LÄMNAS IN SENAST TORSDAG DEN 30 APRIL 

 

 

 

Bilaga 3 – Frågorna till gruppintervjun 
 

Hur var det att räkna dessa uppgifter? 

- lätt/svårt? 

Vad var det som var svårast med uppgiften? 

När är det som roligast med matematik? 

När är det tråkigt med matematik? 

 

Bilaga 4- Frågorna till läraren (inför observationen) 

 

Vilka förmågor är det som tränas med uppgifterna som du valt för dessa elever?  

 

Vad är ditt mål med uppgiften?  

 

Syftet med uppgiften?  

 

Vad är det du vill att eleverna ska utveckla? 

 

Varför väljer du just dessa uppgifter?  

 

Vad är det i den uppgiften som du finner är utmanande för eleverna?  

 

Alltså på vilket sätt är uppgiften utmanande för eleverna?  

 

Hur kan du veta det? 
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