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Abstract  
The purpose of this study is to see how some teachers in primary school creates and adapts 

their mathematics teaching for students with special mathematical abilities. It also aims to 

identify opportunities and challenges that teachers see in creating a teaching adapted to these 

students. 

In this study, qualitative interviews has been done to collect data. The interviews were 

conducted with five teachers who all are active in the primary school.  

The study results show that there is great variation in how the interviewed teachers create 

their mathematics teaching for students with special mathematical abilities. The use of 

mathematics book proved to be significant for how this adaptation took place. The result also 

shows that the teachers’ explanations for the choice of the adaptations that they make in 

teaching vary. Some of the teachers stressed that the teaching they were carrying made it 

possible for adaptation in the normal teaching while others stressed that they made 

adjustments to fit the current student best. The result showed two challenges that many of the 

teachers saw in the creation of a teaching adapted for students with special mathematical 

abilities. These challenges were time and group. 
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Sammanfattning  
Syftet med denna undersökning är att se hur några lärare i grundskolans tidigare år utformar 

och anpassar sin matematikundervisning för elever med särskilda matematiska förmågor. 

Syftet är också att se vilka möjligheter och utmaningar som lärarna ser i att utforma en 

undervisning anpassad efter dessa elever.  

I denna undersökning har kvalitativa intervjuer gjorts för att samla in data. Dessa intervjuer är 

gjorda tillsammans med fem lärare som alla är verksamma inom grundskolans tidigare år.   

Studiens resultat visar att det finns en stor variation i hur de intervjuade lärarna utformar 

undervisningen för elever med särskilda matematiska förmågor. Användningen av 

matematikboken visade sig ha betydelse för hur denna anpassning såg ut. Resultatet visar 

även att lärarnas förklaringar till de val av anpassningar som de gör i undervisningen varierar. 

Några av lärarna framhöll att den undervisning de bedrev möjliggjorde till anpassning inom 

den normala undervisningen medan andra framhöll att de gjort anpassningar som passade den 

aktuella eleven bäst. I resultatet framkom det två utmaningar som flera av lärarna såg i att 

utforma en undervisning anpassad för elever med särskilda matematiska förmågor. Dessa 

utmaningar var tiden och gruppen.  

Nyckelord  
Särskilda matematiska förmågor, matematikundervisning, individualisering, differentiering  
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1. Inledning  

Att undervisningen ska anpassas efter varje enskild elevs behov och förutsättningar är något 

som varit i fokus under hela min tid på lärarutbildningen. Under denna tid har fokus legat på 

hur vi ska få med alla elever så att de, så långt som möjligt, når de mål som finns uppsatta för 

respektive ämne i läroplanen. När det kommer till att stödja elever i sitt lärande är min 

uppfattning att det inte enbart är de elever som har svårigheter som behöver stöd utan att stöd 

också behöver ges till de elever som har förmågor i ämnet så att deras intresse behålls och 

utmanas. Vid utformningen av matematikundervisningen läggs stort fokus på hur man ska 

hjälpa de elever som inte når målen i matematik, men hur utformar man en undervisning i 

matematik där elever med särskilda matematiska förmågor stimuleras i undervisningen?  

Under min uppväxt och under den tid jag praktiserat och jobbat på skolor har jag sett en stor 

variation bland det stöd som ges till elever som har särskilda matematiska förmågor. Stödet 

som jag sett har varit allt från att elever fick hoppa över en klass till att på egen hand få jobba 

vidare i läroboken.  

Intresset för detta område kommer från den utmaning som ligger i att utforma en 

matematikundervisning där man stimulerar alla elever oavsett kunskapsnivå. Att jobba med 

och utforma en undervisning för elever med särskilda matematiska förmågor är en fråga som 

jag sett är aktuell runt om på skolor. Mönks och Pflüger (2005) beskriver att utbildning för 

begåvade barn har fått ett politiskt erkännande i Sverige. Detta visar sig ha betydelse för 

utvecklingen av lämpliga utbildningsbestämmelser och för lärarutbildningen, där man också 

sett en lovande ökning. Wistedt (2005) beskriver att i budgetpropositionen 2002/2003 

framförs en utveckling av lärarutbildningen där lärarstudenter ska få möjlighet att ta del av 

aktuell forskning gällande högpresterande elevers behov av särskilt stöd. Detta visar på att 

utbildning för begåvade barn är ett aktuellt ämne som är på gång i Sverige. Utifrån det anser 

jag att det är viktigt att detta område undersöks vidare. Jag kommer därför i denna studie 

undersöka hur lärare utformar en undervisning i matematik anpassad för elever med särskilda 

matematiska förmågor.  

1.1. Styrdokument   
I Lgr 11 finns beskrivningar om skolans uppdrag när det kommer till hur undervisningen ska 

anpassas till varje elevs enskilda behov. I de inledande kapitlen finns det beskrivet att 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s. 

8) och att alla som arbetar inom skolan ska ”uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd” (Skolverket, 2011, s. 14). 

I Skollagen (SFS 2010:800) finns det beskrivet i första kapitlet som handlar om inledande 

bestämmelser, att  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

(SFS Skollag, 2010:800, 1 kap. 4 §)  

och att utbildningen inom skolväsendet ”ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära” (SFS Skollag, 2010:800, 1 kap. 4 §).  

I Skollagens tredje kapitel som berör barns och elevers utveckling mot målen fastslås att  

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

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål.  
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(SFS Skollag, 2010:800, 3 kap. 3 §)  

Det beskrivs också att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling”(SFS Skollag, 

2010:800, 3 kap. 3 §).  

Europarådet utkom 1994 med en rekommendation gällande begåvade barns rätt till stöd i 

undervisningen. I den framhåller man att utbildning är en mänsklig rättighet och att den så 

långt som möjligt, bör utformas efter varje individs enskilda behov. Man menar vidare att det 

alltid kommer att finnas barn med speciella behov där man kommer att behöva utforma 

speciellt stöd. En grupp där detta stöd behöver ges är till elever med hög begåvning. Det 

framhålls också att elever som har begåvning ska kunna dra nytta av lämpliga pedagogiska 

villkor som gör att dessa elever utvecklar sin förmåga. Europarådet framhåller att det är till 

nytta för samhället om man tar tillvara på dessa talanger. (Europarådet, 1994)   

Trots de bestämmelser som finns i styrdokumenten beskriver Pettersson (2011) att skolor ofta 

brister i arbetet med att stimulera elever med särskilda matematiska förmågor i 

undervisningen. Matematikundervisningen för dessa elever består ofta av att eleverna får 

jobba med uppgifter som inte ger någon utmaning eller att de tilldelas uppgifter som upprepar 

vad de tidigare klarat av. Edfeldt och Wistedt (2005) beskriver att den rekommendation som 

Europarådet (1994) utkom med gällande elevers rätt till särskilt stöd inte heller gav några 

märkbara effekter på det svenska skolsystemet. Mönks och Ypenburg (2009) menar att elever 

behöver stöd och stimulans för att kunna utveckla sina förmågor. Med utgångspunkt i detta 

anser jag att det finns ett behov av att undersöka hur lärare utformar sin undervisning för 

elever med särskilda matematiska förmågor.  

1.2. Hög begåvning  
Mönks och Ypenburg (2009) beskriver att trots att skollagstiftningen i de flesta länder i 

Europa garanterar elever undervisning som riktar in sig mot enskilda elevers inlärningsbehov 

sker inte alltid detta.  

I verkligheten är det emellertid så att skolstadgor och arbetsplaner knappast ger utrymme för det 

enskilda barnets inlärningsbehov. Bestämmelser om individuell handledning i synnerhet av elever som 

ligger alltför långt över genomsnittet saknas, eller så skyller man på att tiden inte räcker till för 

handledning av dessa elever.   

(Mönks & Ypenburg, 2009, s. 109) 

Mönks och Ypenburg (2009) beskriver en förklaringsmodell av begreppet ”hög begåvning”. 

Denna modell kallas ”Flerfaktorsmodellen: förmågor + kreativitet + motivation”(Mönks & 

Ypenburg, 2009, s.26). De beskriver att särskild begåvning kan tas i uttryck på olika sätt 

genom olika förmågor och framhåller vikten av att dessa förmågor som är högintellektuella, 

sociala, motoriska eller konstnärliga förmågor behöver stöd och stimulans för att kunna 

utvecklas. Det räcker alltså inte enbart med att ha en fallenhet för ett eller flera av områdena.  

