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Abstract 
This study aims to examine teachers' views on the work with promising 
students in mathematics, as well as the opportunities and obstacles expe-
rienced in that work. The study’s chosen method for data collection is 
qualitative semi-structured interviews aimed at teachers. Data was ana-
lyzed from an event logic perspective that comprises both internal and 
external influencing factors. By looking at the result, it reveals that the 
teachers’ definition of mathematical promising ability varies. All teachers 
consider the internal factors of the pupil as most significant in terms of 
whether the pupil is perceived as promising in the subject of mathematics. 
Such as the pupils’ motivation, ability to communicate, draw conclusions 
and flexibility on the subject. The majority of the participating teachers in 
the study associates mathematically promising pupils with a logical 
thinking. The teachers then look at the pupil's ability to see connections, 
patterns, generalize and creative mastery of the subject. The teachers' 
definition of mathematical promising ability determines which students 
are identified as promising in the subject. The majority of teachers, 
twelve, consider themselves to have good chances to succeed with identi-
fying the pupils in question. Yet, thirteen of the teachers in the study 
believe that they do not provide the mathematically promising students 
with the stimulus they need. Suggesting that a large number of teachers 
do not know how to meet the needs of mathematically promising pupils. 
Factors that enable the work with the pupils in question are few and the 
majority of teachers believe that they create their own opportunities, in 
their own classroom teaching. Thus, the teachers' internal factors, in 
terms of experience and competence, are of great importance. However, 
the teachers experience that there are far more obstacles in the work with 
the mathematically promising pupils. These barriers consist to a greater 
extent of external factors such as lack of time, resources in the form of 
staff and professional development. 
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka lärares syn på arbetet med särskilt 
begåvade elever i matematik, samt de möjligheter och hinder som upplevs 
i det arbetet. Studiens valda metod i undersökningen är kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer som vänder sig till lärare. Totalt 18 lärare inter-
vjuades. Data analyserades utifrån ett händelselogiskt perspektiv som ser 
till både inre och yttre påverkansfaktorer. Av resultatet framkommer det 
att lärares definition av matematisk särskild begåvning varierar. Samtliga 
lärare betraktar de inre faktorerna hos eleven som mest betydande i fråga 
om eleven uppfattas som särskilt begåvad i matematikämnet. Likt elevens 
motivation, förmåga att kommunicera, dra slutsatser och flexibilitet i 
ämnet. Majoriteten av de deltagande lärarna i studien förknippar mate-
matiskt särskilt begåvade elever med ett logiskt tänkande. Lärarna ser då 
till elevens förmåga att se samband, mönster, generalisera och kreativa 
behärskning i ämnet. Lärarens definition av matematisk särskild begåv-
ning bestämmer vilka elever som identifieras som särskilt begåvade i 
matematikämnet. Majoriteten lärare, 12 stycken, anser att de har goda 
förutsättningar att identifiera eleverna i fråga. Ändå är det 13 av lärarna i 
studien som anser att de inte kan ge de särskilt begåvade eleverna den 
stimulans som de behöver i matematikundervisningen. Vilket tyder på att 
en stor del lärare inte vet hur de ska möta de särskilt begåvade elevernas 
behov i matematikundervisningen. Faktorer som möjliggör arbetet med 
eleverna i fråga är få och majoriteten lärare anser att de skapar sina egna 
möjligheter, i den egna undervisningen. Således är lärares inre faktorer, i 
fråga om erfarenhet och kompetens, av stor betydelse. Däremot upplever 
lärarna att det finns betydligt fler hinder i arbetet med de särskilt begå-
vade eleverna i matematik. Dessa hinder utgörs i större utsträckning av 
yttre faktorer som brist på tid, resurser i form av personal och kompe-
tensutveckling. 

 

Nyckelord: Matematisk särskild begåvning, Differentierad undervis-
ning, Inkludering, Lärare, Matematik  
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1 Inledning  

Lärare känner sig inte alltid adekvat förberedda för att möta de särskilt 
begåvade elevernas behov i matematikundervisningen (Leikin & Stanger, 
2011; Mattsson 2013). Fördomar och myter är ytterligare en faktor som 
begränsar de matematiskt särskilt begåvade elevers utveckling och lärares 
förutsättningar att skapa en undervisning för alla (Engström, 2007). Likt 
att särskilt begåvade elever klarar sig själva i skolan (Engström, 2007; 
Pettersson, 2008). Vidare menar Engström (2007) att alla elever bör ges 
möjligheten att utveckla sin potential och de matematiskt särskilt begå-
vade eleverna behöver således erbjudas stöd och utmaningar i samma 
utsträckning som resterande i klassen. Pettersson (2008) menar att 
situationen ser ut som den gör, inte för att lärarna vill ha det så eller för 
att forskningen talar för det, utan för att resurserna inte alltid räcker till 
för alla. För att lyckas med en inkluderande undervisning önskar lärarna 
få mindre klasser, mer planeringstid, fortbildning och stöd i form av 
lärarassistent (Horne & Timmons, 2009).  

Pettersson (2008) beskriver lärarens roll som den kanske till och med 
viktigaste faktorn för elevernas matematiska utveckling. Vidare betonar 
hon att det inte kommer utan krav, då goda ämneskunskaper är en förut-
sättning för lärarens förmåga att undervisa och diskutera med eleverna 
som besitter särskilda förmågor i ämnet. Läraren behöver således ut-
veckla sin kompetens i att möta elever med särskild begåvning genom 
träning, praktik, mentorskap och kollegialt arbete (Pettersson, 2008). 
Pettersson (2008) lyfter en viktig fråga i detta då hon menar att det är 
osäkert om skolan besitter resurser som gör det möjligt för lärare att 
fördjupa sina ämneskunskaper. Likaledes utveckla sin lärarskicklighet i 
att bemöta och stimulera matematiskt särskilt begåvade elever (Petters-
son, 2008). Vidare ifrågasätter Pettersson (2008) vilka förutsättningar 
som egentligen skapas för de matematiskt särskilt begåvade eleverna, 
eller om det överhuvudtaget prioriteras.  

Ferguson (2008) forskar inom lektionsplanering och lektionsarbete ur ett 
undervisningsinkluderande perspektiv och ställer frågor som; hur kan 
skolan skapa inkluderande anpassningar som är tillgängliga för alla, 
hela tiden och överallt? Det är minst sagt en utmaning och hon menar att 
förändringar måste ske. En av dessa förändringar är att läraren behöver 
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se över sin planering och säkerhetsställa att den styrs av elevernas behov 
och förutsättningar. Läraren kan således tillämpa strategier med avseende 
på differentierande undervisning för att säkerhetsställa en inkluderande 
undervisning som bättre möter elevernas behov och förutsättningar 
(Ferguson, 2008; Tomlinson, 2016). Differentiering sker på gruppnivå 
vilket gör att matematikundervisningen breddas och planeras med hän-
syn till alla elevers olikheter (Tomlinson m.fl., 2003). Att planera enligt 
differentiering är komplext och involverar tankebanor med anknytning 
till nytänkande och problemlösning angående variation i undervisningen 
(Ferguson, 2008; Tomlinson, 2016). Den primära oron som lärare uppfat-
tar i arbetet med inkludering är att möta alla elevers enskilda behov, tid 
till planering av individualiseringsinsatser och den egna professionella 
utvecklingen för att hantera det (Horne & Timmons, 2009). Lärare i 
Horne och Timmons (2009) studie menar att de skilda behoven hos 
eleverna hela tiden ökar och uttrycker att de saknar tiden till att sampla-
nera lektionsinstruktioner tillsammans med kollegor. Lärare uttrycker 
även det kollegiala arbetet som nödvändigt för att kunna möta de behov 
som matematiskt särskilt begåvade elever har (Mellroth, 2018).  

Genom att se tillbaka i tiden förstår man att begåvningsbegreppet varit 
minst sagt svårdefinierat och flertal forskare har angripit begreppet på 
flera olika sätt (Garder, 1994; Passow, Mönks & Heller, 1993; Säljö, 2010; 
Ziegler, 2010). Således kan det tolkas som att det är väsentligt att lärare 
får den utbildning som är nödvändig för att samla kunskap om begåv-
ningsbegreppet, samt särskild begåvning. Pettersson (2011) menar att det 
krävs en definition av vad matematisk förmåga faktiskt innebär för att 
kunna identifiera de matematiskt särskilt begåvade eleverna. Lärare 
behöver också få rätt hjälpmedel och förutsättningar att identifiera och 
hjälpa de särskilt begåvade eleverna i matematik att ta sig vidare i sin 
kunskapsutveckling (Pettersson, 2008). Dock menar Pettersson (2008) 
att myten om att särskilt begåvade elever i matematik klarar sig själva i 
skolan bromsar deras utveckling i ämnet, samt lever kvar i de svenska 
klassrummen. Således är lärarens kunskap inom området en avgörande 
faktor i uppdraget att skapa en likvärdig undervisning för alla (Skolverket, 
2018).  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Studien syftar till att undersöka lärares syn på arbetet med särskilt begå-
vade elever i matematik, samt de möjligheter och hinder som upplevs i 
det arbetet. Syftet med studien är att finna svar på följande frågeställ-
ningar:  

• Hur identifierar och definierar lärare de särskilt begåvade ele-
verna i matematikundervisningen?  

 
• Hur anser lärare att de arbetar med att stimulera och inkludera 

de särskilt begåvade eleverna i matematikundervisningen?  

1.2 Bakgrund  

Ziegler (2010) menar att övertygelsen om att begåvning är något man 
äger, en egenskap som personen i fråga besitter, är vanligt förekom-
mande i tidigare forskning. Något som, enligt honom, senare har angripits 
av flertal forskare och begåvning definieras inte längre som en existe-
rande egenskap hos enskilda individer. Vidare menar han att begåvning i 
sig inte har någon fastställd definiering. Vilket i sin tur gör begåvning till 
något intressant inom forskning. 

I skolans värld, när man talar om begåvning, görs en avgränsning mellan 
högpresterande och särskilt begåvade elever i matematik (Ziegler, 2010). 
Ziegler (2010) definierar begreppen likt följande:   

• Högpresterande: en elev som uppfyller ett prestationskriterium 
som redan är fastställt.  
 

• Särskild begåvning: en elev som med sannolikhet kommer att 
kunna nå upp till excellent prestationsförmåga i framtiden. 

Särskilt begåvade elever behöver stöd för att i framtiden uppnå sin fulla 
potential och även om högpresterande elever visar god måluppfyllelse 
utgörs ingen prognos för måluppfyllelse i framtiden (Ziegler, 2010). 
Sheffield (2003) talar om mathematically promising students och syftar 
då till en vidare tolkning av matematiskt särskilt begåvade elever. Hon 
menar att flera forskare har uppfattat att de matematiskt särskilt begå-
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vade eleverna kännetecknas genom sitt matematiska tänkande. Det vill 
säga att eleverna i fråga påvisar en matematisk nyfikenhet, kreativitet och 
uthållighet, samt att de kan tänka logiskt och göra generaliseringar i 
matematikämnet (Sheffield, 2003). Vidare menar Sheffield (2003) att 
detta endast är några få specifika egenskaper hos matematiskt särskilt 
begåvade elever, men att det är något man som lärare bör leta efter och 
vårda hos eleverna. Pettersson (2008) menar att det är viktigt att läraren 
har ökad kunskap om vad som kännetecknar de särskilt begåvade elever-
na för att kunna identifiera och stimulera dem i matematikundervisning-
en. Således kommer arbetet utgå ifrån Sheffields (2003) tolkning av 
matematiskt särskilt begåvade elever.  

Differentiering möjliggör en inkluderande undervisning och är viktigt för 
de särskilt begåvade eleverna i matematik (Mellroth, 2018; Mönks & 
Ypenburg, 2009). Asp-Onjö (2010) å andra sidan talar om motsatsen till 
inkludering och lyfter därmed exkluderingens två ansikten. Hon menar 
att det dels landar i att inte synliggöras och dels i att pekas ut, i båda 
fallen finns risk att eleven på olika sätt utesluts. Problematiken är ett 
faktum när man på ett eller annat sätt särskiljer en elev. Exempelvis då 
som särskilt begåvad. Ett faktum som strider mot styrdokumenten ef-
tersom att det i 1 kap. 4 § första stycket i skollagen (SFS 2010:800) stad-
gas att skolan ska främja samtliga elevers utveckling och lust att lära.  
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 

Forsknings- och litteraturgenomgången kommer att redogöra för två olika 
avsnitt. Första avsnittet behandlar begåvning i ett matematiskt perspektiv 
och olika faktorer som påverkar huruvida särskilt begåvade elever i ma-
tematik definieras, identifieras, stimuleras och inkluderas i matematik-
undervisningen. Andra avsnittet utgår ifrån skolan som organisation och 
lyfter betydelsen av lärarens roll beträffande ämnes- och lärarkompetens. 
Likaledes organisatoriska faktorer som blir avgörande för huruvida sär-
skilt begåvade elever i matematik möts i undervisningen. Samt möjlighet-
er och hinder i arbetet med särskilt begåvade elever i matematik. 

2.1 Begåvning i matematiskt perspektiv   

Rogers (2007) talar om begåvade och talangfulla elever när hon lyfter att 
information bör presenteras på ett abstrakt och komplext sätt framför en 
steg-för-steg-progressen. Vilket kan tolkas som att det även är applicer-
bart på särskilt begåvade elever i matematikämnet. Differentierande 
undervisning är ett verktyg som läraren kan använda för att kunna er-
bjuda dessa komplexa lärandesituationer (Tomlinson, 2001, 2016), ef-
tersom läraren då får möjlighet att utföra uppgifter som utmanar samtliga 
elever i matematikundervisningen (Nolte & Pamperien, 2017; Sheffield, 
2003). Dock är det svårt för läraren att ta hand om sådana utmaningar i 
matematikundervisningen eftersom det är vanligt förekommande att 
lärare saknar utbildning gällande särskilt begåvade elever i matematik 
(Leikin & Stanger, 2011; Mattsson 2013). Tiden till att utbilda sig är också 
en större bristvara (Rogers, 2007).  