Mönks och Ypenburg (2009) redogör för denna modell genom att beskriva den som en triad 

av de tre faktorerna: höga intellektuella förmågor, kreativitet och motivation, som alla är 

personlighetsdrag vid hög intellektuell begåvning. I denna modell finns ytterligare en del som 

är med och bidrar till att hög begåvning utvecklas. Denna del omfattar den sociala miljön: 

familjen, skolan och vännerna. Denna förklaringsmodell finns illustrerad i en bild (se figur 1) 

som de menar, borde vara tredimensionell, då alla faktorer påverkar varandra. ”Det är först 

när dessa sex faktorer samspelar på ett bra sätt som hög begåvning kan utvecklas och komma 

till uttryck i särskilda prestationer eller anmärkningsvärda handlingar” (Mönks & Ypenburg, 

2009, s.30).  
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I denna studie kommer jag använda mig av den modell som Mönks och Ypenburg (2009) 

beskriver genom att titta på den från skolperspektivet. Jag vill undersöka vad skolan gör för 

att elever ska få möjlighet att utveckla sina förmågor, och i det här fallet, matematiska 

förmågor.  
Vid läsning om detta område kan man se att det finns många benämningar på elever med 

dessa förmågor, så som, matematisk fallenhet, matematisk begåvning och särbegåvade. I 

denna studie har jag valt att genomgående använda termen elever med särskilda matematiska 

förmågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flerfaktorsmodellen: förmågor + kreativitet + motivation. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare i grundskolans tidigare år utformar 

och anpassar sin matematikundervisning för elever med särskilda matematiska förmågor. 

Syftet är också att undersöka lärarnas syn på vilka möjligheter och utmaningar som finns i att 

utforma en undervisning anpassad till dessa elever.  

2.1. Frågeställningar  
 Hur utformar och anpassar lärarna sin undervisning för att stödja elever med särskilda 

matematiska förmågor och vilka skäl anger de till valet av anpassning?  

 Vilka utmaningar och möjligheter ser lärarna i att utforma en undervisning anpassad 

för elever med särskilda matematiska förmågor? 
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3. Litteraturgenomgång  

I denna del presenteras tidigare forskning kring det valda området. Det som kommer att 

behandlas är forskning om vad som definieras som särskilda matematiska förmågor, hur dessa 

elever bemöts i undervisningen, undervisningens utformning samt matematiska aktiviteter.    

3.1. Särskild matematisk förmåga  
I tidigare forskning kring vad som definieras som matematisk förmåga refereras det av många 

till Krutetskii. Pettersson och Wistedt (2013) beskriver att Krutetskii förklarar begreppet 

matematisk förmåga som en struktur av olika förmågor som är beroende av varandra. Wistedt 

och Lagergren (2006) beskriver Krutetskiis forskning där man förklarar att undersökningen 

grundar sig i en longitudinell studie som gjorts mellan åren 1955 – 1966, där man följde både 

vuxna och barn som hade en särskild matematisk förmåga. De framhåller att matematisk 

förmåga inte är något man föds med utan är något som utvecklas när man ägnar sig åt en 

matematisk aktivitet. De beskriver vidare att matematisk förmåga inte enbart är en enda 

förmåga utan flera som kan kompensera varandra.   

De förmågorna som Krutetskii framhåller och som beskrivs i Pettersson och Wistedt (2013) 

är: 

 Förmågan att formalisera matematiskt material, d.v.s. förmåga att skilja form från innehåll och att 

arbeta med formella strukturer av relationer och samband. 

 Förmågan att generalisera matematisk material, att upptäcka vad som är viktigt, att välja bort det 

som är irrelevant och se vad som är gemensamt i det som ytligt sett kan te sig olika.  

 Förmågan att operera med siffror och andra symboler. 

 Förmåga till sekventiellt, logiskt resonerande är förmågan att kunna skilja på förutsättningar för och 

slutsatser av ett resonemang och förmågan att dra logiska slutsatser från de givna premisserna.  

 Förmågan att förkorta resonemang till förmån för klarhet och enkelhet i lösningsprocessen.   

 Flexibilitet och reversibilitet i tänkandet, d.v.s. rörlighet i tänkande och förmåga att vända tankegång 

eller skifta tankemodell.  

 Förmågan att minnas matematisk information, som gör det möjligt för individen att använda den 

gjorda erfarenheten i nya problemlösningssituationer, d.v.s. minne för relationer mellan storheter, 

typiska drag i resonemang, argumentationsscheman, bevis, m.m., och slutligen en mer generell 

förmåga:  

 Fallenhet och intresse för matematik, en förmåga som ofta tar sig uttryck i en lust att söka 

matematiska aspekter av omvärlden.  

(Pettersson & Wistedt, 2013, s.11)   

Den sista förmågan som beskriver fallenhet och intresse för matematik är en förmåga, menar 

Pettersson (2011), som Krutetskii lagt till som en mer generell förmåga. Pettersson och 

Wistedt (2013) framhåller att de sju översta förmågorna är förmågor vi alla har men på olika 

nivåer. Man beskriver att ”Utan dem skulle vi nämligen inte kunna orientera oss i omvärlden: 

bedöma avstånd, tid och hastighet eller uppskatta föremåls storlek, vikt, volym och läge” 

(Pettersson & Wistedt 2013, s.11). Den sista förmågan, menar de vidare, är den som alla 

människor inte anses ha. Pettersson (2012) förklarar att hon i sin studie sett några 

gemensamma drag hos elever med särskilda matematiska förmågor. Den mest framträdande 

egenskapen som hon sett hos dessa elever är nyfikenheten. Eleverna vill förstå vilket driver 

och skapar motivation hos eleverna till att vara nyfikna och ställa frågor.   

3.2. Hur bemöts elever med särskilda matematiska 
förmågor i undervisningen? 
Barger (2001) förklarar att begåvade barn inte kan lära sig matematik av sig själva utan att de 

också behöver bli undervisade. Hon förklarar vidare att även dessa elever behöver stöta på 
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processer och matematiska begrepp och att någon visar dem matematik som är stimulerande, 

intressant och utmanande för dem. Att ”Duktiga elever klarar sig själva” förklarar Pettersson 

(2011) är en myt som tyvärr finns kvar i svensk undervisning. Hon förklarar att detta inte 

beror på att lärarna själva tycker att det är så det är eller att forskning pekar på det. Istället 

menar hon att denna myt finns kvar då resurserna i skolan inte räcker till. Wistedt (2005) 

beskriver att uppfattningen om elever som har särskild matematisk förmåga gärna är att det är 

”en exklusiv grupp, som klarar sig väl på egen hand” (Wistedt, 2005, s. 54). Hon förklarar att 

dessa elever inte kan ses som en grupp, då dessa elever är olika, precis som alla andra elever. 

Några har fallenhet inom ett specifikt område, andra har en bred begåvning, de har olika 

intressen och bakgrund. Wistedt (2005) beskriver också att dessa elever säkert är fler än vad 

vi idag vet.   

Skolverket (2012) beskriver en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen gjort i syfte att 

bland annat undersöka skolors anpassning av undervisningen till elevers enskilda behov. 

Skolverket (2012) beskriver att det genom denna undersökning visade sig att över hälften av 

skolorna de granskat inte anpassade undervisningen för enskilda elevers behov i tillräcklig 

utsträckning. Det framhålls att bristerna bland annat innefattar på vilket sätt som skolorna gav 

utmaningar till de elever som presterar på en hög nivå. Den anpassning som gjordes för dessa 

elever visade sig innehålla schabloniserade lösningar, som exempelvis var att räkna fler tal i 

matematikboken. Pettersson (2012) beskriver att det i svensk skola inte går att kräva stöd för 

elever med särskilda matematiska förmågor. Hon förklarar också att det inte finns några 

dokumenterade svenska handlingsplaner för hur dessa elever bör bemötas i skolan.  

Pettersson (2011) beskriver att enskilt arbete i matematikboken är det arbetssätt som vanligast 

används i matematikundervisningen. Undervisningen består av en hastighetsindividualisering 

som innebär att eleverna arbetar i ett och samma läromedel i sin egen takt. Skolverket (2003) 

beskriver att matematik är det ämne i skolan som till störst del styrs av en lärobok och menar 

att detta kan vara på både gott och ont. De framhåller att ett för ensidigt användande av 

läroboken kan leda till att eleverna tar avstånd från ämnet medan ett bra läromedel kan bidra 

till ”en positiv utveckling av undervisningspraktiken” (Skolverket, 2003, s. 39). Pettersson 

och Wistedt (2013) framhåller att en del lärare känner oro för att inte räcka till för de elever 

som ligger långt fram i matematiken. De beskriver en lärares tankar kring arbetet med dessa 

elever där det framhålls att en elev läraren har, enkelt klarar den vanliga matematiken som 

finns i matematikboken. Läraren beskriver att den har försökt att frångå boken allt mer och 

förklarar att den istället försöker jobba med matematik på ett annat vis men framhåller att den 

ännu inte vågar lämna matematikboken helt.  

Pettersson och Wistedt (2013) beskriver att det bemötande elever med särskilda matematiska 

förmågor får i undervisningen då de utrycker sina matematiska förmågor varierar. De 

framhåller att eleverna ofta får positiva reaktioner när de kommer med andra lösningar på 

problemen än vad som är tänkt av läraren. De beskriver också att en lärare uttrycker att det är 

roligt när läraren själv ser att man kan lösa en uppgift på flera sätt. Pettersson och Wistedt 

(2013) menar dock att eleverna ibland tyvärr får svaret att deras lösning är för svår för 

resterande i klassen och ändrar då lösningen för att underlätta för de andra eleverna i klassen. 

De tar också upp exempel på lärare som sagt att läxan är fel trots att eleven gjort korrekta 

uträkningar vilket har lett till att eleven tvingats göra om läxan och blivit ombedd att vänta 

med dessa uträkningar några år. Pettersson och Wistedt (2013) framhåller vikten av att läraren 

bekräftar elevernas frågor och ser till deras behov av att lära. De menar att i allt umgänge med 

barn, och framförallt med de barn vi allmänt anser faller utanför ramen för en åldersgrupp, är 

det viktigt att skapa tillit och trygghet, ”i trygga relationer kan alla barn växa i ämnet och 

utveckla en sund förståelse för matematik” (Pettersson & Wistedt, 2013, s. 55).  
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3.3. Undervisning för elever med särskilda matematiska 
förmågor 
Att elever är olika är något som de som arbetar inom skola måste beakta. Detta anser Wallby, 

Carlsson och Nyström (2001) och menar att det inte går att utforma undervisningen precis lika 

för alla elever, men att eleverna så långt som möjligt ska ges förutsättningar att nå de mål som 

finns uppsatta.  

Hur matematikundervisningen utformas, anpassas och genomförs gentemot elever med olika 

matematiska kunskaper beror på olika faktorer. Detta beskriver Pettersson (2011) och 

framhåller att ekonomiska och organisatoriska faktorer, lärarens kompetens inom ämnet, 

gruppstorlekar samt tid är faktorer som alla spelar in när det kommer till hur undervisningen 

utformas.   

Pettersson och Wistedt (2013) beskriver att det finns olika sätt att utforma stöd i 

undervisningen så att elever med särskilda matematiska förmågor kan utvecklas. Ett sätt är att 

eleven ges individuellt stöd i form av en lärare som eleven jobbar tillsammans med vid 

utvalda tillfällen. Detta stöd visar sig ha positiv effekt hos eleverna, men att det kan vara 

kostsamt för skolan. Engström (2009) beskriver även han denna ökade kostnad som det kan 

innebära för skolan om man gör en satsning på de begåvade eleverna. Han menar att  

Visst skulle en ökad satsning på begåvade barn innebära en ökad kostnad för våra skolor – även om 

det är en tämligen blygsam del av den totala kostnaden – men har vi råd att avstå? Och framförallt, har 

vi rätt att fortsätta att försumma de begåvade barnen?    

(Engström, 2009, s. 130) 

Ett annat sätt att utforma stöd i undervisningen för elever med särskilda matematiska 

förmågor är att elever med dessa förmågor från olika klasser sätts samman i en grupp där de 

tillsammans med en lärare arbetar med matematiska problem (Pettersson och Wistedt, 2013). 

Pettersson (2012) beskriver att genom att skapa grupper av elever som sätts samman inom en 

klass eller årskurs kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Pettersson och Wistedt (2013) menar att 

denna lösning kan ha en positiv effekt på eleverna då de får dela sitt matematiska intresse med 

andra. Det framhålls dock att det så långt som möjligt i första hand är den ordinarie 

undervisningen som bör utformas på ett sätt som gör att den stödjer och stimulerar dessa 

elever. ”Mycket kan göras i den vardagliga undervisningen genom att skapa tillfällen för 

elever och lärare att tillsammans föra spännande matematiska samtal som utvecklar elevernas 

begreppsförståelse och känsla för ämnet” (Pettersson, 2012, s. 22).  

3.3.1. Individualisering 

Löwing (2006) beskriver individualisering som en anpassning av innehållet till varje elevs 

förmåga, förkunskaper och behov. Individualisering menar hon först kan ske när läraren tagit 

reda på och utformat undervisningen efter elevens intressen, behov och förkunskaper. 

Lärarens uppgift i individualiseringen är att handleda och möta elever utifrån deras 

individuella behov. 

För att ta reda på hur eleverna ligger till och hur man ska individualisera undervisningen 

menar Löwing (2006) att man kan använda sig av diagnoser som hjälp för att ta fram 

information kring elevernas kunskaper. Utifrån diagnosens resultat kan man ta fram på vilket 

sätt anpassningen ska ske och inom vilka områden.  

Vinterek (2006) beskriver åtta individualiseringstyper.  

• Innehållsindividualisering.  

• Omfångsindividualisering 

• Nivåindividualisering 
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• Metodindividualisering  

• Hastighetsindividualisering  

• Miljöindividualisering  

• Materialindividualisering  

• Värderingsindividualisering  

(Vinterek, 2006, s. 46) 

Vinterek (2006) beskriver dessa individualiseringstyper mer ingående och förklarar att den 

första individualiseringstypen, innehållsindividualisering, innebär att man försöker hitta ett 

innehåll som passar den enskilde elevens kunskapsnivå eller intresse. Den 

individualiseringstyp som kallas omfångsindividualisering kopplas samman med 

innehållsindividualiseringen då innehållsaspekten både kan omfångsindividualiseras och 

nivåindividualiseras. När man lägger nivån på ämnet utefter elevernas kunskaper blir det en så 

kallad nivåindividualisering.  

I metodindividualisering så förklarar Vinterek (2006) att det handlar om hur undervisningen 

kan utformas, dit hör också hastighetsindividualiseringen. Hastighetsindividualiseringen kan 

beskrivas som en individualisering där eleven arbetar framåt i kursen i eget tempo. Denna 

individualiseringstyp, förklarar Pettersson och Wistedt (2013), är den som vanligast används i 

den individanpassande undervisningen.   

Vinterek (2006) förklarar vidare att om man i individualiseringen anpassar studiemiljön sker 

det som kallas en miljöindividualisering. Man kan i individualiseringen också anpassa 

materialet, vilket då blir en materialindividualisering. Den sista individualiseringstypen som 

tas upp är värderingsindividualisering. Denna individualiseringstyp avser att man 

individualiserar bedömningen av elevers prestationer. Med detta menas att man bedömer 

eleven utifrån eleven själv och inte i relation till andra elever eller gemensamma mål som 

finns uppsatta.   

3.3.2. Differentiering   

Wallby, m.fl. (2001) beskriver att man genom differentiering kan skapa grupper lokalt efter 

elevers förmågor eller intressen. De beskriver vidare att individualisering och differentiering 

kopplas samman då individualisering är en form av inre differentiering. Wallby, m.fl. (2001) 

förklarar begreppen inre differentiering och nivågruppering och beskriver att inre 

differentiering syftar till grupperingar som används lokalt. Grupperingarna skapas utifrån 

olika kriterier vilket exempelvis kan vara inlärningsstil, intresse eller kön. Med 

nivågruppering menas att elever som tros ha samma förutsättningar undervisas i grupp inom 

ett specifikt ämne.  