2.1.1 Begåvning i matematikämnet 

Krutetskii (1976, i Pettersson, 2011) definierar matematisk begåvning hos 
skolbarn som de barn vars förmågor öppnar möjligheten till kreativitet i 
matematikämnet. Vidare menar Krutetskii att denna skara utgörs av en 
mindre och unik elevgrupp. Sriraman (2008) menar att matematisk 
kreativitet är förhållandevis outforskat inom den matematikdidaktiska 
forskningsdomänen. Däremot menar han att det är mer vanligt förekom-
mande i forskning med anknytning till matematisk begåvning. Krutetskii 
(1976, i Pettersson, 2011) menar att matematikens kreativitet visar sig i 
matematikundervisningen och elevers förmågor då de upptäcker sam-
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band och teorier som för dem är nya. Det vill säga att eleven i fråga besit-
ter en kreativ behärskning av ämnet. Krutetskii (1976, i Pettersson, 2011) 
anser inte att förmågor i sig är medfödda, utan att det som ärvs är bättre 
uttryckt som en benägenhet att utveckla ett visst slag av förmågor. Det går 
inte heller förutse hur långt dessa förmågor kan eller kommer att utveck-
las, eftersom det är genom övning och erfarenhet som utvecklingen sker 
(Ziegler, 2010; Krutetskii, 1976, i Pettersson, 2011).  

Således kan det fastställas att begåvning grundar sig i kombinationen av 
yttre förhållande och arv, men att tonvikten läggs på att det är något som 
utvecklas. Av den orsaken är det nödvändigt att samtliga elever får möj-
lighet till att utvecklas (Pettersson, 2011). Läroplanen stadgar att läraren 
ska organisera och genomföra arbetet på så vis att varje enskild elev 
“utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 
och utveckla hela sin förmåga […]” (Skolverket, 2018, s.13). Det är vanligt 
förekommande att särskilt begåvade elever i matematik snabbt generali-
serar och förstår den matematiska strukturen när de arbetar med problem 
(Sheffield, 2003). Således drar dessa elever vanligtvis nytta av att arbeta 
med problem som utmanar dem (Nolte & Pamperien, 2017). Sheffield 
(2003) menar att sådana utmanade problem förslagsvis bör vara öppna 
och involvera djup matematik.   

Vi kan i dagsläget fastställa att begåvning är ett resultat av ett samband 
mellan både arv och miljö (Pettersson & Wistedt, 2013). Även om Petters-
son (2011) menar att det inte finns någon universal definition av särskild 
begåvning i matematik. Arvsanlaget är en nödvändig faktor vad gäller 
begåvning, men eftersom förmågor är något vi utvecklar, krävs det även 
stöttande aktiviteter som stimulerar eleverna till att utveckla dessa för-
mågor (Pettersson & Wistedt, 2013). Sriraman (2008) lyfter betydelsen av 
lärarens roll och menar att läraren behöver axla sitt ansvar och erbjuda 
varierande undervisning som skapar förutsättningar för de särskilt begå-
vade eleverna i matematik att utvecklas. Vidare menar han att lärare som 
tar en initiativtagande roll till kreativt arbete i matematik spelar en avgö-
rande roll för de matematiskt särskilt begåvade elevernas utveckling. Det 
är viktigt att läraren är kunnig och insatt i vilka behov som finns och gör 
anpassningar i matematikundervisningen med hänsyn till de elever som 
“[...] behöver särskilt stöd på grund av sina särskilda förmågor.” (Petters-
son, 2011, s.7).  
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2.1.2 Identifiera särskilt begåvade elever i matematik 

Pettersson (2011) menar att det inte är en självklarhet att lärare lyckas 
identifiera elever med särskild begåvning i matematikundervisningen. För 
att lyckas identifiera de elever som besitter en särskild begåvning inom 
matematik krävs kompetenta lärare, samt en miljö och matematikunder-
visning som är anpassad för eleverna i fråga (Pettersson, 2011: Mattson & 
Pettersson, 2015). Vidare menar Pettersson (2011) att en förutsättning för 
att kunna identifiera de särskilt begåvade eleverna är att läraren har en 
förståelse för definitionen av matematisk förmåga, och dess innebörd. 
Ytterligare en förutsättning menar hon är att läraren besitter god mate-
matisk kompetens för att kunna stimulera de särskilt begåvade eleverna i 
matematikundervisningen. Hon undersöker hur läraren själv upptäcker 
de särskilt begåvade eleverna i matematik och menar på att där finns 
svårigheter i att identifiera dem. Vidare betonar hon att det är en tidskrä-
vande process som till viss del kräver kunskap inom området. Vilket gör 
det svårt att identifiera eleverna i fråga om man inte har rätt verktyg eller 
förutsättningar att lyckas (Pettersson, 2011). Verktyg kan i detta fall tolkas 
som kunskap, kompetensutveckling, möjlighet till kollegialt samarbete 
samt tester och prov. Mellroth (2018) menar att det saknas strategier och 
strukturer för att lärarna ska lyckas upptäcka eleverna i fråga. Mönks och 
Ypenburg (2009) menar att detta hade underlättats om lärarna fick fort-
bildning i hur de ska identifiera de särskilt begåvade eleverna. Därför 
menar de att lärare redan i lärarutbildningen bör behandla identifiering 
av särskilt begåvade elever.  

Pettersson och Wistedt (2013) menar att många elevers förmågor förblir 
oupptäckta eller rent av misstolkas om definitionen av särskilt begåvning 
är tvetydig. På så vis menar de att särskilt begåvade elever kan identifieras 
som högpresterande och deras särskilda förmågor blir således förbisedda. 
Mönks och Ypenburg menar att det i många fall räcker med att läraren 
ges fortbildning och tränas i att med rätt verktyg kunna “[…] uppmärk-
samma karakteristiska kännetecken för begåvade barn.” (Mönks & Ypen-
burg, 2009, s.127).  

2.1.3 Differentiering som inkludering  

Utifrån Horne och Timmons (2009) studie framkommer det att individu-
aliseringsinsatser är en av lärarnas primära oro. Delvis på grund av brist 
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på resurser och delvis på grund av utebliven kompetensutveckling för att 
hantera det (Horne & Timmons, 2009). Det vill säga att läraren har svårt 
att finna tiden till planering av individualiseringsinsatser (Horne & Tim-
mons, 2009). Ett alternativ är då att istället se till differentierad under-
visning. Tomlinson (2016) lyfter att det även finns en komplexitet i att 
planera enligt differentiering eftersom det kräver att läraren hittar nya 
sätt att se på problemet och utvecklingen av nya undervisningsstrategier. 
Vidare menar hon att det ställer krav på lärares professionella utveckling 
då det krävs att hen kan leda likaledes hantera differentierad undervis-
ning. Dock menar Pettersson (2011) att begreppen differentiering och 
individualisering är nära besläktade och dessutom saknar entydiga defi-
nitioner. Således kan det tolkas som att det är möjligt att fokusera på vad 
eleven kan bli istället för vad eleven är genom att utgå ifrån en differenti-
erad, framför en individualiserad, undervisning. Tomlinson m.fl. (2003) 
menar att man undkommer att behöva planerna en separat lektion till 
varje enskild elev genom att istället ta till differentierade undervisning, 
vilket också blir tidsbesparande för läraren. Således kan det tolkas som att 
den differentierande undervisningen möjliggör för fler elever att finna sin 
plats i ordinarie undervisning. Eftersom undervisningen då breddas och 
lämnar mer utrymme för progression. Det vill säga att läraren planerar 
undervisningen med hänsyn till elevernas olikheter.  

Även om individualiserad undervisning i första hand utgår ifrån den 
enskilda elevens behov menar Vinterek (2006) att det sällan problemati-
seras vilka behov det rör sig om. Eller huruvida behoven i fråga ska priori-
teras gentemot varandra (Vinterek, 2006). Mönks och Ypenburg (2009) 
menar att man genom att differentiera matematikundervisningen kan ge 
alla elever en likvärdig utbildning där samtliga får förutsättningar att 
lyckas och utvecklas. Något som de menar är speciellt viktigt för elever 
med särskild begåvning i ämnet. Sriraman (2008) talar för att uppmuntra 
eleverna att använda olika metoder samt anpassa tempo och omfång i 
matematikundervisningen. Detta för att stärka deras förståelse och tän-
kande kring matematikämnet (Sriraman, 2008). Vilket Mönks och Ypen-
burg (2009) menar är förutsättningar för differentierad undervisning, 
samt att det inte finns något som är mer fel “[...] än att behandla männi-
skor som är olika likadant.” (Mönks & Ypenburg, 2009, s.109). 
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Kotte (2017) menar att det inte finns någon gemensam överenskommelse 
för hur man förstår inkluderande undervisning i svenska skolor. Däremot 
lyfter Mellroth (2018) differentiering som en undervisningsstrategi som 
möjliggör inkluderande undervisning. Hon menar att det är en undervis-
ningsstrategi som skapar förutsättningar för läraren att möta alla läran-
debehov hos samtliga elever, även de särskilt begåvade eleverna i mate-
matik 

2.2 Skolan som organisation  

Mattsson och Pettersson (2015) menar att det är skolans ansvar att ta 
hand om de särskilt begåvade eleverna i matematik. De lyfter betydelsen 
av att skolan uppmärksammar och stimulerar dem på rätt nivå så att de 
blir utmanade. Vidare menar de att detta är förutsättningar för att de 
särskilt begåvade eleverna i matematik ska kunna visa respektive utveckla 
sina förmågor i ämnet. Det är även skolans ansvar att de matematiskt 
särskilt begåvade eleverna erbjuds delaktighet och får bekräftelse (Matts-
son & Pettersson, 2015).  

2.2.1 Organisatorisk differentiering av matematikundervisningen 

Att lyckas organisera undervisningen så att den främjar alla elevers lä-
rande och utveckling är ett komplext arbete som kräver ett fungerande 
samarbete mellan olika professioner, skolformer, lärare och rektorer 
(Jahnke, 2015).  Något Jahnke (2015) menar är extra viktigt för att möta 
särskilt begåvade elever och se till att deras behov tas hand om i matema-
tikundervisningen. Hon menar att en organisatorisk lösning kan se ut 
som så att skolan schemalägger all matematikundervisning samma tid, 
för samtliga årskurser. Därefter bildas en särskild grupp för de särskilt 
begåvade eleverna i matematik (Jahnke, 2015). Jahnke (2015) lyfter även 
differentiering inom enskilda klasser där läraren skapar tillfälliga grupper 
utifrån elevernas förkunskaper och behov. Eleverna inom gruppen får då 
möjlighet att fördjupa sig i det aktuella kunskapsområdet och bredda sina 
kunskaper (Jahnke, 2015). Hos vissa matematiskt särskilt begåvade elever 
finns behovet av att placeras i mindre grupper där de får möta likasinnade 
(Nolte & Pamperien, 2017; Rogers, 2007).  Det är även möjligt att organi-
sera så att eleven, eller eleverna, i fråga får stöd i form av en mentor med 
hög matematisk kompetens (Jahnke, 2015). Jahnke (2015) menar att 
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denna mentor kan vara en specialpedagog, förstelärare, lärare från andra 
skolformer eller till och med personer utanför utbildningsområdet men 
som är erfarna och med rätt kompetens.  

2.2.2 Resurser  

Mönks och Ypenburg (2009) lyfter att den elev som vill lära och utvecklas 
mer, samt i högre tempo, ofta inte har något annat val än att anpassa sig 
till resterande klasskamrater. Vilket skapar en komplex problematik då 
läroplanen stadgar att undervisningen ska utgå från och anpassas efter 
varje elevs behov och förutsättningar (Skolverket, 2018). Pettersson 
(2008) menar att samtliga elever behöver uppmärksammas för att också 
uppmärksamma resursbristen. Hon lyfter problematiken i att den faktiska 
resursbristen förminskas genom att endast uppmärksamma behoven hos 
de eleverna med svårigheter i ämnet. Det krävs att man även ser till de så 
kallade starka, eller särskilt begåvade, elevernas behov också (Petters-
son, 2008). Vidare menar Pettersson (2008) att matematik ska vara ett 
ämne för alla, där eleverna på ett utforskande och skapande sätt får 
undersöka och utveckla sin kreativitet. Något som alla i skolan ska ha rätt 
till och således måste läraren ta hänsyn till samtliga elevers behov, tidi-
gare erfarenheter och anpassa undervisningen utifrån att alla lär sig olika 
(Nilholm & Göransson, 2013; Pettersson, 2008). Dock menar läroplanen 
att en likvärdig undervisning inte betyder att resurserna på skolan förde-
las lika eller att undervisningen utformas på samma sätt överallt (Skol-
verket, 2018). En likvärdig utbildning betyder att man ser till alla elevers 
olika behov och förutsättningar och “[d]ärför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla.” (Skolverket, 2018, s.6). 

Skolinspektionens (2016) rapport bygger på deras undersökning av 
svenska skolor som anses löpa risk för att inte ge eleverna den utbildning 
som de har rätt till. Skolinspektionen kan genom undersökningen konsta-
tera att resursfördelningen mellan skolor i samma kommun sällan görs 
med hänsyn till faktorer så som elevernas behov och förutsättningar. I 
rapporten framgår det att personalen på skolan lyfter de brister som blir 
av saknaden av resurser. Bland annat organisatoriska brister och otill-
räcklig kompetensutveckling (Skolinspektionen, 2016).   
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2.2.3 Ämnes- och lärarkompetens i matematik 

Idag är det vanligt att lärare saknar både förståelse för och grundläggande 
kunskaper om särskilt begåvade elever i matematik (Mönks & Ypenburg, 
2009; Mattsson, 2013). Mellroth (2018) lyfter att det övergripande pro-
blemet är att lärare inte ges den stöttning de behöver i undervisningen av 
särskilt begåvade elever i matematik. Mönks och Ypenburg (2009) menar 
att en stor fördel hade varit om lärarna fick fortbildning i hur de ska 
stödja de matematiskt särskilt begåvade elevernas fortsatta kunskapsut-
veckling. Genom fortbildning kan lärarna komplettera sin kompetens 
ytterligare för att kunna tillämpa det stöd som eleverna i fråga behöver 
(Mönks & Ypenburg, 2009). Pettersson (2011) lyfter lärarens kompetens 
som en helt avgörande faktor för elevers utveckling i matematikämnet. 
Lärarkompetens är mycket mer än bara ämneskompetens då det involve-
rar breda pedagogiska kunskaper, kunskap om elevens ämneskunnande, 
fördjupade och relevanta matematiska kunskaper samt praktisk förmåga 
att faktiskt genomföra undervisningen (Pettersson, 2011). Därmed menar 
Pettersson (2011) att lärarens ämneskompetens är viktigt och nödvändig, 
men inte tillräcklig för att bedriva en effektiv matematikundervisning. 
Således blir lärarkompetens viktig när det gäller ett klassrum med särskilt 
begåvade elever (Pettersson 2008; Mellroth, 2018).  