Engström (2005) beskriver ett lyckat exempel från delstaten Hamburg där man skapat 

tillfällen för elever med särskilda matematiska förmågor att träffas och arbeta tillsammans 

med matematik. Denna modell kallas Hamburgmodellen och bedrivs av Hamburgs universitet 

och William Stern - sällskapet. Detta arbete har funnits i 20 år och har till syfte att stimulera 

elever mellan 12 och 19 år som är matematikbegåvade. De elever som väljs ut efter sökningar 

erbjuds att regelbundet träffas på universitetet i åldershomogena grupper bestående av 

matematikbegåvade. Bakom detta arbetssätt finns såväl pedagoger vid universitetet som 

matematiker och psykologer. Engström (2005) framför vidare att man på senare år utvecklat 

verksamheten vilket innebär att även de yngre eleverna (åk 3- 4), som är 

matematikintresserade, erbjuds att delta i en likande verksamhet. Eleverna som är intresserade 

att delta träffas under två dagar där de arbetar med matematikuppgifter och utför olika tester. 

Efter detta väljs ett antal elever ut att delta i den fortsatta verksamheten för särskilt 



9 
 

matematikbegåvade. För de elever som inte väljs ut till denna verksamhet erbjuder man 

matematikcirklar på skolorna för eleverna att delta i.   

Wallby, m.fl. (2001) framhåller att differentiering handlar om ”att undervisningen utformas 

olika för olika elever” (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001, s. 36). Löwing (2006) beskriver 

även hon detta begrepp och förklarar att differentiering handlar om att organisera. Wallby, 

m.fl. (2001) betonar att eftersom elever är olika bör undervisningen också vara olika för att 

den ska passa eleverna. Differentieringen kan alltså innebära att man har olika kriterier för 

måluppfyllelse eller att klassrumsaktiviteterna skiljer sig åt. De beskriver vidare att vissa 

menar att differentieringen i undervisningen i första hand bör ske genom individualisering 

eller i tillfälliga smågrupper. Andra menar att för att kunna individualisera på gruppnivå så 

måste det skapas homogena grupper.  

I litteratur om elever med särskilda matematiska förmågor tas två former av differentiering 

upp. Dessa är acceleration och berikning (Pettersson, 2011). 

3.3.3. Acceleration  

Mönks och Ypenburg (2009) beskriver ett sätt att ge elever som är högt begåvade stöd och 

stimulans i skolan. Denna pedagogiska åtgärd kallas acceleration. De beskriver att 

acceleration kan tas i uttryck på ett sätt som innebär att eleven arbetar sig igenom en lärobok 

på kortare tid än vad de andra eleverna i klassen gör. Pettersson och Wistedt (2013) beskriver 

även de denna åtgärd och menar att den kan innebära att elever jobbar på i sin takt med stöd i 

ett undervisningsmaterial. Denna form av acceleration kan kopplas samman med det som 

kallas hastighetsindividualisering som nämns i tidigare avsnitt.  Pettersson och Wistedt (2013) 

menar att hastighetsindividualisering innebär att eleverna jobbar med samma läromedel men i 

sin egen takt vilket kan innebära att eleverna under perioder kan befinna sig på olika kapitel.  

De framhåller dock att genom att eleverna befinner sig på olika ställen i läromedlet begränsas 

möjligheten till gemensamma genomgångar eller gemensamma diskussioner.  

Mönks och Ypenburg (2009) beskriver detta begrepp vidare och förklarar att acceleration 

även kan innebära att eleven som är högt begåvad, börjar skolan tidigare eller hoppar över en 

eller flera årskurser. De menar att det är en åtgärd som fått mycket motstånd där man 

framhåller att eleverna då inte är på den känslomässiga och sociala nivån som sina övriga 

klasskamrater. Man menar dock att dessa elever med säkerhet skulle klara undervisningen och 

dess innehåll i de högre årskurserna. De poängterar också att man inte får förbise den positiva 

effekt det kan få för elever att gå i en klass tillsammans med elever som befinner sig på 

samma kunskapsmässiga nivå.  

3.3.4. Berikning av den normala undervisningen  

En annan pedagogisk åtgärd som Mönks och Ypenburg (2009) lyfter är den som kallas 

”berikning av den normala undervisningen”. Denna åtgärd innebär en fördjupning i 

läroämnet. Pettersson och Wistedt (2013) framhåller att denna berikning kan innebära att 

eleven får uppgifter där den kan fördjupa sig inom samma område som resterande klassen 

jobbar med. Alternativt får eleven jobba med ett annat område tills resterande klassen är 

ikapp. De framhåller att det är viktigt att ta i beaktning vilken typ av uppgifter dessa elever 

tilldelas. Det är viktigt att eleven inte behöver upprepa samma uppgift eller behöver utföra 

liknande uppgifter. Det arbetssättet lämpar sig bättre för de elever som har bristande 

kunskaper inom ämnet och inte till de som har begåvning. Denna pedagogiska åtgärd som 

Mönks och Ypenburg framför kan kopplas till tidigare skrivna om individualisering som 

Vinterek (2006) beskriver då både innehållsindividualisering, omfångsindividualisering och 

nivåindividualisering omfattar typer av berikning av undervisningen.   
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Barger (2001) framhåller även hon att elever som redan behärskar delar i ämnet inte ska 

behöva arbeta med det igen då hon menar att de lär sig väldigt lite på detta. När man ska 

utforma en undervisning för elever som är duktiga menar Barger (2001) att man ska undvika 

att ge eleverna så kallade traditionella uppgifter. Hon menar vidare, precis som Löwing 

(2006) i tidigare avsnitt, att man vid uppstart av ett nytt arbetsområde istället bör låta dessa 

elever göra ett diagnosiskt test för att se vilka delar de klarar av, vilka delar de behöver 

stöttning i och vilka delar de inte stött på tidigare. Eleverna tilldelas därefter 

fördjupningsuppgifter inom ämnet. Barger (2001) framför att när det gäller delar i 

undervisningen som dessa elever inte är bekanta med så deltar de i den vanliga 

undervisningen. Wistedt (2005) förklarar att många drar slutsatsen att elever som har fallenhet 

för ett ämne klarar sig själva utan särskilt stöd. Wistedt (2005) menar dock alla elever som är 

högpresterande inte är snabba och följsamma i skolan utan att många elever som har särskild 

matematisk förmåga och intresse för matematik många gånger är understimulerade och tycker 

att skolan är tråkig. Detta menar hon leder till att eleverna presterar långt under sin 

prestationsförmåga.  

Mellroth (2014) beskriver att de uppgifter eleverna tilldelas måste anpassas efter elevens 

individuella behov och nivå så att eleverna blir utmanade och motiverade. Att utmana 

eleverna på deras individuella nivå menar hon är en svår men viktigt uppgift. Mellroth (2014) 

framhåller att uppgifterna eleverna tilldelas, speciellt om de har särskild matematisk förmåga, 

inte får vara för lätta. Om eleverna tilldelas för lätta uppgifter blir de mindre motiverade och 

kan prestera sämre än vad de hade gjort om de hade fått uppgifter som var utmanande.  

3.4. Matematiska aktiviteter 
Pettersson och Wistedt (2013) menar att en aktivitet räknas som en matematisk aktivitet om 

vissa kriterier är uppfyllda. Det första kriteriet är att den ska vara av problemlösande karaktär. 

Svårighetsgraden på problemen kan variera från att vara mycket komplexa, där det krävs 

kreativitet och resonemang för komma fram till en lösning, till att vara ett problem av enklare 

form som alla elever klarar att lösa. Problemet ska också vara rikt på matematiskt innehåll, det 

vill säga att problemet ska innehålla utmaningar och möjligheter för eleverna att hitta 

samband.  Dessa problem som Pettersson och Wistedt (2013) beskriver som ”rika 

matematiska problem” kan lösas av elever i grupp, där de tillsammans diskuterar fram olika 

förslag på lösningar, samt att de kan lösas av elever enskilt eller tillsammans med en lärare.  

Taflin (2007) beskriver även hon kriterier som problem ska uppfylla för att de kan kallas rika 

matematiska problem. De kriterier som hon beskriver är:  

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en 

diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 

(Taflin, 2007, s. 22)  

I Pettersson (2011) beskrivs Krutetskiis tankar kring elever med särskilda matematiska 

förmågor. Hon framhåller att det är viktigt att elever med särskilda matematiska förmågor 

tilldelas matematiska aktiviteter för att de ska kunna utvecklas och ge uttryck för sina 

förmågor. Wistedt (2005) förklarar, precis som Pettersson (2011), att när elever ägnar sig åt 

matematiska aktiviteter så utvecklas matematiska förmågor. Hon menar vidare att ”Det gäller 

att i skolan hitta uppgifter och aktiviteter som stimulerar till matematisk aktivitet, att utveckla 

en pedagogik som lyfter fram elevers talanger”(Wistedt, 2005, s. 55). Att elever behöver stöd 
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och stimulans för att kunna utveckla förmågor är något som även Mönks och Ypenburg 

(2009) framhåller. Mellroth (2009) beskriver även hon Krutetskiis tankar kring matematiska 

aktiviteter. Hon framhåller att det endast är i en aktivitet som förmågor kan studeras. ”Detta 

innebär då att om matematiska förmågor ska studeras hos en individ måste individen vara 

sysselsatt med en matematisk aktivitet”(Mellroth, 2009, s. 15).  

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) framför att ”rika matematiska problem” är till för alla i 

klassen. De rika matematiska problemen är ofta uppdelade i delproblem och i stigande 

svårighetsgrad, vilket gör att alla elever kan jobba med samma problem men på olika nivåer. 

De framhåller dock att det viktigaste inte är att man ska klara av alla delproblemen utan att 

alla kan jobba med problemet delvis eller i sin helhet.  

Hagland, m.fl. (2005) framför fördelarna med att arbeta med problemlösning. Genom att låta 

eleverna arbeta med problem ges de möjlighet att utveckla sin förmåga att tänka systematiskt, 

strukturerat, logiskt, kreativt och självständigt. Att lyckas lösa ett problem, och utmaningen 

som ligger i det, menar de kan öka elevers intresse för att arbeta med matematik. När man 

undervisar och arbetar med problemlösning ges eleverna möjlighet att samla på sig 

lösningsstrategier. Det är erfarenheter som de senare i livet kan ha nytta av i olika situationer.  

3.5. Sammanfattning av litteraturgenomgång  
Litteraturgenomgången har behandlat vad som definieras som särskild matematiskt förmåga, 

hur elever med särskilda matematiska förmågor möts i undervisningen, undervisningen för 

elever med särskilda matematiska förmågor samt matematiska aktiviteter.  

Litteraturen tar upp att matematiska förmågor inte är en enda förmåga utan flera förmågor 

som kan kompensera varandra. Den beskriver också att dessa är förmågor som vi alla har, 

men på olika nivåer. Det som dock skiljer sig åt är den sista förmågan som handlar om 

fallenhet och intresse, denna anses inte alla ha. Litteraturgenomgången beskriver också att 

elever med särskilda matematiska förmågor i undervisningen inte får de utmaningar de 

behöver och att den dominerade undervisningsformen inom matematikundervisningen är 

enskilt arbete i lärobok.   

Litteraturgenomgången tar även upp olika faktorer som ligger till grund för hur 

undervisningen utformas och genomförs. Dessa faktorer kan vara lärarens kompetens, 

organisatoriska - och ekonomiska faktorer samt tiden och gruppstorlek. Det beskrivs också 

olika sätt att utforma undervisningen på genom differentiering och individualisering. Till sist 

beskrivs också de matematiska aktiviteterna och vikten av att dessa tilldelas elever med 

särskilda matematiska förmågor.   
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4. Metodisk ansats  

I metoddelen kommer den metod som använts för att samla in data att beskrivas. Ingående 

kommer det urval som gjorts, en presentation av intervjupersoner samt genomförandet att 

beskrivas. I metoddelen beskrivs också databearbetningen, etiska aspekter och en beskrivning 

av arbetets validitet och reliabilitet.  

I denna rapport används en kvalitativ metod för att samla in information. Johansson och 

Svedner (2006) framför att inom lärarexamensarbeten är det vanligt att man använder sig av 

så kallade kvalitativa intervjuer. De menar att denna metod många gånger ger givande och 

intressanta resultat när det kommer till lärares syn på undervisning, planering och 

förhållningssätt.  

4.1. Urval  
Den metod som används i urvalet av intervjupersoner är ett så kallat målstyrt eller målinriktat 

urval. I målstyrt eller målinriktat urval väljs intervjupersoner ut i syfte att få informanter som 

är relevanta för undersökningen och forskningsfrågorna (Bryman, 2011). I denna 

undersökning har intervjupersoner valts med syfte att kunna ge svar på forskningsfrågorna. 

De intervjupersoner som valts ut har eller har haft erfarenhet av undervisning av elever med 

särskilda matematiska förmågor. Denna vetskap om lärarna har samlats in vid tid spenderat på 

de olika skolorna och i samtal med lärarna. Trost (2010) framhåller att när det gäller att välja 

antal personer som ska intervjuas vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att tänka på vad 

syftet med studien är. I mitt fall, där jag vill se på lärares syn på hur man kan bedriva en 

undervisning som stödjer elever med särskilda matematiska förmågor, vill jag undersöka och 

se hur flera lärare tänker kring denna fråga. Det är av vikt att man begränsar antalet 

intervjupersoner till mellan 4-8 stycken (Trost, 2010). I denna studie har det utifrån vad Trost 

(2010) beskriver som lämpligt antal intervjuer genomförts fem intervjuer tillsammans med 

lärare i årskurs Fk-3 som alla har olika lång yrkesbakgrund och ålder. Lärarna som intervjuats 

är verksamma på två olika skolor i mellersta Sverige, varav en är en kommunal skola och en 

är en friskola.   

4.2. Intervjupersoner  
Intervjuerna är genomförda på två olika skolor i mellersta Sverige som båda är inriktade mot 

årskurserna Fk- 3. En av skolorna är en friskola och med ca 100 elever och den andra skolan 

är en kommunal skola med ca 180 elever. Båda skolorna har ett blandat upptag elever från 

olika områden. Tre av lärarna är verksamma inom den kommunala skolan och två av lärarna 

är verksamma inom friskolan.   

För att ge intervjupersonerna konfidentialitet har jag i detta arbete valt att benämna 

intervjupersonerna med siffrorna 1-5.  

Intervjuperson 1 tog examen från lärarutbildningen 2012 och har sedan dess arbetat inom 

skolan. Arbetar vid intervjutillfället i en årskurs 2 på en friskola.  

Intervjuperson 2 tog examen från lärarutbildningen 2008 och har arbetat inom såväl förskolan 

som skolan sedan dess. Arbetar vid intervjutillfället i en årskurs 3 på en friskola.  

Intervjuperson 3 tog examen från lärarutbildningen 1998 och har sedan dess arbetat inom 

skolan. Arbetar vid intervjutillfället i en årskurs 3 på en kommunal skola. 

Intervjuperson 4 tog examen från lärarutbildningen 1997 och har arbetat inom såväl förskolan 

som skolan sedan dess. Arbetar vid intervjutillfället i en förskoleklass på en kommunal skola. 
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Intervjuperson 5 tog examen från lärarutbildningen 1977 och har sedan dess arbetat inom 

skolan. Arbetar vid intervjutillfället i en årskurs 2 på en kommunal skola. 

4.3. Datainsamlingsmetoder  
Som ovan nämnts har kvalitativa intervjuer av lärare använts i insamlingen av data. 

Bakgrunden till varför jag valde denna metod är för att den ger mig ett djupt och intressant 

underlag till mina frågeställningar. Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer får jag 

möjlighet att ställa frågor till de intervjuade som öppnar upp för svar varpå intressanta och 

relevanta följdfrågor kan ställas. Patel och Davidsson (2011) framför att syftet med de 

kvalitativa intervjuerna är att få fram vad den intervjuades uppfattning är om något specifikt, 

vilket gör att man inte redan i förväg kan förutsäga vad den intervjuade ska svara.  