Skolinspektionen (2016) menar att det är vanligt förekommande i svenska 
skolor att elever i behov av utmanande undervisning ges upprepning i 
form av extrauppgifter. Samt att det förekommer skräckscenarion där 
särskilt begåvade elever får sitta en längre tid av undervisningen och 
vänta in sina klasskamrater. Mellroth (2018) menar att det krävs rätt 
verktyg för att hjälpa läraren att ta fram lämpliga matematiska uppgifter 
som stimulerar de matematiskt särskilt begåvade eleverna. Hoth m.fl. 
(2017) menar att lärarens egna matematiska kompetens inte alltid är 
tillräcklig för att möta de särskilt begåvade eleverna i matematik. Mellroth 
(2018) menar att det kollegiala arbetet kan vara en lösning på problemet 
eftersom det troligtvis finns någon annan i organisationen med högre 
matematisk kompetens. I Skolinspektionens (2016) rapport framgår det 
att lärare uttryckligen saknar möjligheter, material och metoder att hjälpa 
elever att nå längre än godkänd nivå. Det är en så kallad politisk priorite-
ring att skolan hjälper de som ligger längst ned eftersom det viktigaste är 
att så många som möjligt blir godkända (Skolinspektionen, 2016). 
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3 Teoretiska utgångspunkter  

Studien utgår ifrån ramfaktorteorin ur ett händelselogiskt perspektiv. 
Lindblad, Linde och Naeslund (1999) menar att ramfaktorteorin knyter 
samman undervisningens inre och yttre logik, men på den yttre logikens 
villkor. Halldén (2002) särskiljer på de inre och yttre påverkansfaktorer-
na och menar att de yttre utgörs av lärarens plikter och möjligheter, samt 
de begränsningar som medföljer normen. Vidare menar han att lärarens 
uppfattningar och kompetens hör till de inre. Lindblad m.fl. (1999) menar 
att ramfaktorteorin fokuserar på de yttre påverkansfaktorerna i den grad 
att de inre faktorerna i vissa fall försummas. Samtidigt menar de att de 
som istället fokuserar på de inre faktorerna många gånger missar betydel-
sen av det faktum att skolan är “[...] en styrd och reglerad institution som 
vilar på såväl ramar och regler som på aktörer.” (Lindblad m.fl., 1999, 
s.95). Av den orsaken argumenterar Lindblad m.fl. (1999) för det händel-
selogiska perspektivet, eftersom det förenar samhällets ramar och lära-
rens tänkande till en helhet. Vilket bidrar till en djupare förståelse av 
problematiken som studiens syftar till att undersöka.  

 
Figur 1 Handlingens påverkansfaktorer, utifrån Halldén (2002). 

Figuren ovan sammanfattar händelselogikens mest centrala delar.  

Bjerneby Häll (2006) lyfter det händelselogiska perspektivet som “[...] 
relevant för att undersöka argument för grundskolans matematik [...]” 
(Bjerneby Häll, 2006, s.88). Studien kommer följa Bjerneby Hälls (2006) 
tolkning av de det händelselogiska perspektivet då hon menar att händel-



 

13 

 

 

selogiken är ett tänkande som förenar två skilda perspektiv; det struktu-
ralistiska och interaktionistiska.  

Det strukturalistiska perspektivet inspireras av ramfaktorteori och har 
sin utgångspunkt i historiskt bestämda villkor och förväntningar samt 
förutsättningar (Bjerneby Häll, 2006). Bjerneby Häll (2006) menar att 
styrdokument, politiska beslut och skolan som institution är centrala 
delar och viktiga utgångspunkter i det strukturalistiska perspektivet. 
Vidare menar hon att det blir ett grundantagande att saker bäst förstås, 
och förklaras, genom att sättas i samhällelig kontext. Eftersom lärare och 
elever spelar de förutbestämda roller som samhället format (Bjerneby 
Häll, 2006), kan respondenternas svar tolkas som ett uttryck för och en 
följd av samhällets ramar. Det strukturalistiska perspektivet grundar sig i 
antagandet att våra handlingar i stor utsträckning formas av den sociala 
miljön (Bjerneby Häll, 2006). Alm och Samuelsson (2009) menar att 
lärarens plikter, hinder och möjligheter är yttre påverkansfaktorer av 
större betydelse. Undersökningens intervjuer kommer således behandla 
frågor som rör de förutsättningar som finns och skapas i arbetet med 
matematiskt särskilt begåvade elever på den aktuella skolan. Det vill säga 
utifrån de riktlinjer och regler som föreskrivs i styrdokument och av 
skolan som organisation. Vilket är det som styr hur läraren bör respektive 
inte bör agera i olika situationer med särskilt begåvade elever i matema-
tik.  

Förhållandet mellan samhälle och individ är dock inte förutbestämt i ett 
interaktionistiskt perspektiv (Bjerneby Häll, 2006). Bjerneby Häll (2006) 
menar att perspektivet ser utöver de samhälleliga ramarna och att det är 
individen själv som skapar och förändrar det samhälle hen lever i. Det vill 
säga att individen inte är definitivt formad av yttre faktorer (Bjerneby 
Häll, 2006). Skolan som verksamhet ses en följd av medvetet handlande 
människor och som bestäms av lärares och elevers intentioner “[...] och 
tankar om möjligheter att påverka rådande förhållanden.” (Bjerneby Häll, 
2006, s.85). Det vill säga inte av samhällets regler och normer, utav av 
lärarens medvetna val i sin planering och genomförande av undervis-
ning (Bjerneby Häll, 2006). Dynamiska relationer mellan aktörer och 
processer är centrala i det interaktionistiska perspektivet och utgår såle-
des ifrån ett grundantagande som synnerligen skiljer från det struktural-
istiska perspektivet (Bjerneby Häll, 2006). Nämligen att fenomen bäst 
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förstås, och förklaras, genom att se till aktörerna och deras avsikter (Bjer-
neby Häll, 2006). Det är med andra ord, skolämnet som byggs upp av 
lärarens perspektiv och strategiska val i den vardagliga undervisningen 
(Bjerneby Häll, 2006). Således kan det tolkas som att det är inte är sam-
hällets ramar, det vill säga regler och normer, som i första hand styr 
bemötandet av matematiskt särskilt begåvade elever. Det är istället lära-
rens initiativ till förändring och de förutsättningar som skapas för elever-
na i fråga. Läraren har därmed en avgörande roll i huruvida de särskilt 
begåvade eleverna tas hand om i matematikundervisningen. Med det 
menas att läraren gör förändringar som hen själv anser är meningsfulla 
och frågan om lärarkompetens likaledes ämneskompetens kan till stor 
del ligga som grund till de beslut som tas. Alm och Samuelsson (2009) 
lyfter detta som viktiga aspekter och menar att lärarens syn på vad som är 
viktigt inom ämnet samt sin egen förmåga inom ämnet, är inre påver-
kansfaktorer av större betydelse. Vilket i detta fall gäller särskilt begåvade 
elever i ämnet matematik.  

Eftersom det händelselogiska perspektivet förenar de två skilda perspek-
tiven menar Bjerneby Häll (2006) att det är möjligt att bilda en uppfatt-
ning och förståelse för relationen mellan struktur och aktör. Således 
kommer vi i studien undersöka inre faktorer som lärares uppfattningar 
om att inkludera och stimulera matematiskt särskilt begåvade elever i 
undervisningen, i relation till yttre faktorer som organisatoriska förut-
sättningar i arbetet med särskilt begåvade elever i matematik. Samt de 
hinder och möjligheter som medföljer. 
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4 Metodologisk ansats och val av metod  

Syftet med studien är som tidigare nämnt att undersöka lärares syn på 
arbetet med särskilt begåvade elever i matematik, samt de möjligheter och 
hinder som upplevs i det arbetet.  

Kvantitativa metoder kan förenklat beskrivas som forskning som ger 
resultat i form av siffror, hur vanligt förekommande något är, när det sker 
eller svar som ålder, kön, utbildning, yrke eller vad som helst som är 
möjligt att räkna på (Björkdahl Ordell, 2007). Det vill säga faktorer som 
kan kvantifieras. Björkdahl Ordell (2007) menar att kvantitativa metoder 
gör det möjligt att nå ut till många personer, dessutom på relativt kort tid. 
Vidare menar hon att detta är en fördel för de som vill jämföra olika 
grupper och intresserar sig för kollektivet snarare än den enskilda indivi-
den. Den kvalitativa forskningen menar Bryman (2018) betonar ord mer 
än siffror. Forskningen är mer djupgående och syftar till att beskriva vad, 
hur och varför något sker (Bryman, 2018). Vilket därefter tolkas utifrån 
sammanhang och kontext (Bryman, 2018).  

Avsnitten nedan ger en beskrivning av undersökningens utförande, val av 
metod och hur den insamlade informationen från respondenterna har 
bearbetats. Följt av en redogörelse för det urval som gjorts samt vilka 
forskningsetiska principer som följts i arbetet.   

4.1 Metodval   

För att svara på studiens syfte och frågeställningar har vi använt oss av 
kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling. Metodvalet grundas i 
att intervjuer främjar en djupare förståelse av mer komplexa frågeställ-
ningar där man kan följa respondentens resonemang kring frågan (Kihl-
ström, 2007). Vidare grundas metodvalet i viljan att söka svar på lärares 
egna erfarenheter och kunskaper om begåvningsbegreppet och särskilt 
begåvade elever i matematik. Kvalitativa intervjuer ger i stor omfattning 
ingående och kompletta svar samt en inblick i respondentens egna erfa-
renheter (Dalen, 2008: Kihlström, 2007; Johansson & Svedner, 2006). 
Vilket gör det till en lämplig metod för vår studie. Respondenternas egna 
redogörelser om egna erfarenheter är de mest tillförlitliga svaren (Kihl-
ström, 2007). Metodvalet grundas också i studiens valda teori – det 
händelselogiska perspektivet (Bjerneby Häll, 2006). Det vill säga att 
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studien syftar till att undersöka lärarens syn på arbetet med särskilt 
begåvade elever i matematik, samt hur det påverkas av inre och yttre 
påverkansfaktorer (Lindblad m.fl., 1999). Vilket inte hade varit möjligt 
med exempelvis klassrumsobservationer som metod. Således hade under-
sökningen begränsats till lärarens egna undervisning och de yttre påver-
kansfaktorerna hade inte framkommit i lika stor utsträckning.   

Intervjuerna var till viss del strukturerade och de förutbestämda frågorna 
var de samma för alla. Vidare kunde oförberedda frågor, som inte ingick i 
den förutbestämda intervjuguiden ställas, vilket Bryman (2018) beskriver 
som en semistrukturerad intervju. Han menar att frågorna som är utöver 
de förutbestämda, som också är grunden för en semistrukturerad inter-
vju, anknyter till respondentens svar i den pågående intervjun. Frågorna 
till intervjun baserade på studiens syfte, frågeställningar och teoretiska 
utgångspunkter, samt utarbetades i en intervjuguide. Eftersom vi båda 
var ovana intervjuare, var en intervjuguide lämplig eftersom den hjälper 
till att behålla strukturen under intervjun (Dalen, 2008). Således innehål-
ler intervjuguiden intervjuns centrala frågor som tillsammans täcker det 
område som studien syftar till (Dalen, 2008). 

Två andra metoder för datainsamling var möjliga i detta fall. Genom att 
intervjua i fokusgrupper är det möjligt att undersöka interaktion i grupp, 
samsyn på specifika fenomen och deltagarna får möjlighet att diskutera 
utifrån sina egna åsikter och uppfattning av problemet (Davidsson, 2007). 
Enkäter i sin tur är ett lämpligt redskap när det gäller frågor som rör 
känsliga områden eftersom det blir en högre grad av anonymitet. Det är 
även optimalt om man vill veta hur vanligt förekommande ett fenomen är 
eller identifiera skillnader utifrån olika bakgrundsfaktorer (Björkdahl 
Ordell, 2007). Vid val av metod för datainsamling valdes enkät bort ef-
tersom vi sökte mer djupgående svar än vad en enkät kunde erbjuda. Det 
vill säga att intervjuer var mer lämpande än enkäter i en kvalitativ studie 
likt denna (Bryman, 2018). 

4.2 Urval 

Vi valde att vända oss till verksamma lärare som är behöriga att undervisa 
i ämnet matematik i årskurserna 1–9. Lärarna arbetar i en kommun i 
mellersta Sverige. Deltagande lärare var relevanta för studien eftersom de 
var verksamma och behöriga i ämnet matematik.  
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Urvalet har gjorts efter bekvämlighetsurvalet då de verksamma lärarna 
fanns lättillgängliga för oss i närliggande kommun. Genom tidigare VFU-
plats fanns redan en kontakt på skolan vilket underlättade för oss att nå 
fram till övriga lärare på skolan. Trost (2010) beskriver bekvämlighetsur-
val som ett urval där de medverkande personer finns lätt tillgängliga för 
att dela med sig av sina erfarenheter till forskningsstudien. Utöver be-
kvämlighetsurvalet är respondenterna strategiskt utvalda för vår studie 
eftersom vi vill intervjua verksamma lärare under samma ledning. Anled-
ning till varför vi valde att vända oss till en skola var för att vi ville under-
söka organisatoriska faktorers påverkan på lärarnas enskilda arbete och 
hur flera lärares uppfattning om detta kan skilja sig åt, även under samma 
ledning. Det vill säga hur matematikundervisningen, med fokus på sär-
skilt begåvade elever, kan skilja sig åt mellan klasser och årskurser bero-
ende på om matematikundervisningen huvudsakligen styrs och påverkas 
av läraren själv eller av skolans organisatoriska struktur. Genom vår 
tidigare kontakt på skolan fick vi en uppfattning om hur många behöriga 
lärare i matematik som fanns på skolan. Vilket spelade in i det strategiska 
urvalet då vår målsättning var att tillfråga minst 20 lärare angående en 
intervju. 