Den intervjustil som använts i detta arbete är det som Bryman (2011) kallar semistrukturerad 

intervju. Semistrukturerad intervju innebär att man vid intervjun använder sig av en lista, även 

kallad intervjuguide (se bilaga 1), med teman som ska beröras. Vid intervjuerna kan 

ordningen på dessa frågor dock variera och den som intervjuar kan dessutom ställa följdfrågor 

till den intervjuade. De intervjufrågor som valts ut är utformade på ett sätt som hjälper till att 

svara på mina frågeställningar. De är frågor som inbjuder till utvecklade svar varpå 

följdfrågor kan tilläggas. Frågorna är utformade på ett sätt så att man till en början får en 

bredd för att sedan gå in på specifika delar i undervisningen. Intervjufrågorna i intervjuguiden 

är också utformade med utgångspunkt i litteraturen då både individualiseringsbegreppet, 

differentieringsbegreppet och material anpassning (vilket innefattar de matematiska 

aktiviteterna) ligger till grund för delar i intervjuguiden.   

Vid intervjutillfällena har ljudet från intervjun spelats in. Anledningen var att jag inte ville 

missa att anteckna något som de intervjuade sade eller lägga för stort fokus under intervjun på 

att skriva ner vad den intervjuade svarade. Det inspelade materialet var också till stor hjälp 

vid bearbetningen av data.      

4.4. Genomförande  
För att ”underlätta tolkningen och förståelsen av det som personen i fråga berättar”(Bryman, 

2011, s. 420), kan det vara bra att sätta sig in i miljön där den som ska intervjuas arbetar 

(Bryman, 2011). För att underlätta förståelsen har jag i urvalet använt mig av så kallat 

målstyrt eller målinriktat urval av intervjupersoner. Undersökningen har gjort på två olika 

skolor där jag hade förkunskaper om både intervjupersonerna och deras arbetsplats. Jag hade 

också förkunskaper om att intervjupersonerna var bekanta med det område som studien skulle 

undersöka.   

Den första kontakten som togs med intervjupersonerna inför intervjuerna skedde både via 

mejl, sms och vid direktkontakt. Eftersom intervjupersonerna arbetade på platser jag var 

bekant med hade jag möjlighet att både via mejl, sms och i samtal fråga de intervjuade om de 

kunde låtas intervjuas. Vid denna första kontakt beskrevs kortfattat vad intervjun skulle 

komma att handla om, hur lång tid den skulle komma att ta samt att jag hade full förståelse för 

om man inte ville eller kunde låta sig intervjuas. Efter denna första kontakt bokades tid för 

intervju in muntligt eller via sms.  

Till de inbokade intervjutillfällena hade jag med mig forskningspersoninformation (se bilaga 

2) där det stod en kortfattad beskrivning om mig själv, syftet med studien, hur den kommer att 

gå till, hur jag kommer att hantera data och sekretess samt att deltagandet är frivilligt. Jag 

hade också med mig ett samtyckesformulär (se bilaga 3) som jag och den intervjuade innan 

intervjun skrev under.  
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Intervjuerna genomfördes på respektive lärares arbetsplats. Intervjuerna som genomfördes tog 

olika lång tid och varade mellan 8-22 minuter. Jag använde mig av den intervjuguide (se 

bilaga 1) som jag utformat och följde den till en början för att sedan en bit in i intervjun hoppa 

mellan olika frågor/teman allt eftersom de passade in. Bryman (2011) framhåller att man i 

intervjuguiden ska ha en ordning så att frågorna på ett naturligt sätt följer varandra. Men att 

denna ordning dock kan komma att ändras under intervjuns gång. Som tidigare beskrivits är 

frågorna i intervjuguiden utformade på ett sätt som till en början är mer övergripande om 

lärarnas undervisning för att sedan gå in på specifika delar i undervisningen.  

Med hjälp av applikationen Röstmemon i iPhone spelade jag in intervjuerna. Under 

intervjuerna kunde jag och de jag intervjuade sitta ostört i ett personal- eller klassrum. 

Eftersom vi satt i anslutning till skoldagens slut blev det under vissa av intervjutillfällena 

dock avbrott då någon elev eller lärare kom in i rummet. Dessa avbrott blev dock korta och 

påverkade inte intervjun vidare. Den data som samlats in överfördes efter intervjun in i en 

dator, för att sedan raderas i inspelningsverktyget. Överföringen av data till en dator gjordes 

för att underlätta i transkriptionsprocessen när det inspelade materialet skrevs ut. 

4.5. Databearbetning  
Allt eftersom intervjuerna var genomförda transkriberade jag dem ordagrant. Jag lyssnade på 

det inspelade materialet för att sedan skriva ner det till en text. Detta gjordes för att jag inte 

skulle gå miste om något viktigt i intervjun eller att något skulle feltolkas. Jag ville också i 

resultatdelen ha möjligheten att använda mig av citat vilket också ligger till grund för varför 

det inspelade materialet skrevs ner ordagrant. Att transkribera det inspelade materialet tog 

långt tid. Patel och Davidsson (2011) beskriver att kvalitativa undersökningar ofta är tids- och 

arbetskrävande då det utskrivna textmaterialet ofta blir stort. Detta är något som även Bryman 

(2011) framhåller och menar att det är en mycket långsam process att skriva ut texten i 

intervjuerna.  

För att strukturera upp den bearbetade texten menar Patel och Davidsson (2011) att man kan 

välja ut passande rubriker. Efter analys av det transkriberade materialet, 

litteraturgenomgången och frågeställningarna har rubriker formulerats som resultatet 

presenteras under. Rubrikerna har även underrubriker där resultatet ingående är uppdelat. 

De rubriker jag kom fram till var: 

1.  Matematikundervisningen  

2. Anpassning och utformning av undervisningen   

- Hastighetsindividualisering 

- Nivåindividualisering  

- Materialindividualisering 

3. Möjligheter 

- Individualisering  

- Nivågruppering  

4. Utmaningar  

- Tiden  

- Gruppen  

Huvudrubrikerna är formulerade utifrån frågeställningarna för att visa på vilka delar i 

resultatet som behandlar vilken frågeställning. Den översta rubriken finns med utöver syfte 

och frågeställningar och är till för att ge en förförståelse till lärarnas undervisning och 

anpassning. Den andra rubriken är till för att förklara den första frågeställningen som handlar 

om lärarnas val av anpassning och utformning av undervisning. Den tredje och fjärde rubriken 

är till för att förklara frågeställning nummer två som handlar om vilka utmaningar och 
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möjligheter lärarna ser i att utforma en undervisning anpassad för elever med särskilda 

matematiska förmågor.  

Eftersom jag i denna studie ville se på den modell, som beskrivs av Mönks och Ypenburg 

(2009) i inledningen (se Figur 1, s. 3), från ett skolperspektiv och se vad lärarna gör för att 

elever ska få möjlighet utveckla sina förmågor har jag analyserat data utifrån begrepp i 

litteraturgenomgången som berör undervisning. Dessa begrepp har hafts i åtanke vid analysen 

av data. Resultatet har därefter sorterats in efter dessa begrepp i de underkategorier som finns 

resultatdelen.   

Ett exempel får illustrera hur denna bearbetning gått till: 

Nivåindividualisering  

Och jag kan också med dom här barnen, så kan jag liksom, eftersom jag hela tiden eftersträvar det här 

med att vi ska ha en kommunikation igång så kan det vara såhär: Jaha… gör det här får jag höra? 

Äsch! vi stryker det, så att man liksom kollar av, för man kan liksom inte heller bara hoppa över, utan 

jag måste kolla av alla bitar, finns dom där? Och rätt som det är kommer man på något (Intervjuperson 

5).  

I resultatdelen presenteras inte resultatet utifrån alla begrepp som rör undervisning som tas 

upp i litteraturgenomgången. De rubriker som valts ut är de som efter analysen ansetts vara 

lämpliga utifrån resultatets innehåll. Exempelvis berörs inte alla individualiseringsformer i 

resultatet. Några av individualiseringsformerna hör nära ihop med varandra. Där har en 

avvägning av vilken av de individualiseringsformer som är mest lämpligliga gjorts för att 

förenkla tolkningen av resultatet.  