Vi vände oss till 21 lärare som stämde in på de krav vi hade på våra re-
spondenter. Totalt 18 intervjuer genomfördes då det var tre stycken lärare 
som valde att inte delta i vår studie. Detta menar Patel och Davidson 
(2011) blev det externa bortfallet, på 14%. Samtliga lärare svarade eller 
resonerade kring samtliga frågor i intervjun, och därmed förekom inte 
något internt bortfall i vår studie (Bryman, 2018; Patel & Davidson, 2011). 
Under framtagande av intervjufrågor var det interna bortfallet en oro men 
lyckligt nog inget som förekom. För att kunna komma upp i antal respon-
denter behövde vi först utöka studiens omfång från årskurs 4–6, till 
årskurs 1–6. Under datainsamlingens gång var det nödvändigt att fortsatt 
utöka till årskurs 1–9.  

4.3 Eventuella beroendeställning 

Eftersom tidigare VFU-plats gav en smidig inkörsport till övriga lärare 
spelade det en stor roll i vårt urval. Vår tidigare kända kontakt deltog inte 
i studien. Personen i fråga kunde inte påverka undersökningens resultat 
eftersom hen för närvarande inte är aktivt verksam på skolan. Det vill 
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säga att vi inte kom i kontakt med någon tidigare känd person under 
datainsamlingen.  

4.4 Datainsamlingsmetoder  

Genom att pilottesta intervjufrågorna kunde vi korrigera eventuella bris-
ter och minska risker med att frågorna skulle misstolkas. De färdigställda 
frågorna i intervjuguiden (se bilaga 3) var direkt kopplade till studiens 
syfte och frågeställningar. Intervjuguiden innehöll till en början relativt 
enkla och fixa frågor för att slutligen mynna ut till mer öppna frågor och 
nyanserade svar. Detta eftersom Dalen (2008) menar att de inledande 
frågor i intervjun ska vara av den sort att respondenten känner sig be-
kväm, mår bra och är avslappnad. Vidare menar hon att frågorna ska 
ställas på ett sådant sätt att respondenten öppnar upp sig och delar med 
sig av egna erfarenheter och upplevelser. Samtliga intervjuer genomfördes 
på respondenternas arbetsplats, i klassrum eller grupprum. Dels för att 
undvika avbrott eller störningar från övriga på skola och dels för att 
garantera lugn och ro för respondenten. Samtliga intervjuer spelades in 
på dator. 

För att hinna med samtliga intervjuer inom den givna tidsramen var det 
nödvändigt för oss att dela på oss vid datainsamlingen. Således genom-
fördes de första sex intervjuerna av oss i par för att säkerhetsställa att vi 
hade ett samförstånd i hur vi genomförde respektive transkriberade 
intervjuer. Av samma anledning transkriberade vi även de första sex 
intervjuerna tillsammans. All insamlad data sparades på lokal hårddisk 
och inte i någon molntjänst. Detta för att säkerställa att ingen utomstå-
ende skulle kunna få tillgång till materialet.  

4.4.1  Bearbetning av datainsamling 

Samtliga intervjuer transkriberades i den ordning de genomförts. Detta 
för att vi ville transkribera med intervjun färskt i minnet och då snabbt 
upptäcka eventuella luckor eller annan problematik i det insamlade 
materialet. Efter transkribering lyssnade vi på samtliga intervjuer till-
sammans. Respondenternas svar analyserades utifrån vår valda teori för 
att slutligen sammanställas i tabeller och presenteras i resultatkapitlet.  
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4.5 Primär analys  

Det insamlade och inspelade materialet transkriberades på så vis att vi 
först lyssnade igenom respondenternas svar. Följaktligen tog vi ställning 
till vad i svaren som var relevant för vår studie och det var de delarna som 
sedan transkriberades. Vi valde detta tillvägagångsätt eftersom vi hade en 
viss tidsram att förhålla oss till och ville således vara effektiva i vår tran-
skribering.  

I analysen organiserades det insamlade materialet efter intervjuguidens 
utformning. Samtliga frågor sammanställdes var för sig. Först analysera-
des de slutna frågorna och kvantifierades genom att skapa tabeller, för att 
sedan presenteras kvalitativt i löpande text. Följaktligen analyserade vi de 
mer öppna frågorna tillsammans, för att kunna se mönster i responden-
terna svar. Dessa mönster gav sedan form till olika kategorier som använ-
des för att kunna presentera resultatet i tabeller. Kategorierna framkom 
således ur respondenternas svar och tabellerna användes för att på ett 
tydligt sätt presentera resultatet för läsaren. Slutligen analyserades varje 
intervju enskilt för att kunna se eventuella samband kopplat till respon-
denternas arbetslivserfarenhet. Samtliga tabeller tydliggörs i löpande text 
där respondenternas svar utvecklas. Där lyfts även citat från responden-
ter. 

Respondenternas svar analyserades utifrån det händelselogiska perspek-
tivet (Bjerneby Häll, 2006), som beskrivs utförligt i tidigare kapitel teore-
tiska utgångspunkter. Det vill säga att vi i dataanalysen har granskat 
respondenternas svar i förhållande till ett strukturalistiskt- samt interakt-
ionistiskt perspektiv (Bjerneby Häll, 2006). Utifrån det strukturalistiska 
perspektivet tolkades respondentens svar som ett uttryck och följd av de 
regler och bestämmelser som finns på skolan och som har formats av 
samhällets ramar. Vilket i sin tur styr hur lärarna faktiskt arbetar med de 
matematiskt särskilt begåvade eleverna. Respondentens svar analyserades 
även utifrån det interaktionistiska perspektivet där vi granskade hur 
undervisningen kring de matematiskt särskilt begåvade elever ser ut. Det 
handlar då om hur undervisningen formas utifrån lärarens egna värde-
ringar och strategier. Genom att använda detta analysverktyg i analys och 
sammanställning av data kunde vi kategorisera respondenternas svar i 
områdena möjligheter och hinder, som visar sig i inre och yttre påver-
kansfaktorer (Lindblad m.fl., 1999).  
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4.6 Etik  

För att skydda individen finns följande individskyddskrav, som även 
kallas forskningsetiska krav; Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfi-
dentialitetskrav och Nyttjandekrav (Bryman, 2018). Genom informat-
ionsbrevet som delades ut till respondenterna fick de information om de 
forskningsetiska kraven.  

Informationskravet i informationsbrevet (se bilaga 1) gav information om 
studiens syfte samt hur vi i stora drag skulle genomföra undersökningen. 
Vidare framgick det hur den insamlade informationen från respondenter-
na hanterades, sekretess och offentlighet samt information om respon-
dentens rättigheter. Samtyckesblanketten (se bilaga 2) delades ut i sam-
band med intervju. Samtyckesblanketten redogjorde för samtyckeskravet. 
Samtliga respondenter undertecknade samtyckesblanketten innan påbör-
jad intervju och där med godkände sitt deltagande.  

Alla uppgifter gällande sekretess och offentlighet gick under konfidentiali-
tetskravet, vilket menas att vi informerade alla deltagande i studien om 
att deras svar var anonyma vilket gjorde att de inte på något vis gick att 
identifiera. Inte heller kunde någon obehörig ta del av informationen utan 
alla svar enbart användes i forskningssyfte, vilket nyttjandekravet fastslår. 
Samtliga inspelningar fördes direkt över från dator till externt USB-
minnet efter avslutad intervju och raderades därmed från dator. USB-
minnet, samt en kopia för säkerhet, försvarades på säker plats där ingen 
utomstående hade tillgång.  

Vi även följt Karlstad Universitets regler och riktlinjer gällande GDPR, 
General Data Protection Regulation, som trädde i kraft 25 maj 2018. 
Därmed gjordes en nyanmälan till Karlstad Universitet angående vårt 
examensarbete innan datainsamlingen påbörjades.  

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   

Validitet handlar om huruvida undersökningen har mätt det som den 
avsåg att mäta, medan reliabilitet i sin tur handlar om undersökningens 
tillförlitlighet (Bryman, 2018). Det vill säga huruvida vi kan tro på det 
resultat som vi fått (Kihlström, 2007). Generaliserbarhet handlar i sin tur 
om huruvida det möjligt att generalisera studiens resultat till andra kon-
texter och situationer (Bryman, 2018). 
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I och med att intervjun pilottestades menar Bryman (2018) att undersök-
ningens mätningsvaliditet ökar. Det vill säga att undersökningen mäter 
det som det är tänkt att den ska mäta (Bryman, 2018). I pilotstudien 
upptäcktes brister i intervjuguiden, så som överlappande och irrelevanta 
frågor i relationen till studiens syfte. Därefter korrigerades intervjuguiden 
och studiens validitet stärktes (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007). Reli-
abilitet stärks genom att intervjuerna spelades in för att i efterhand sä-
kerhetsställa att svaren tolkas rätt och att där inte fann några missför-
stånd mellan respondent och intervjuare (Kihlström, 2007). Annars 
menar Kihlström (2007) att det är lätt hänt att det inte är respondentens 
faktiska svar som skrivits ned utan att det sker en direkt tolkning under 
själva intervjun. Hon menar att inspelning vid intervju är en fördel ef-
tersom du i senare analys får tillgång till allt som sägs. Det vill säga att du 
utöver respondentens svar även kan analysera dina egna frågor och kom-
menterar. Således kan du upptäcka om ledande frågor, betoningar i frå-
gan eller kommenterar kan ha påverkat respondentens svar (Kihlström, 
2007). Vidare transkriberades respondentens svar noggrant för att vidare 
säkerhetsställa reliabiliteten samt att inga ledande frågor förekommit 
(Kihlström, 2007). Det förekommer att kvalitativ forskning kritiseras av 
kvantitativa forskare då de menar att kvalitativa undersökningar ofta 
saknar en struktur (Bryman, 2018). Således har vi valt att använda oss av 
en semistrukturerad intervjuguide för att skapa en struktur i undersök-
ningen samt stärka dess reliabilitet.  

I och med att vi inte har en stor studie är det svårt att dra en generell 
slutsats utifrån vårt resultat. Bryman (2018) menar att generalisbarhet 
innebär att man ska kunna dra slutsatser från urvalet för att sen applicera 
det på en större grupp. Det vill säga att det är svårt att säga något gene-
rellt om andra, liknande grupper, vilka man inte har undersökt (Kihl-
ström, 2007). Vidare menar hon att det krävs att urvalet är tillräckligt 
omfattande för att uppnå god generaliserbarhet.   
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5 Resultat och analys  

Följande kapitel redogör för studiens resultat av genomförda intervjuer. 
Studiens syftar till att synliggöra lärares perspektiv på arbetet med sär-
skilt begåvade elever i matematik. Resultatet kommer att redogöras uti-
från intervjuguidens ordningsföljd av frågor (se bilaga 3). Studiens med-
verkande lärare och deras bakgrund kommer kortfattat att beskrivas i det 
första avsnittet. Det andra avsnittet behandlar lärares uppfattning kring 
att definiera och identifiera särskilt begåvade elever i matematik. Lärares 
uppfattning kring de möjligheter och hinder som upplevs i arbetet med att 
stimulera och inkludera matematiskt särskilt begåvade elever kommer att 
lyftas i det tredje avsnittet.  

Studiens resultat kommer att analysera och slutsatserna kommer att 
sammanfattas i två skilda avsnitt i slutet av kapitlet. Analysen utgår ifrån 
ett händelselogiskt perspektiv.  

5.1 Lärarnas behörighet och arbetslivserfarenhet  

Totalt 18 lärare deltog i studien varav majoriteten, 12 stycken, av 
dessa hade en arbetslivserfarenhet som behörig lärare i matematik på mer 
än 10 år. Av dessa 12 lärare hade sju stycken en arbetslivserfarenhet på 
mellan 20–40 år. Fyra av de deltagande lärarna i studien betraktades som 
nyexaminerade då de hade arbetat som lärare 1–5 år.  

5.2 Definiera och identifiera särskilt begåvade elever i matema-
tik  

Detta avsnitt är indelat i tre delar; ’Lärares definition av matematisk 
särskild begåvning’, ’lärares uppfattning av identifiering av särskilt begå-
vade elever i matematik’ och ’lärares förutsättningar att identifiera de 
särskilt begåvade eleverna i matematik’. 

5.2.1 Lärares definition av matematisk särskild begåvning 

Respondenternas svar analyserade och gav således form till följande, fyra 
kategorier; Den logiskt tänkande eleven, den motiverande och framåt-
strävande eleven, eleven som kommunicerar och drar slutsatser samt 
eleven som använder sina kunskaper i nya och olika sammanhang (se 
tabell 1). I denna fråga förekom det att läraren hade fler än en uppfattning 
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om definition av matematisk särskild begåvning. Således är det flera 
lärare som står som representant för fler än en grupp (se tabell 1). Samt-
liga lärare fick frågan; Kan du beskriva hur du definierar en elev med 
särskild begåvning i matematik?  
Tabell 1 Lärares definition av matematisk särskild begåvning  
     Kategori      Antal 
    Den logiskt tänkande eleven       10 (56 %) 
    Den motiverande och framåtsträvande eleven     4 (22 %) 
    Eleven som kommunicerar och drar slutsatser      5 (28 %) 
    Eleven som använder sina kunskaper i nya och olika sammanhang      4 (22 %) 

 

Strax över hälften av lärarna förknippar en särskilt begåvad elev i mate-
matik med den logiskt tänkande eleven. Med det menar de att eleven i 
fråga har alla strategier klara för sig, generaliserar samt ser samband och 
mönster som gör att eleven hittar nya lösningar i problemuppgifter. En av 
de tio lärare som hör till denna grupp nämner att eleven “[…] kan visa sin 
kunskap i modeller och utveckla modeller”. Tre av de fyra lärare som 
arbetat 1–5 år anser att en särskilt begåvad elev i matematik har det 
logiska tänkandet.  

Det var en lika stor del lärare som förknippade matematisk särskild be-
gåvning med den motiverande och framåtsträvande eleven respektive 
eleven som använder sin kunskap i nya och olika sammanhang. Fyra 
lärare menar att motivation är den största igenkänningsfaktorn   för dessa 
elever och förknippar därför den matematiskt särskilt begåvade eleven 
med den motiverade och framåtsträvande eleven. Av de andra fyra 
lärarna, som istället framhöll eleven som använder sina kunskaper i nya 
och olika sammanhang, var det en som beskrev att eleven “[…] löser 
matte på ett eget sätt utanför boken”. Några lärare, fem stycken, framhöll 
eleven som kommunicerar och drar slutsatser. De menar att det är ele-
vens förmåga att resonera och reflektera i matematiken som definierar 
elevens särskilda begåvning i matematik.  