 I resultatdelen varvas citat med kommentarer och sammanfattande text. Patel och Davidsson 

(2011) framför att det är viktigt att det är en balans mellan den citerade texten och 

kommentarer för att den som läser inte ska tycka texten är tråkig eller att läsaren själv inte får 

möjlighet till tolkningar. Patel och Davidsson (2011) menar att för att styrka trovärdigheten i 

den bearbetade texten kan man i citaten hänvisa till den specifika intervjupersonen. Detta för 

att klargöra att det inte är en och samma intervjuperson som sagt allt. I texten hänvisas det 

därför till de intervjuades kodnamn, Intervjuperson 1-5.  

4.6. Etiska aspekter  
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav på forskning som det grundläggande 

individskyddskravet kan delas in i. Dessa kategorier är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla de forskningskrav som finns har 

etiska överväganden gjorts i insamlandet och presenterandet av data.  

Innan intervjuerna genomfördes har det utifrån de bestämmelser som finns kring 

informationskravet utformats ett informationsbrev (se bilaga 2) där jag informerat mina 

informanter om syftet med studien och hur studien kommer att genomföras. Det informerades 

också om att det insamlade materialet inte kommer att användas till något annat än till denna 

forskning. Informationsbrevet informerade även om att de intervjuades deltagande är frivilligt 

och att de, när som de önskar, kan välja att avbryta sin medverkan (se bilaga 2). Detta 

informationsbrev delades ut av mig innan intervjun påbörjades. Jag hade även vid mejlkontakt 

och vid samtal med intervjupersonerna talat om vad studien handlade om och att jag hade full 

förståelse för om de inte ville eller kunde medverka.  

För att uppfylla samtyckeskravet har jag utformat ett så kallat samtyckesformulär (se bilaga 

3) där jag som intervjuare har inhämtat samtycke från undersökningsdeltagaren. Detta 

samtyckesformulär delades ut innan intervjun påbörjades och skrevs under av både mig och 

den intervjuade.  
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För att följa konfidentialitetskravet har den information som finns kring intervjupersonerna 

getts största möjliga konfidentialitet då jag har förvarat materialet så att utomstående inte 

kommer att kunna ta del av det. Den data jag samlat in har sparats på en dator som ingen 

utomstående har tillgång till. Intervjuerna har även sparats under filnamn som inte kan 

kopplas till de intervjuade. Jag har också i min studie gett de intervjuade andra namn 

(Intervjuperson 1-5) för att det inte ska kunna gå att härleda till vilka intervjupersonerna är.  

Den data som jag har samlat in omfattas av det så kallade nyttjandekravet. För att uppfylla 

detta krav kommer den data som samlats in enbart användas i den avsedda studien och inte i 

annan forskning. 

4.7. Validitet och reliabilitet 
För att se om en undersökning är giltig och tillförlitlig så undersöker man arbetets validitet 

och reliabilitet. Trost (2010) beskriver att dessa begrepp kommer ifrån den kvantitativa 

metodiken och förklarar att när dessa används inom den kvalitativa metodiken ändras de en 

aning.    

För att säkerställa arbetets validitet, som handlar om att det som är tänkt att undersökas har 

undersökts (Bryman, 2011), har den metod som använts i urval, datainsamling och 

databearbetning noga avvägts. I urvalet har ett så kallat målstyrt eller målinriktat urval 

använts. Genom att intervjupersonerna valts ut med syfte att vara relevanta för 

undersökningen och kunna ge svar på frågeställningarna stärks arbetets validitet. Denna 

undersökning har till syfte att se hur några lärare utformar en undervisning anpassad till elever 

med särskilda matematiska förmågor. De kvalitativa intervjuerna som används för att ta fram 

data till denna undersökning bidrar till en god validitet då man genom denna metod får 

djupgående information om lärarnas anpassningar i undervisningen och deras tankar kring 

den.  

En del som Patel och Davidsson (2011) framhåller för att stärka validiteten handlar om de val 

man gör i transkriptionsprocessen. De menar att när man skriver av det inspelade materialet är 

det lätt att man ändrar det talade språket när man skriver ner det i skrift. Detta för att göra 

innehållet tydligare. Det kan vara sådant som att man inte tar med pauser eller att man ändrar 

grammatiska fel och lägger till skiljetecken. Jag anser, utifrån det som Patel och Davidsson 

beskriver, att de val som gjorts i transkriptionsprocessen bidrar till att stärka validiteten i 

undersökning. Jag har i transkriptionsprocessen skrivit av materialet ordagrant, lagt till pausen 

i texten där den intervjuade stannade upp. Jag har också noga lyssnat efter ställen i det 

inspelade materialet där skiljetecken ska sättas in.   

För att åstadkomma det som Patel och Davidsson (2011) beskriver som innehållsvaliditet, har 

analysen av den data som samlats in kopplats samman med begrepp som tagits upp i 

litteraturgenomgången. Patel och Davidsson (2011) beskriver att dessa begrepp kan översättas 

till variabler som sedan formuleras till frågor som används i en intervju. I intervjuguiden har 

frågor formulerats utifrån litteratur i litteraturgenomgången. Begrepp som nämnts i 

litteraturgenomgången ligger till underlag för de frågor som finns i intervjuguiden som 

använts vid insamlandet av data.     

För att stärka validiteten inom kvalitativ forskning beskriver Patel och Davidsson (2011) att 

det är viktigt att forskaren noga beskriver den forskningsprocess som gjorts. Detta för att den 

som sedan läser resultatet ska kunna förstå de val som gjorts i processen.  

Detta gäller hela processen från hur forskningsproblemet uppkommit, forskarens förförståelse, hur 

teoretisk kunskap spelat in, hur de som omfattas av studien valts ut, i vilken kontext och i vilka 

situationer studien genomförts, hur information samlats in och transkriberats till hur analysen 

genomförts och hur resultatet har redovisats. 
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(Patel & Davidsson, 2011, s. 109) 

För att stärka validiteten har den process som genomförts därför noga redovisats. I denna 

studie har de delar som Patel och Davidsson (2011) beskriver redovisats på ett utförligt sätt 

för att den som läser studien ska kunna ta del av processen i så stor utsträckning som möjligt 

och följa de val som gjorts under processens gång.  

Reliabiliteten i arbetet handlar om att resultatet från undersökning är det samma även om 

undersökningen skulle göras på nytt (Bryman, 2011). Patel och Davidsson (2011) framför att 

reliabiliteten inom kvalitativ forskning får en annan betydelse i jämförelse med den i 

kvantitativ forskning. De menar att när man i en kvalitativ undersökning intervjuar en person 

och ställer en fråga kan svaret på frågan ändras om undersökningen görs flera gånger. Detta 

menar de kan bero på att den intervjuade exempelvis ändrat sin uppfattning om någonting 

eller att den lärt sig något nytt. Om detta skulle ske i en kvantitativ undersökning skulle det 

visa på en låg reliabilitet men att det inom kvalitativ forskning inte säkert tyder på en låg 

reliabilitet. Patel och Davidsson (2011) framhåller att  

Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situationen som råder vid 

undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika situationen och detta yttrar sig i variation i 

svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls. 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 106) 

Om man ser till reliabiliteten så som den beskrivs av Bryman (2011) kan man anse att detta 

arbete har en låg reliabilitet. Jag anser att om intervjuerna med intervjupersonerna skulle 

göras på nytt med samma intervjufrågor, skulle inte samma svar ges då de intervjuade kan ha 

lärt sig något nytt kring ämnet eller kommit på något de vill tillägga eller ta bort. Om man 

istället ser på reliabiliteten kopplat till det som Patel och Davidsson (2011) beskriver anser jag 

att reliabiliteten kan ses som högre då kvalitativa intervjuer i lärarexamensarbeten, som 

tidigare beskrivits av Johansson och Svedner (2006), ofta används för att det ger givande svar 

på lärares syn på undervisning, förhållningssätt och planering.   