Totalt var det 18 stycken lärare som svarade på frågan, varav fem av dessa 
i sitt svar nämnde att en särskilt begåvad elev i matematik har ett visst 
“mattetänk” som utmärker dem. Den genomsnittliga arbetslivserfaren-
heten på dessa lärare är över 20 år.  
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5.2.2 Lärares uppfattning av identifiering av särskilt begåvade 
elever i matematik  

Samtliga lärare fick frågan; Upplever du att det är svårt att identifiera 
särskilt begåvade elever i matematik? Frågan gav delvis slutna svar, det 
vill säga ja- och nej svar, men flera lärare beskrev det som problematiskt. 
Därav finns en kategori, både och, med för dessa lärare (se tabell 2).  
Tabell 2 Svårigheter med att identifera särskilt begåvade elever i matematik  
    Kategori      Antal 
     Ja       3 (17 %) 
    Nej      10 (56 %) 
    Både och       5 (28 %) 

 

Det var tre lärare som tyckte att det var svårt att identifiera de särskilt 
begåvade eleverna i matematik. Dessa lärare hade en arbetslivserfarenhet 
på 1–5 år. Två av de tre lärarna menade på att de inte hade tillräckligt 
mycket kunskap om särskilt begåvade elever i matematik, inte heller 
mycket erfarenhet mer än sin egna undervisning. Dock svarade den tredje 
läraren att det var svårt att identifiera de matematiskt särskilt begåvade 
eleverna eftersom det är lätt att missta dem för så kallade “stökiga” elever. 
Vilket läraren menar är effekten av en särskilt begåvad elev i matematik 
som är understimulerad och uttråkad.  

Av de 10 lärare som inte upplevde det som svårt att identifiera de mate-
matiskt särskilt begåvade eleverna var det mer än hälften som menade på 
att de snabbt kunde se vilka olika förmågor och kvaliteter som eleven 
besatt. Resterande beskrev att det handlade om erfarenhet och kunskap, 
för att veta vad man ska kolla efter för att lyckas identifiera dem. Reste-
rande fyra lärare menade på att de var tvungna att ge det mer tid, lära 
känna eleven och se helheten av elevens förmågor. Sex av de tio lärare 
som svarat att de inte upplever några svårigheter med att identifiera de 
matematiskt särskilt begåvade eleverna har en arbetslivserfarenhet på 
18–40 år. Samtliga lärare, 10 stycken, som svarat nej på frågan (se tabell 
2) har en genomsnittlig arbetslivserfarenhet på 22 år.  

Det var fem lärare som tyckte att det kunde vara väldigt svårt ibland och 
väldigt lätt ibland, det vill säga både och. Två av de fem lärarna beskrev 
att de ibland upplevt det som svårt att identifiera en särskilt begåvad elev 
om eleven är tyst och/eller arbetar långsamt. Det är då lätt att ta eleven 
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för något annat, till exempel som en “stökig” eller “omotiverad” elev, 
istället för en särskilt begåvad elev. Två andra av de fem lärarna menade 
att det ibland var svårt eftersom det är svårt att skilja på en högpreste-
rande och särskilt begåvad elev. Den sista läraren ansåg att det ibland är 
svårt att identifiera de särskilt begåvade eleverna eftersom det inte finns 
tid till att sitta ned och samtala med dem. Läraren uttrycker att tiden mer 
än ofta prioriteras mot de elever som inte når målen i matematik och 
beroende på elevgruppens sammansättning kan det ibland vara mycket 
svårt att identifiera de matematiskt särskilt begåvade eleverna.  

5.2.3 Lärares förutsättningar att identifiera de särskilt begåvade 
eleverna i matematik  

Majoriteten av respondenterna anser sig själva ha goda förutsättningar att 
identifiera de matematiskt särskilt begåvade eleverna (se tabell 3). Än-
dock väljer de att lyfta förbättringsområden och önskningar för att öka 
sina chanser att lyckas. Samtliga lärare fick frågan; Anser du att du har 
goda förutsättningar att identifiera de särskilt begvåvade eleverna i 
matematik? 
Tabell 3 Förutsättningar att identifiera särskilt begåvade elever i matematik 
    Kategori     Antal 

    Ja     12 (67 %) 
    Nej     3 (17 %) 
    Vet inte     3 (17 %) 

 

12 lärare svarade ja på frågan (se tabell 3) och yrkade på att det beror på 
att de har mycket erfarenhet inom läraryrket. Varav fyra av lärarna upple-
ver att det ligger på läraren själv att skapa sina egna förutsättningar att 
lyckas med att identifiera de särskilt begåvade eleverna i matematik. En 
annan lärare önskar någon form av test vid identifiering av särskilt begå-
vade elever i matematik för att öka sina chanser att lyckas. En lärare 
nämner också klimatet och menar att om man får eleverna att känna sig 
trygga i matematikundervisningen så ökar chanserna att de visar sig. Av 
de 11 lärarna som anser sig själva ha goda förutsättningar är en nyexami-
nerad.  

Tre lärare svarade nej på frågan (se tabell 3) och menar på att de inte har 
tillräckligt med erfarenhet och kunskap inom området. Två av dessa 
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lärare menar även att de saknar stöd i form av annan kompetent personal 
för att lyckas identifiera de särskilt begåvade eleverna i matematik. En av 
lärarna uttrycker att “[m]ed bättre förutsättningar hade man kanske 
upptäckt fler”.  

Två av de tre lärarna som svarade vet inte på frågan (tabell 3) önskar att 
det fanns någon form av verktyg, som prov eller tester, att använda vi 
identifiering av särskilt begåvade elever i matematik. Den ena av lärarna 
uttrycker att hen önskar “[…] mer kunskap, kompetensutveckling och 
bedömningsverktyg”. Den andra önskar få “[…] diskutera ämnet på års-
kursmöten”. Båda lärarna nämner skolverkets bedömningsmatris som 
verktyg men menar också att det inte är tillräckligt.   

5.3 Möjligheter och hinder i arbetet med särskilt begåvade ele-
ver i matematik  

Detta avsnitt är indelat i sex delar och berör lärarnas upplevda hinder och 
möjligheter i arbetet med att inkludera och stimulera de särskilt begåvade 
eleverna i matematik. Samt förutsättningar och struktur på den aktuella 
skolan.  

5.3.1 Lärares förmåga att stimulera de särskilt begåvade eleverna 
i matematik  

Samtliga lärare fick frågan; Anser du att du kan ge särskilt begåvade 
eleverna den stimulans de behöver i matematikundervisningen? Det 
framkommer att majoriteten lärare inte anser att de kan ge de särskilt 
begåvade eleverna den stimulans de behöver i matematikundervisningen.  
Tabell 4 Lärares förmåga att stimulera särskilt begåvade elever i matematik 
    Kategori     Antal 
    Nej      13 (72%) 
    Ja     5 (28%) 

 

Majoriteten lärare svarade nej på frågan (se tabell 4). Tre av lärarna 
beskriver att de saknar bättre förutsättningar i form av verktyg och mer 
utmanande, färdigställt, material för eleverna i fråga. Sex av lärarna 
menar på att tiden är det största hindret eftersom de inte hinner samtala 
så som de önskar med de särskilt begåvade eleverna i matematik. En av 
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lärarna uttrycker att hen “[…] saknar att diskutera med kollegor hur man 
ska möta och utmana eleverna”  

Fem lärare ansåg att de kunde ge den stimulans som de särskilt begåvade 
eleverna i matematik behöver. Tre av de fem lärarna lyfter ändå att de 
ändå saknar stöd från övrig personal på skolan för att lyckas bättre. De 
syftar då till kollegor, rektor och speciallärare. En lärare uttrycker “[…] att 
resurserna borde även räcka till de särskilt begåvade, likväl som det finns 
för de som är lågpresterande”.  

5.3.2 Lärares hinder i arbetet med att stimulera de särskilt begå-
vade eleverna i matematik  

Majoriteten av respondenterna lyfter tid som det största hindret i arbetet 
med särskilt begåvade elever i matematik (se tabell 5). En del lärare lyfter 
fler än ett hinder som upplevs i matematikundervisningen med särskilt 
begåvade elever och står således som representant för fler än en grupp (se 
tabell 5). Samtliga lärare fick frågan; Finns det något som hindrar dig 
från att bedriva en undervisning som stimulerar de särskilt begåvade 
eleverna i matematik? 
Tabell 5 Hinder i arbetet med de särskilt begåvade eleverna i matematik 
    Kategori     Antal 
    Tid     13 (72%) 
    Resursbrist i form av personal      7 (39%) 
    Lokaler     5 (28%) 
    Brist på kollegial samverkan     5 (28%) 

 

Majoriteten lärare är eniga om att det är tiden som är det största hindret i 
arbetet med att stimulera de särskilt begåvade eleverna i matematik. 10 av 
de 13 lärare som ansåg detta menade att det beror på att tiden främst 
läggs på de elever som inte når målen i matematik. En lärare uttrycker att 
“[…] man har inte haft den tiden att utmana de särskilt begåvade elever-
na, utan man försöker få upp de andra eleverna till att nå målen”. Tre 
lärare lyfter problematiken med att de särskilt begåvade eleverna i mate-
matik därför ofta får klara sig själva, varav en uttrycker att “[…] man 
tänker att de klarar sig själv och risken blir då att de tappar motivation-
en”. Resterande tre av de 13 lärarna menar att det finns material på sko-
lan men att de inte hinner leta upp det. En av dessa lärare uttrycker att 
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“[j]ag vill ha en lärare på plats som sköter att material ska finnas på sin 
plats så att det är lättillgängligt”.  

Sju lärare menar att de saknar resurser, i form av kompetent personal, för 
att lyckas i arbetet med att stimulera de särskilt begåvade eleverna i 
matematik. En lärare beskriver resursproblemet likt att de särskilt begå-
vade eleverna “[…] borde likaväl få stöd åt det hållet som när man har 
svårt för någonting” och en annan att “[…] stödpersonal borde även finnas 
för de särskilt begåvade eleverna”. Det är en lärare som i detta lyfter den 
egna kompetensen som ett hinder och därför önskas hjälp av mer kompe-
tent pedagog. En annan lärare lyfter en lösning på detta då hen menar att 
man inte borde sätta gränser utan söka sig långt för att hitta en kompe-
tent person som kan hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling. Hen 
menar att detta kan kräva att man söker sig utanför skolans verksamhet 
men att det är nödvändigt ibland.   

Fem lärare upplever att de saknar lokaler, i form av grupprum, i skolan 
för att lyckas stimulera de särskilt begåvade eleverna i matematikunder-
visningen. De vill kunna dela klassen i mindre grupper där särskilt begå-
vade elever i matematik kan få möjlighet att träffa likasinnade och där 
med få ett större utbyte av kunskap. Två av de fem lärarna lyfter samtidigt 
problematiken i att det då även krävs mer personal vilket då leder till en 
ännu större personalbrist. Varav en säger att “[…] det är ju en organisat-
ionsfråga, ska vi göra olika grupper så behöver vi vara fler vuxna för att 
kunna dela på gruppen”. Dessa två lärare står som representanter i två 
grupper, resursbrist i form av personal och lokaler. En annan lärare 
lyfter en annan problematisk sida och menar att “det är ofta få av dem och 
de blir gärna ensamma”.  

Fem lärare lyfter bristen på kollegial samverkan. Två av de fem lärarna 
lyfter att de även vill schemalägga matematiken parallellt på skolan. 
Således menar de att den kollegiala samverkan mellan matematiklärare 
främjas och de kan “[…] hjälpa varandra att hjälpa eleverna”.  

5.3.3 Lärares möjligheter och förutsättningar i arbetet med sär-
skilt begåvade elever i matematik 

Här presenteras respondenternas svar från fråga 9 och fråga 10 i intervju-
guiden (se bilaga 3) för att sammanställa respondenternas upplevda 
möjligheter och förutsättningar. Utifrån detta gjordes en analys och 
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följande kategorier framkom; Material, kollegial samverkan, upplever 
inga möjligheter och skapar egna möjligheter (se tabell 6). Det var en-
staka lärare som valda att lyfta fler än en möjlighet och står därför som 
representant för fler än en grupp (se tabell 6). Samtliga lärare fick frågan; 
Vilka möjligheter anser du finns på din skola för att arbeta med särskilt 
begåvade elever i matematik?  
Tabell 6 Möjligheter i matematikundervisningen  
    Kategori     Antal 
    Material      4 (22 %) 
    Kollegial samverkan      3 (17%) 
    Upplever inga möjligheter      2 (11 %) 
    Skapar egna möjligheter     12 (67%) 

 

Fyra lärare svarade att de har tillgång till material på skolan, men att det 
ligger på läraren att uppsöka detta och tiden till det finns inte. En lärare 
svarade hen hade fått kontakt med en annan lärare i högre klasser och 
fick genom den vägen hjälp med att hitta stimulerande material. Majorite-
ten av dessa lärare arbetar i de lägre årskurserna på skolan. 

Tre lärare menar att möjligheterna på skolan finns i stöd och stöttning av 
andra pedagoger. Även om de tre lärarna redan arbetar kollegialt så 
önskar dem mer till tid kollegial samverkan. En av lärarna uttrycker att 
“[v]i borde arbeta mer tillsammans för att skapa ännu större möjligheter”. 
En annan lärare beskriver att hen samverkat med andra lärare på andra 
skolor genom fortbildning och kompetensutveckling. Hen nämner även 
att hen blivit nekad fortbildning av rektor på grund av ekonomiska skäl. 
Denna procent lärare arbetar i de lägre årskurserna på skolan.  

Majoriteten av lärarna, 12 stycken, menade att det ligger på läraren själv 
att skapa möjligheter i arbetet med de särskilt begåvade eleverna i mate-
matik. Lärarna beskriver att de är ensamma i sin undervisning och att det 
inte pratas om hur de ska arbeta med de särskilt begåvande eleverna i 
matematik. Varken kollegialt eller högre upp. En lärare uttrycker att 
“[m]öjligheterna finns, men är svåra att skapa”. Två lärare upplever inte 
att det finns några möjligheter på skolan.  

Sammanfattningsvis fick respondenterna frågan om de ansåg att det hade 
goda förutsättningar att stimulera det särskilt begåvade eleverna i mate-
matik. Frågan gav slutna svar (se tabell 7) men de flesta lärarna valde att 
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utveckla sina svar. Samtliga lärare fick frågan; Anser du att du har goda 
förusättningar att stimulera de särskilt begåvade eleverna i 
matematikundervisningen? 

 
Tabell 7 Förutsättningar att stimulera de matematiskt särskilt begåvade eleverna 
    Kategori     Antal 
    Ja     11 (61%) 
   Nej      6 (33%) 
   Delvis      1 (6%) 

 

11 lärare ansåg att de hade goda förutsättningar att stimulera de särskilt 
begåvade eleverna i matematik. Fyra lärare menade att deras goda förut-
sättningar grundar sig i erfarenhet efter att ha arbetat länge i verksamhet-
en. Två andra lärare menar att de har goda grundförutsättningar men att 
de saknar resurser för att lyckas bättre. 

Sex lärare svarade nej (se tabell 7). Samtliga lärare som svarade nej på 
frågan yrkar främst på att tiden till att planera för de särskilt begåvade 
eleverna i matematik inte finns. De saknar även tid till att sitta ned och 
samtala med eleverna i fråga. En av dessa lärare uttrycker att “[h]ittills 
skulle jag nog säga att det är svårt”, eftersom hen har lite erfarenhet 
gällande särskilt begåvade elever i matematik. En lärare svarade att hen 
hade delvis goda förutsättningar. 

5.3.4 Lärares uppfattning om svårigheter med att inkludera de 
särskilt begåvade eleverna i matematik  

Utifrån respondenternas svar kommer deras upplevda svårigheter med att 
inkludera de matematiskt särskilt begåvade eleverna att presenteras i den 
löpande texten. Strax över hälften av lärarna upplevde inga svårigheter 
(se tabell 8). Samtliga lärare fick frågan; Upplever du svårigheter med att 
inkludera de särskilt begåvade eleverna i matematikundervisningen?  
Tabell 8 Svårigheter att inkludera i matematikundervisningen     
    Kategori     Antal 
    Ja     5 (28%) 
    Nej      10 (56%) 
    Både och     3 (17%) 
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Fem lärare upplever svårigheter med att inkludera de särskilt begåvade 
eleverna i matematik. En lärare beskriver att de särskilt begåvade elever-
na kan användas som en resurs i matematikundervisningen, men att det 
kan leda till exkludering eftersom det blir uppenbart för eleven att hen 
ligger på en annan nivå än sina klasskamrater. Tre lärare önskar mindre 
“mattegrupper” där de särskilt begåvade eleverna i matematik kan få 
utbyta kunskap med likasinnade. En av dessa lärare uttrycker att “[j]ag 
saknar också tiden att som lärare sitta och diskutera med dem”. En annan 
lärare förklarar att det är svårt att anpassa undervisningen så att man 
som lärare får med de särskilt begåvade eleverna i ordinarie matematik-
undervisning.  

10 lärare upplevde inga svårigheter med att inkludera de särskilt begå-
vade eleverna i matematikundervisningen. Åtta av de 10 lärarna beskriver 
att de särskilt begåvade eleverna ofta arbetar med material som är kopplat 
till grundboken. En lärare förklarar att “[…] arbetar klassen med ration-
ella tal så försöker jag se till att den eleven också arbetar med något kopp-
lat till rationella tal”. Det är fyra lärare som förklarar att de använder de 
särskilt begåvade eleverna som en resurs i matematikundervisningen.  

De tre lärarna som svarade både och förklarade att man behöver lägga 
undervisningen på en nivå där man får med så många elever som möjligt. 
Beroende på klassammansättningen så kan denna nivån bli alldeles för 
låg för en särskilt begåvad elev i matematik. En lärare uttrycker att “[…] 
mängden undervisning på hög nivå blir för liten”.  

5.3.5 Lärares uppfattning om struktur kring arbetet med särskilt 
begåvade elever i matematik  

Samtliga lärare fick frågan; Upplever du att det finns en struktur kring de 
särskilt begåvade eleverna i matematik på din skola? De fick även besk-
riva hur de anser att det påverkar deras arbete om det är så att denna 
struktur saknas på skolan.  
Tabell 9 Lärares uppfattning kring struktur i arbetet med särskilt begåvade elever i 
matematik  
    Kategori     Antal 
    Ja     0 (0 %) 
    Nej     18 (100 %) 
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Det var ett enhälligt svar på frågan (se tabell 9) då samtliga lärare svarade 
nej. Hälften av lärarna menade att det påverkade deras arbete eftersom 
ansvaret då landar enbart på dem. Tre av dessa lärare uttrycker att de på 
grund av detta känner sig otillräckliga eftersom det försvårar arbetet med 
att stimulera och motivera det särskilt begåvade eleverna i matematik. 
Två andra lärare menar att tiden istället läggs på de lågpresterande ele-
verna. Två andra lärare beskriver, på varsitt håll, hur de tillsammans 
skapar egna strukturer kring de särskilt begåvade eleverna i matematik. 
De uttrycker att de på så vis utformar en undervisning som de själva får 
bestämma och tillämpar det som fungerar bäst för eleven i fråga. En av de 
två lärarna uttrycker därmed att strukturen till viss del finns, “[…] inte på 
skolnivå men på klassnivå”. Dessa två lärare arbetar i de lägre årskurser-
na. 

Sju av de lärare som svarade nej på frågan (se tabell 9) menar att det inte 
pratas om de särskilt begåvade eleverna i matematik. Det uttrycker att 
deras arbete med eleverna i fråga hade underlättats om det fanns en 
struktur på skolan. En tredjedel av de lärare som svarade nej på frågan (se 
tabell 9) menar att det handlar om resurser, i fråga om personal, och 
därmed är svårt att få till en struktur kring de särskilt begåvade eleverna. 
De uttrycker att behovet är för stort hos de elever som inte når målen i 
matematik. En lärare säger att det är de lågpresterande eleverna i mate-
matik som prioriteras i diskussioner i det kollegiala arbetet.  

I denna fråga (se tabell 9) är det en lärare som lyfter att “[…] kunskapen 
finns inte hos pedagogerna, men det behövs att pedagogerna får kunskap-
en för att kunna se eleverna i klassen”. Läraren beskriver sitt eget initia-
tivtagande till fortbildningen men menar att skolan bör erbjuda den 
möjligheten till samtliga lärare på skolan. Detta var den lärare som till-
sammans med en kollega utformat egna strukturer kring de särskilt begå-
vade eleverna i matematik.  

5.3.6 Lärares övriga uppfattningar kring arbetet med särskilt be-
gåvade elever i matematik  

Här fick samtliga respondenter möjlighet att lyfta eller tillägga något 
innan avslutad intervju. Tre av respondenterna gav svar som vi väljer att 
lyfta i vår studie.  

En lärare betonar vikten av följande: 
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Om man har barn som är motiverade ska du som pedagog verkligen leta 
efter rätt material och inte vara rädd att söka hjälp, gör vad som helst för 
att inte ta död på deras motivation. Det är väldigt viktigt, det är du som 
avgör om de ska gå vidare eller gå tillbaka.  

Två andra lärare väljer att lyfta brister i grundlärarutbildningen och 
menar på att det borde finnas mer i utbildningen kring de matematiskt 
särskilt begåvade eleverna.   

5.4 Sammanfattande analys 

Vi kommer nu att klargöra och redogöra för de slutsatser som framkom-
mit ur resultatet. Analysen utgår ifrån ett händelselogiskt perspektiv 
(Bjerneby Häll, 2006), och ser till både inre och yttre påverkansfaktorer 
(Lindblad m.fl., 1999). Med koppling till studiens frågeställningar; ’Hur 
identifierar och definierar läraren de särskilt begåvade eleverna i mate-
matikundervisningen?’, ’Hur anser lärare att de arbetar med att stimulera 
och inkludera de särskilt begåvade eleverna i matematikundervisningen?’ 

Av resultatet går det utläsa att lärares definition av matematisk särskild 
begåvning är mångfaldig. Genom att se till samtliga definitioner som ges 
av lärarna går det att se ansatser till att lärarna betraktar de inre faktorer-
na hos eleven som mest betydande. I fråga om eleven uppfattas som 
särskilt begåvad i matematikämnet eller ej. Det var totalt fyra nyexamine-
rade lärare som deltog studien, varav tre av dessa definierade en särskilt 
begåvad elev i matematik som den logiskt tänkande eleven. Vilket var den 
mest vanligt förekommande definitionen av en matematiskt särskilt 
begåvad elev och förekom i svaren hos majoriteten lärare som deltog i 
studien. Fem lärare uttrycker även i sina svar att eleven utmärker sig och 
visar ett unikt “mattetänk”. Dessa lärare indikerar om en helhetsbild av 
eleven, vilket tyder på att även de yttre påverkansfaktorerna aktualiseras 
(Lindblad m.fl., 1999). Den genomsnittliga arbetslivserfarenheten på de 
fem lärarna överstiger 20 år, vilket indikerar att de är erfarna även om de 
till viss del hade svårt med att sätta ord på en exakt definition. 

Av resultatet framkommer det att 10 lärare inte anser att det är svårt att 
identifiera de särskilt begåvade eleverna i matematik. Vilket främst moti-
veras med lärarnas egna erfarenhet och kompetens, det vill säga de inre 
faktorerna hos lärarna. Den genomsnittliga arbetslivserfarenheten på 
dessa lärare är 22 år. Fyra lärare nämner också i sina svar att det är en 
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fråga om relationen lärare-elev och menar på att man behöver lära känna 
elevens alla sidor för att få en tillförlitlig uppfattning om elevens förmåga. 
Vilket gör att både inre och yttre påverkansfaktorer aktualiseras (Lind-
blad m.fl., 1999). De lärare som upplevde svårigheter i identifieringsfasen 
hade en arbetslivserfarenhet på 1–5 år, det vill säga nyexaminerade. Ändå 
resonerar de nyexaminerade lärarna på ett sätt som antyder att de är 
insatta i ämnet och medvetna om problematiken kring att identifiera 
eleverna i fråga. En lärare lyfter bland annat effekten av särskilt begåvade 
elever som blir understimulerade, och således kan misstas för en så kallad 
“stökig” elev framför en särskilt begåvad elev. Vilket tyder på att läraren 
har god kompentens att identifierar eleverna i fråga, trots att hen har 
svarat att hen upplever det som svårt. De nyexaminerade lärarna uppvisar 
därmed relativt god kunskap inom ämnet men också att de är självkritiska 
och ser både de inre och yttre påverkansfaktorerna hos eleverna. Även om 
de saknar erfarenheten. Således är kompetens i större utsträckning en 
avgörande faktor i förhållande till erfarenhet. Det vill säga att erfarenhet 
och kompetens inte nödvändigtvis är bundna till varandra. 

Flera av de 12 lärare som ansåg sig ha goda förutsättningar att lyckas i 
identifieringsfasen, beskriver att det ligger på läraren att skapa sina egna 
förutsättningar att lyckas. Vilket gör de inre faktorerna hos läraren, i fråga 
om kompetens och erfarenhet, avgörande. Ändå väljer flera lärare att lyfta 
saker som de önskar för att kunna öka sina chanser att lyckas. Detta är 
önskemål som grundar sig i yttre faktor på skolan eftersom de önskar mer 
stöd av kompetent personal samt verktyg i form av tester och prov. Lärar-
na önskar en organisatorisk struktur där de får möjlighet att diskutera 
ämnet på årskursmöten samt tillgång till mer bedömningsverktyg och 
kompetensutveckling.  Således går det utläsa att det är de yttre faktorerna 
som saknas för att lärarna ska känna att de har goda förutsättningar att 
lyckas i identifieringsfasen.  

Lärarna har under intervjun fått möjlighet att svara på hur de upplever 
arbetet kring de särskilt begåvade eleverna i matematik. Samt de förut-
sättningar, möjligheter och hinder som finns i arbetet med att stimulera 
och inkludera de särskilt begåvade eleverna i matematikundervisningen. 
Av resultatet framkommer en variation av både möjligheter och hinder i 
detta arbete. Därför har vi efter vår analys, utifrån ett händelselogiskt 
perspektiv (Bjerneby Häll, 2006), valt att presentera detta i en tabell (se 
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tabell 10), som ser till både inre och yttre påverkansfaktorer (Lindblad 
m.fl., 1999).   
Tabell 10 Inre och yttre påverkansfaktorer 

    Påverkansfaktorer             Hinder       Möjligheter 
    Inre faktorer • Brist på kompetens 

• Brist på erfarenhet 
• Kompetens 
• Erfarenhet  

 

    Yttre faktorer • Tidsbrist 
• Brist på material 
• Åtkomst till material 
• Brist på fortbildning 
• Tid till kollegialt arbete 
• Brist på personal 
• Brist på lokaler 
• Skolans ekonomi 
• Verktyg i form av tester och prov 
• Schemaläggning av matematik på  

skolan 
• Man pratar inte om de särskilt 

begåvade eleverna på skolan 
• Elever som inte når målen i 

matematik tar fokus  

• Material 
• Erfarenhet 
• Kollegialt arbetet 

 

 

Av resultatet (se tabell 10) går det utläsa att det upplevs betydligt mer 
hinder kontra möjligheter samt yttre kontra inre faktorer, i arbetet med 
att inkludera och stimulera de särskilt begåvade eleverna i matematikun-
dervisningen. Flera lärare ser möjligheter på skolan i att det finns materi-
al och stöd i det kollegiala arbetet. Dock är det andra lärare som lyfter 
samma punkter, material och kollegialt arbete, som hinder (se tabell 10). 
Vilket tyder på en bristande struktur på skolan, eftersom lärarna inte vet 
vilka eller vart möjligheterna på skolan finns. Utifrån resultatet fram-
kommer det att dessa meningar skiljer sig åt beroende på vart i årskur-
serna man vänder sig. Det blir uppenbart att lärarna i de lägre årskurser-
na visar ansatser till ett mer välfungerande kollegialt samarbete. En lärare 
i de lägre årskurserna uttrycker att strukturen till viss del finns, “[…] inte 
på skolnivå men på klassnivå”. Vilket tyder på att skolan saknar en orga-
nisatorisk samsyn eftersom de yttre påverkansfaktorerna skiljer sig åt i de 
olika årskurserna.  

Mer än hälften av de medverkande lärarna anser att det ligger på läraren 
själva att skapa sina egna förutsättningar att lyckas i arbetet med att 
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stimulera och inkludera de särskilt begåvade eleverna i matematik. Det 
vill säga att det är lärarens inre faktorer som skapar möjligheterna. De 
yttre faktorerna nämns istället som hinder i form av tidsbrist, lokaler, 
ekonomiska förutsättningar, personalbrist samt schemaläggning av ma-
tematik på skolan.  

5.5 Sammanfattande slutsatser  

Genom vår analys, utifrån ett händelselogiskt perspektiv (Bjerneby Häll 
2006), kan vi dra följande slutsatser. Det är främst de inre faktorerna hos 
eleven som bestämmer definitionen av matematisk särskild begåvning. 
Även om flera lärare lyfter betydelsen av helheten kring eleven i fråga. När 
det handlar om lärarens förmåga att identifiera de särskilt begåvade 
eleverna i matematik lyfts de inre faktorerna upp som avgörande. Det vill 
säga lärarens erfarenhet och kompetens. Å andra sidan lyfts även de yttre 
faktorerna som en avgörande faktor i identifieringsfasen. Vilket tyder på 
att både inre och yttre faktorer har sin påverkan i identifieringsfasen och 
lärarens förutsättningar att lyckas i detta.  

I lärarnas beskrivningar kring arbetet med att inkludera och stimulera de 
särskilt begåvade elever i matematik är det tydligt att de yttre faktorerna 
nämns i större utsträckning än de inre faktorerna (Lindblad m.fl., 1999). 
Brist på resurser är den yttre faktor som skapar flest hinder för lärarna, 
men även kollegial samverkan samt organisatorisk struktur och differen-
tiering är yttre påverkansfaktorer av stor betydelse. Däremot betonas de 
inre faktorerna, som lärarens erfarenhet och kompetens, av mycket stor 
betydelse för samtliga lärare, oavsett om det ses som ett hinder eller en 
möjlighet. Således blir vår slutsats att både inre och yttre påverkansfak-
torer har sin påverkan i lärarnas arbete, samt både begränsar och möjlig-
gör lärares förmåga och förutsättningar att stimulera och inkludera de 
särskilt begåvade eleverna i matematik. Ytterligare en slutsats är att 
avsaknad organisatorisk struktur ligger som orsaken till varför vissa 
påverkansfaktorer kan ses som både hinder och möjligheter för de olika 
lärarna på skolan. Det är också orsaken till varför lärarnas arbete och 
egna matematikundervisning, med fokus på särskilt begåvade elever, 
skiljer sig åt mellan klasser och årskurser. 

Dessa slutsatser kommer vidare diskuteras i kommande kapitel, i avsnit-
tet resultatdiskussion.  
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6 Diskussion  

Detta kapitel är indelat i tre avsnitt likt följande. Första avsnittet behand-
lar studiens resultat, som presenterats i föregående avsnitt. Diskussionen 
är kopplad till den tidigare forskning som behandlades i studiens avsnitt 
forsknings- och litteraturgenomgång. I diskussionen sätts analysen i ett 
större perspektiv och belyser vad resultatet har för betydelse. Därefter 
kommer ett avsnitt med diskussion kring studiens metod och utfall, där 
studiens datainsamlingsmetod, generaliserbarhet och bortfall kommer att 
diskuteras. Samt studiens styrkor och svagheter. Kapitlet kommer avslut-
ningsvis att behandla ett avsnitt med förslag till fortsatt forskning inom 
området. 

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet kommer att diskuteras med utgångspunkt i studiens forsk-
ningsfrågor. Dessa frågor syftar till att finna svar på följande; ’Hur identi-
fierar och definierar lärare de särskilt begåvade eleverna i matematikun-
dervisningen?’, ’Hur anser lärare att de arbetar med att stimulera och 
inkludera de särskilt begåvade eleverna i matematikundervisningen?’  

6.1.1 Hur lärare definierar och identifierar särskilt begåvade ele-
ver i matematik  

Det framkommer av undersökningen att den definition av särskilt begå-
vade elever i matematik som ges av lärarna till stor del överensstämmer 
med tidigare forskning (Sheffield, 2003; Krutetskii, 1976 i Pettersson 
2011). De inre faktorerna hos eleven framkommer som de mest betydande 
(Lindblad m.fl., 1999), i fråga om eleven betraktas som särskilt begåvad i 
ämnet.  Motivation, kommunikation och flexibilitet i ämnet är förmågor 
hos eleven som lyfts av flera lärare. Likväl är det elevens förmåga att 
tänka logiskt som majoriteten lärare poängterar som mest utmärkande 
för de särskilt begåvade eleverna i matematik. Det vill säga elevens för-
måga att se samband, mönster, generalisera och kreativa behärskning i 
ämnet. Vilket är det som även lyfts i den tidigare forskningen (Sheffield, 
2003; Krutetskii, 1976 i Pettersson 2011). Trots att samtliga lärare lyfter 
de inre faktorerna hos eleven som mest betydande, finns det de som även 
ser till de yttre faktorerna (Lindblad m.fl., 1999). Dessa lärare uttrycker 
att de ser till elevens helhet. Vilket överensstämmer med Pettersson och 
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Wistedt (2013) som menar att begåvning är ett resultat av relationen arv 
och miljö. Det vill säga inre och yttre faktorer (Lindblad m.fl., 1999). 
Forskning menar dock att det inte finns någon universal definition av 
särskild begåvning i ämnet (Pettersson, 2011), vilket framkommer i resul-
tatet då lärarna lyfter olika definitioner. Således går det fastställa att 
lärarens uppfattning av vad som definierar en särskilt begåvad elev i 
matematik är avgörande i identifieringsfasen. Vilket stämmer överens 
med Pettersson (2011) som lyfter lärarens förståelse för begåvningsbe-
greppet som en förutsättning för att lyckas i identifieringsfasen. Lärarnas 
upplevda svårigheter i detta är dels att de särskilt begåvade eleverna 
förblir oupptäckta eller tagna för något annat. Vilket skulle kunna vara en 
understimulerad särskilt begåvad elev i matematik som istället ses som 
omotiverad eller “stökig”. Forskning tyder på att detta är något som 
förekommer i matematikundervisningen (Pettersson & Wistedt, 2013).  

Studiens visar att de inre och yttre faktorerna verkar i samspel. Kompe-
tens och erfarenhet lyfts som de mest betydande, av de inre faktorerna 
hos lärare (Lindblad m.fl., 1999). Vilket å andra sidan till stor del bestäms 
av yttre faktorer (Lindblad m.fl., 1999). Fortbildning, stöttning av kompe-
tent personal, god lärandemiljö och verktyg, i form av tester och prov, är 
yttre faktorer som framkommer i undersökningen. Dock lyfter inte lärar-
na det ena eller det andra, utan ofta båda delar, vilket tyder på att de inre 
och yttre faktorerna är av lika stor betydelse. Vilket överensstämmer med 
tidigare forskning som menar att det är kompetenta lärare i kombination 
med en god miljö och undervisning som avgör om lärarna lyckas i identi-
fieringsfasen (Pettersson, 2011; Mattsson & Pettersson, 2015). Lärarnas 
önskan om verktyg, i form av tester och prov, som stöd vid identifiering av 
särskilt begåvade elever i matematik stämmer överens med Pettersson 
(2011). Hon menar att det är nödvändigt att lärare får rätt verktyg för att 
lyckas i identifieringsfasen, eftersom det är en tidskrävande process som 
kräver kunskap inom området. Eftersom det i undersökningen fram-
kommer att många lärare i olika grad saknar kunskap i detta, blir dessa 
verktyg ett viktigt hjälpmedel för lärarna. Vilket sätter de yttre faktorerna 
i fokus (Lindblad m.fl., 1999). 

I den fria frågan på slutet av intervjun väljer två lärare att lyfta brister i 
lärarutbildningen. De menar att det finns för lite om de matematiskt 
särskilt begåvade elever i utbildningen. Detta stödjer forskning som 
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menar att lärare hade haft bättre fortsättningar att identifiera och möta 
dessa elever om de redan i lärarutbildning fått beröra ämnet (Mönks & 
Ypenburg, 2009).  

6.1.2 Möjligheter och hinder i arbetet med att stimulera och inklu-
dera särskilt begåvade elever i matematik  

Det framkommer i undersökningen att de särskilt begåvade eleverna mer 
än ofta används som resurser i matematikundervisningen. Vilket, enligt 
Horne och Timmons (2009), kan ses som utebliven kompetensutveckling 
hos läraren för att kunna hantera och möta de särskilt begåvade eleverna i 
matematikundervisningen. Det vill säga att lärarna inte vet hur de ska 
inkludera och stimulera eleverna i fråga och således används de som 
resurser i matematikundervisningen. Lärarna menar att de hindras, dels 
av tidsbrist och dels av brist av kompetens. De uttrycker även att de kän-
ner sig otillräckliga för de särskilt begåvade eleverna i matematik och 
förklarar hur de arbetar med individualiseringsinsatser. Det vill säga att 
de särskilt begåvade eleverna till stor del arbetar med eget material i 
matematikundervisningen. Dock uttrycker lärarna att tiden till att ta fram 
detta anpassade material sällan finns, och de särskilt begåvande eleverna 
får således klara sig själva i matematikundervisningen. Ändock ser det 
inte hur de ska göra annorlunda på grund av den omtalade tidsbristen 
som hindrar dem i arbetet. Detta sätt att arbeta motsätter sig forskning 
som menar att lärarna istället bör arbeta med differentierande undervis-
ning (Tomlinson m.fl., 2003). Den differentierande undervisningen 
möjliggör för särskilt begåvade elever att finna sin plats i ordinarie mate-
matikundervisning (Tomlinson m.fl., 2003). Det minskar också risken att 
lärare ska känna sig otillräckliga (Tomlinson m.fl., 2003). Utifrån ett 
händelselogiskt perspektiv (Bjerneby Häll, 2006), tyder detta på att det är 
lärarens kompetens som är avgörande i frågan om lärarens förmåga att 
planera en matematikvisning som inkluderar och stimulerar de särskilt 
begåvade eleverna. Det vill säga lärarens inre faktorer (Lindblad m.fl., 
1999).  

Å andra sidan påverkas läraren i stor utsträckning av yttre faktorer 
(Lindblad m.fl., 1999), som tidsbrist och organisatorisk struktur i fråga 
om lokaler och schemaläggning av matematik på skolan. Vilket är de 
hinder som framkommit ur resultatet. Tidigare forskning menar att 
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denna typ av organisatorisk differentiering kan både hjälpa och begränsa 
läraren i arbetet med de matematiskt särskilt begåvade eleverna (Jahnke, 
2015). Av resultatet framkommer det dock att denna organisatoriska 
differentiering saknas på skolan då lärarna upplever att de inte kan arbeta 
nivågrupperat på grund av schemaläggningen och brist på lokaler. Där-
med hindras de särskilt begåvade eleverna att inkluderas i en grupp där 
de kan samtala med likasinnade. Att skolan inte kan erbjuda eleverna 
detta är problematiskt då det framkommer av resultatet att en stor del av 
lärarna inte hinner samtala med de särskilt begåvade eleverna. Det vill 
säga på en nivå eller i den utsträckning som stimulerar dem i matematik-
undervisningen. Detta beror främst på grund av att fokus läggs på de 
elever som inte når målen i matematik. Samt att skolans resurser priorite-
ras mot dessa elever och sällan på de särskilt begåvade eleverna i ämnet. 
Vilket överensstämmer med tidigare forskning som menar att detta före-
kommer (Pettersson, 2008; Mönks & Ypenburg, 2009). Skolinspektionen 
(2016) menar att det är möjligt att skolan prioriterar att hjälpa de elever 
som inte når målen i ämnet.  

Tidigare forskning betonar det kollegiala arbetet som viktigt och bety-
dande i arbetet med de särskilt begåvade eleverna i matematik (Mellroth, 
2018; Pettersson, 2008). Det kollegiala arbetet framställs i resultatet som 
något som både hindrar och möjliggör lärarens arbete med att inkludera 
och stimulera eleverna i fråga. Anledningen till detta är på grund av 
skolans bristande struktur som gör att uppfattningar skiljer sig åt mellan 
årskurserna. I undersökningen framkommer det att den aktuella skolan 
saknar en organisatorisk struktur, vilket hindrar lärarna i arbetet med de 
matematiskt särskilt begåvade eleverna. Möjligheterna ser olika ur i 
årskurserna och majoriteten lärare menar att de enda möjligheterna som 
finns i arbetet med de särskilt begåvade eleverna i matematik är de som 
läraren själv skapar, i den egna undervisningen. Eftersom den organisato-
riska strukturen saknas på skolan, skapar lärarna sina egna strukturer. 
Vilket gör att strukturen till viss del finns på klassnivå, men saknas på 
skolnivå. Således kan matematikundervisningen för de särskilt begåvade 
eleverna se väldigt olika ut i de olika klassrummen, det vill säga hur de 
inkluderas och stimuleras. Detta motsätter sig vad forskning förespråkar i 
det komplexa arbetet med att organisera en undervisning som främjar 
lärande och utveckling för de särskilt begåvade eleverna (Jahnke, 2015). 
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Ett arbete som kräver ett väl fungerande samarbetet mellan flertal pro-
fessioner, skolformer och pedagoger – inte minst mellan lärare och rektor 
(Jahnke, 2015). 

För att de särskilt begåvade eleverna ska få sina behov tillgodosedda i 
matematikundervisningen menar forskning (Sriraman, 2008) att det 
krävs en initiativtagande lärare. Det vill säga en lärare som uppmuntrar 
elevernas kreativitet i ämnet, samt anpassar undervisningen i tempo och 
omfång (Sriraman, 2008). Dock framkommer det av resultatet att lärarna 
upplever få möjligheter och flera hinder för att lyckas i det arbetet. Utifrån 
ett händelselogiskt perspektiv (Bjerneby Häll, 2006), är det möjligt att se 
de inre och yttre påverkansfaktorerna i detta (Lindblad m.fl., 1999). Vi 
har genom vår studie presenterat vikten av de inre faktorerna hos läraren. 
Det vill säga lärarens erfarenhet och kompetens, där kompetens har en 
mer avgörande roll. Det finns ett driv och en vilja hos läraren att skapa en 
god lärandemiljö där de matematiskt särskilt begåvade eleverna stimule-
ras och inkluderas. Ett krävande arbete där läraren själv skapar sina 
möjligheter och förutsättningar att lyckas. Något som å andra sidan skap-
ar trötta lärare med dåligt samvete gentemot eleverna i fråga. Detta ef-
tersom det finns yttre faktorer som hindrar läraren i arbetet. Det är fram-
förallt brist på resurser, i form av tid, personal och kompetensutveckling, 
som utgör de största hindren. Pettersson (2008) menar att det är skolans 
ansvar att utforma en matematikundervisning som är till för alla. Där 
resursfördelningen mellan skolorna i kommunen görs utifrån elevernas 
behov och förutsättningar (Skolinspektionen, 2016).   

Denna studien har gett oss, och förhoppningsvis andra inom skolans 
verksamhet, en tankeställare gällande de särskilt begåvade elevernas 
situation i matematikundervisningen. Det är viktigt att vara medveten om 
deras behov, att se dem och att ta hand om dem i matematikundervis-
ningen. Avsaknad organisatorisk struktur skapar hinder i lärarnas arbete 
att skapa en matematikundervisning som är anpassad för de särskilt 
begåvade eleverna. Lärarna anser att det yttersta ansvaret ligger på dem 
själva och att de skapar sina egna förutsättningar, i den egna undervis-
ningen. Däremot visar de nyexaminerade lärarna god medvetenhet kring 
problematiken som finns gällande de särskilt begåvade eleverna i mate-
matik. Vilket bådar gott för framtiden. Denna medvetenhet är något som 
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vi kommer att ta med oss i våra framtida yrkesroller som grundskolelä-
rare.  

6.2 Metoddiskussion  

De lärare som vi valde att tillfråga angående en intervju, det vill säga 
studiens urval, var verksamma och behöriga lärare i matematik i årskurs 
1–9 på en skola i mellersta Sverige. Vi tillfrågade totalt 21 lärare varav 18 
stycken valde att delta i studien. En anledning till att vi fick ett så pass 
stort deltagande i studien kan bero på att vi bokade in intervjuer och 
presenterade vår studie på plats. Detta gjorde att vi skapade en personlig 
kontakt och lärarna fick en bild av vilka vi var innan intervjutillfälle. 
Vilket kan ha påverkat hur mycket de valde att delge kring sin egen 
undervisning och uppfattningar kring arbetet med eleverna i fråga. Hur 
mycket lärarna valde att delge kan också bero på deras arbetslivserfaren-
het. Endast fem lärare betraktades som nyexaminerade, då resterande 13 
lärare hade en arbetslivserfarenhet på 6–40 år. De lärarna kan därmed 
uppfattas som trygga i sin lärarroll och i att dela med sig av sina erfaren-
heter. Å andra sidan tyder inte denna studie på att nyexaminerade lärare 
inte skulle ha något att bidra med eftersom även de lärarna resonerar väl 
kring ämnet. Trots att de upplever svårigheter i arbetet uppvisar de rela-
tivt god kompetens, även om de saknar erfarenhet. 

Studiens urval gjordes delvis utifrån bekvämlighetsuravalet, vilket till viss 
del gav de utfall hoppats på. Vi fick stort deltagande, 18 respondenter, 
även om vi inte helt nådde upp till vår målsättning på 21 stycken respon-
denter.  Således visade det sig vara en stor fördel att använda vår kontakt 
som redan fanns på skolan. Det strategiska urvalet, det vill säga att vi 
valde en skola med verksamma och behöriga lärare i matematik, gav till 
viss del det utfall vi hoppats på. Undersökningen var först begränsad till 
årskurs 4–6 men fick succesivt utökas till årskurs 1–9, eftersom vi enbart 
sökte behöriga lärare i ämnet. Det förekom ett bortfall som gjorde att vi 
fick ta ställning till antingen färre respondenter, eller utöka vår under-
sökning från 4–6 till 1–9. Varav vi valde det sistnämnda. Detta kan dock 
till viss del ha påverkat undersökningens mättnad, då respondenternas 
svar till viss del skiljde sig åt mellan årskurserna.  

Lyckligtvis valde alla respondenter att svara på intervjuguidens alla frågor 
och det interna bortfallet blev därmed 0%. Det kan bero på att vi hade 
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intervju som metod där vi kunde förtydliga frågorna för respondenten. 
Patel och Davidson (2011) menar att man bör ta reda på anledningen till 
det externa bortfallet om det närmar sig, eller överstiger, 20%. Vidare 
menar de att detta eventuellt skulle behöva redovisas i arbetet eftersom 
att det kan finnas en gemensam egenskap hos de respondenter som fallit 
bort. Vilket i sin tur kan leda till att man eventuellt bör misstänka att 
resultatet blivit påverkat och därmed felaktigt (Patel & Davidson, 2011). 
Vi tolkade vårt procentuella bortfall, 14%, som bortom denna riskzon 
eftersom det ligger under 15% och där med inte närmar sig gränsen, på 
20%. Vilket å andra sidan är en tolkningsfråga. Gällande det externa 
bortfallet var procentsatsen 14 % vilket är lika med tre lärare. Dessa lärare 
föll bort på grund av tidsbrist. Således går det utläsa att det är den kända 
tidsbristen hos lärare som påverkat vilka som valt att delta i studien och 
inte. Detta tyder på, utifrån ett händelselogiskt perspektiv (Bjerneby Häll, 
2006), att det är det yttre påverkansfaktorer som påverkar lärarnas beslut 
att delta i studien.  

I och med att vi valde att vända oss till en skola blir resultatet svårt att 
generalisera, då Bryman (2018) menar att en mindre grupper individer 
inte kan avspegla en större population. Å andra sidan är det 13 av 18 som 
anser att de inte kan ge de särskilt begåvade eleverna den stimulans som 
de behöver i matematikundervisningen. Därav kan man anse att detta 
resultat till viss del är generaliserbart. Samtidigt var det ett enhälligt svar 
där samtliga lärare svarade att de inte upplevde någon struktur på den 
aktuella skolan gällande de matematiskt särskilt begåvade eleverna. Dock 
har vi valt att rikta vår undersökning till en skola och man kan därför 
ifrågasätta om detta resultat egentligen är generaliserbart. Å andra sidan 
kan det ses som en riktlinje för hur det ser ut på skolor, samt ge en tanke-
ställare kring de matematiskt särskilt begåvade elevernas situation i 
matematikundervisningen. Däremot hade vårt resultat blivit mer genera-
liserbart om vi använt oss av enkät som metod, samt inte haft en sådan 
kort tidsram att förhålla oss till. I sådant fall hade vi, med enkät som 
metod, förhoppningsvis nått ut till betydligt fler lärare, på fler skolor. Det 
hade också vart möjligt att använda ytterligare en datainsamlingsmetod, i 
samband med intervjuer, för att stärka studiens validitet (Bryman, 2018). 
Vi hade en tanke om att använda både enkät och intervju som metod för 
datainsamling men detta valdes bort på grund av den givna tidsramen.  
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Ett annat alternativ som metod i undersökningen hade varit att genom-
föra intervju i fokusgrupper. Davidsson (2007) menar att fokusgrupper 
lämpar sig för att diskutera ett specifikt ämne med utgångspunkt i egna 
erfarenheter och uppfattningar. Vidare menar hon att fokusgrupper har 
en tendens att bli argumentativa – eftersom varje deltagare talar för sin 
egen åsikt. Således uteslöts fokusgrupper då vi inte heller eftersökte ett 
kollektivt svar, vilket Davidsson (2007) menar är helheten som blir utöver 
de individuella åsikterna vid fokusgrupper som metod. Det vi eftersökte 
var de enskilda lärarnas syn på det problemområde som studien syftar till. 
Därav gjordes enskilda intervjuer. Vår semistrukturerade intervjuguide är 
baserad på studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter, 
samt har följts under samtliga intervjuer. Det vill säga att ordningsföljden 
av intervjufrågor har vart densamma och ledande frågor har inte före-
kommit. Vilket i efterhand kontrollerades genom att vi kunde lyssna 
igenom samtliga inspelade intervjuer i samband med transkribering. 
Därmed är studiens syfte uppfyllt och frågeställningarna besvarade. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Studien har syftat till att undersöka lärares syn på arbetet kring särskilt 
begåvade elever i matematik. Vilket har analyserats och diskuterats uti-
från ett händelselogiskt perspektiv (Bjerneby Häll, 2006), med hänsyn till 
både inre och yttre påverkansfaktorer (Lindblad m.fl., 1999). Ett förslag 
till fortsatt forskning skulle således kunna vara att genomföra en kvalita-
tiv intervjustudie med rektorer som respondenter. Vilket skulle ge en mer 
klar och fördjupad insyn i den organisatoriska strukturen. Det skulle även 
vara intressant att genomföra både lärar-och rektorsintervjuer. På så vis 
är det möjlighet att jämföra de hinder och möjligheter som upplevs i 
verksamheten. Ytterligare ett förslag på forskning skulle kunna vara att 
vända sig till fler än en skola för att öka resultatets generaliserbarhet.   
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8 Bilagor  

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Informationsbrev om studien Att arbeta med särskilt begåvade elever i 
matematik. 

Inledning  
Studie för examensarbete i lärarutbildning utförs av Nicole Hedin och 
Maja Storm, lärarstudenter vid Karlstad Universitet. Det insamlade 
materialet kommer att användas inom handledargruppen bestående av 
fyra studenter, handledare och examinator.  

Syfte  

Studien syftar till att undersöka lärares syn på arbetet med särskilt begå-
vade elever i matematik, samt de möjligheter och hinder som upplevs i 
det arbetet. 

Genomförande  

Genomförande av studien görs genom enskilda lärarintervjuer. Skola, 
elever och pedagoger som nämns i intervjun kommer avidentifieras innan 
någon information redogörs i arbetet. Samtliga intervjuer kommer att 
spelas in i syfte att kunna studera och analysera de givna svaren till forsk-
ningsresultaten.  

Hantering av data och sekretess  

Samtliga uppgifter som samlas in kommer behandlas varsamt och ingen 
obehörig kommer kunna ta del av dem. Uppgifterna kommer slutligen 
förstöras men bevaras fram till dess att uppsatsarbetet har godkänts och 
betyget är registrerat i studieregistret hos Karlstad universitet.    

Karlstad universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftsla-
gen (dataskyddsförordningen fr.o.m. 25 maj 2018) har du rätt till att 
kostnadsfritt få ta del av alla uppgifter som hanteras om dig, samt rätta 
eventuella fel som uppstått. Det är även din rättighet att begära begräns-
ning och radering av uppgifter eller att protestera mot behandling av 
personuppgifter. Vid eventuella klagomål kan du vända dig direkt till 
Datainspektionen och dataskyddsombudet på Karlstad universitet har 
följande kontaktuppgifter: dpo@kau.se   
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Frivillighet  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och personuppgifterna behandlas 
enligt ditt informerande samtycke. Du har även rätt till att när som helst 
återkalla ditt samtycke. Du behöver inte ange orsak men din återkallning 
påverkar inte den behandling som redan skett. 

 

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Studenter, Grundlärarprogrammet åk. 4–6: 

Nicole Hedin, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Maja Storm, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Handledare: 

Dr. Elisabet Mellroth, Institutionen för matematik och datavetenskap vid 
Karlstads universitet samt Sundsta- Älvkullegymnasiet, Karlstads kom-
mun, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



 

51 

 

 

Bilaga 2 – Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien om Att arbeta med särskilt begåvade 
elever i matematik 

[Studien syftar till att undersöka lärares syn på arbetet med särskilt begå-
vade elever i matematik, samt de möjligheter och hinder som upplevs i 
det arbetet] 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 
avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

All information gällande dig som respondent kommer att behandlas helt 
anonymt, det kommer inte vara möjligt att identifiera dig som individ i 
forskningsresultaten.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och god-
känner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlig-
het med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

 

................................................  
Underskrift  

 

.................................................     ............................................................ 

Namnförtydligande                    Ort och datum  

 

Kontaktuppgifter: 

Studenter, Grundlärarprogrammet åk. 4–6: 

Nicole Hedin, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Maja Storm, xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Handledare: 

Elisabet Mellroth, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 3 – Intervjuguide  

Studien syftar till att undersöka lärares syn på arbetet med särskilt begå-
vade elever i matematik, samt de möjligheter och hinder som upplevs i 
det arbetet. Studien syftar till att finna svar på följande frågor: 

A. Hur identifierar och definierar lärare de särskilt begåvade eleverna i 
matematikundervisningen?  

 

B. Hur anser lärare att de arbetar med att stimulera och inkludera de 
särskilt begåvade eleverna i matematikundervisningen?  

 

Tema 1: Bakgrund om lärares behörighet och arbetslivserfarenhet  

1. I vilken årskurs/årskurser undervisar du i matematik?  

 

2. Vad har du för utbildning? 

 

3. Hur länge har du arbetat som behörig lärare i matematik?  

 

Tema 2: Definiera och identifiera särskilt begåvade elever i matematik 

4. Kan du beskriva hur du definierar en elev med särskild begåv-
ning i matematik?  

 

5. Upplever du att det är svårt att identifiera särskilt begåvade ele-
ver i matematik?  

 
6. Anser du att du har goda förutsättningar att identifiera de sär-

skilt begåvade elever i matematik? 
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Tema 3: Möjligheter och hinder i arbete med särskilt begåvade elever i 
matematik 

7. Anser du att du kan ge de särskilt begåvade eleverna den stimu-
lans de behöver i matematikundervisningen?  

 

8. Finns det något som hindrar dig från att bedriva en undervisning 
som stimulerar de särskilt begåvade eleverna i matematik? 

 

9. Vilka möjligheter anser du finns på din skola för att arbeta med 
särskilt begåvade elever i matematik?  

 

10.  Anser du att du har goda förutsättningar att stimulera de särskilt 
begåvade eleverna i matematikundervisningen?  

 

11. Upplever du svårigheter med att inkludera särskilt begåvade ele-
ver i matematikundervisningen?  

 

12. Upplever du att det finns en struktur kring de särskilt begåvade 
eleverna i matematik på din skola?  

 

13.  Finns det något annat du vill lyfta eller tillägga innan vi avslutar 
intervjun?  

 

 

Tusen tack för din medverkan och hjälp i vår undersökning! 
 