När man ska garantera att undersökningen är tillförlitligt, när man inte har ett mått på 

reliabiliteten, finns det andra sätt att göra detta på. Ett sätt är att man spelar in ljud eller bild 

från intervjuerna som gör att det finns möjlighet att gå tillbaka för att försäkra sig om att det 

inte skett några missuppfattningar (Patel & Davidsson, 2011). Som tidigare beskrivits har jag i 

de transkriptioner som gjorts med stor noggrannhet lyssnat av det inspelade materialet för att 

försäkra mig om att jag inte har missförstått vad de intervjuade sade. Jag har också gått 

tillbaka i ljudinspelningarna flera gånger för att säkerställa att allt transkriberats korrekt. Detta 

har gjorts i studien med syfte att stärka reliabiliteten.  
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5. Resultat och analys  

Det resultat som kommer att beskrivas är uppdelat i rubriker som framkommit utifrån analys 

av tidigare litteratur, de transkriberade intervjuerna och frågeställningarna. Efter varje del i 

resultatet beskrivs en kort sammanfattning av innehållet.  

5.1. Matematikundervisningen 
I denna del kommer en sammanfattande beskrivning av hur lärarnas matematikundervisning 

ser ut. Denna del är med i resultatet för att ge en bakgrund och förförståelse till de val lärarna 

gör i anpassningen i undervisningen.     

Under intervjuerna av lärarna framkom det att det finns en stor variation i utformningen av 

matematikundervisningen. Lärarna beskrev olika arbetssätt som de jobbat med under en 

längre eller kortare tid.  

Intervjuperson 1 förklarar att matematikundervisningen i hens klassrum består av stationer. 

Undervisningen består av olika moment som börjar med en genomgång av läraren framme vid 

tavlan, för att sedan övergå till stationer.  

Sedan brukar jag skriva upp då vad det är dom ska göra, om det är matteboken, några arbetsblad och 

så spel. Och lite olika stationer och så får de välja vilken ordning dom vill börja med (Intervjuperson 

1). 

Och så får man välja då, vill ja börja med matteboken så gör jag det eller vill jag göra spelen först så 

gör jag det, eller arbetsbladen och så där. Och så brukar jag inte ha så många sidor i boken, kanske har 

två, tre sidor max. varje gång (Intervjuperson 1). 

Intervjuperson 2 beskriver sin matematikundervisning som väldigt varierad och att den helst 

ska vara så varierad som möjligt.  

Vi har ganska långt pass så därför är det väl väldigt varierad. Genomgång sen brukar vi ha lite i boken 

kanske på det och sen praktiskt brukar jag slänga i någonting också. Eller något helt annat som inte är 

att sitta och skriva (Intervjuperson 2). 

Läraren beskriver sedan vidare att de ibland, när tillfällen ges, avslutar med problemlösning 

som börjar med en genomgång av problemlösning och problemet för att sedan låta eleverna 

jobba med problemet själva. 

Intervjuperson 3 beskriver sin matematikundervisning som en blandning mellan 

genomgångar och matematikboken där eleverna får jobba på i matematikboken utan något 

stopp.  

Ja, det är då bok, mattebok med en ganska fri, alltså dom får jobba på och så varvar vi med 

genomgångar (Intervjuperson 3).  

Intervjuperson 4 beskriver att de i matematikundervisningen inte arbetar i matematikböcker 

utan att de arbetar med tema utifrån en bok som innehåller matematikområden med 

tillhörande sagor. Läraren berättar att varje tema börjar med att lärarna dramatiserar temat för 

eleverna.  

Då vi har en drama föreställning, vi personal, och då har vi dom i dom olika matteområdena, som just 

nu, nästa vecka ska vi dra igång längd (Intervjuperson 4).  

Vidare beskriver läraren att:  

Jag har skrivit om dom olika dramerna så dom blir till en teater, lite mer… annars kan man bara sitta 

och läsa boken också, och då har du ju dom här: geometriska former, volym, avstånd, längd, vikt… 

(Intervjuperson 4).  
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Intervjuperson 5 beskriver att matematikundervisning i dennes klassrum inte innehåller 

något arbete i en matematikbok. Läraren förklarar att hen har utformat ett eget 

matematikmaterial. Läraren förklarar att genomgångar eller liknande kan uppstå när det dyker 

upp något speciellt som läraren ser. 

Eftersom jag inte jobbar med bok som styr mig så blir det ju inte så stor skillnad. Om vi nu tar upp 

någonting speciellt, så gör vi det, för att det är vår gemensamma matte (Intervjuperson 5). 

Det kan ju vara någon form av problemlösning men det kan också vara så att jag har sett någonting: 

det här sitter inte riktigt, nu måste vi vända och vrida på det på nått sätt så att man ser liksom 

grundprinciperna, det generella i matten (Intervjuperson 5). 

Sen jobbar de ju individuellt också och då är de ju på väldigt olika nivåer, för där måste dom ju få…, 

verkligen se till att dom plockar på alla pusselbitar som dom behöver och det får liksom inte uppstå 

luckor, då får det hellre vara att det tar lite längre, alltså det kan ta väldigt olika lång tid 

(Intervjuperson 5). 

5.1.1. Sammanfattning  

Utifrån intervjuerna framkommer det att det finns en rad olika sätt att utforma sin 

matematikundervisning på. Lärarna beskriver alla olika arbetsätt som de använder i sin 

undervisning. Det beskrivs allt ifrån ett varierat arbetssätt där eleverna själva bestämmer 

arbetsgången till en mer bokstyrd undervisning. En av lärarna arbetade med tema inom 

matematiken där starten på temat var en dramaföreställning för eleverna, spelad av lärarna. En 

framträdande skillnad i utformningen av matematikundervisningen var i vilken utsträckning 

matematikboken var en del av undervisningen. Användningen av denna varierade från att inte 

användas alls, till att man arbetade med den mer eller mindre under varje matematiklektion.  

5.2. Anpassning och utformning av undervisningen  
Resultatet visar att det finns en variation i de anpassningar som lärarna gör i undervisningen 

för elever med särskilda matematiska förmågor. Några av lärarna beskrev att de gjorde 

anpassningar i material eller arbetssätt för dessa elever. Dessa anpassningar kunde vara allt 

ifrån att eleven tilldelades extra uppgifter, fler sidor i boken, svårare uppgifter eller att de fått 

gått vidare med en ny matematikbok som är ämnad för högre årskurser.  

Resultatet kommer i denna del att presenteras utifrån några av de individualiseringsformer 

som tidigare beskrivits i litteraturgenomgången som berör undervisningens utformning och 

anpassning.  

5.2.1. Hastighetsindividualisering  

En av lärarna använde sig av så kallad hastighetsindividualiserad matematikundervisning där 

läraren lät eleverna arbeta framåt i kursen i egen takt utan något stopp. 

Läraren framförde att de anpassningar som görs i undervisningen är individuella. Läraren 

förklarar att hen har elever som tycker att matematik är roligt och som arbetar på snabbt i 

kursen. Läraren menar att de eleverna kanske inte har förmågor i allt men att de har delar 

vilket gör att anpassningen kan se olika ut för eleverna. Läraren beskrev också att hen har en 

elev som hen anser har särskilda matematiska förmågor. De anpassningar som gjorts till 

denna elev är utifrån vad läraren anser passar bäst. Läraren har därför låtit eleven göra vissa 

delar i böckerna för att läraren ska vara säker på att vissa saker sitter. Eleven har därefter 

arbetat sig framåt i kursen och arbetar nu istället med en bok som är tänkt för mellanstadiet.   

Den här killen som jag har som jag tycker har matematisk förmåga är inte speciellt snabb. Och därför 

har jag gjort så med honom att han har gjort diagnoserna i böckerna och gjort vissa sidor som jag 

tycker han ska ha gjort då, till exempel med vikt och klockan och sånt där jag vill vara säker på att det 

sitter. Och det har ju suttit, alltid, så att, ja han har fått gått fram så, så han går ju en parallell kurs 

liksom för han har ju en annan bok nu, han har ju mellanstadiets bok (Intervjuperson 3).   
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5.2.2. Nivåindividualisering 

Utifrån intervjuerna visade det sig att många av lärarna använde så kallad 

nivåindividualisering i matematikundervisningen då de anpassade nivån på ämnet efter 

elevernas kunskaper.  

En av lärarna beskriver att den genom kommunikation med eleverna kollar av vad eleverna 

kan för att sedan låta eleverna jobba vidare med något som de inte kan.   

Och jag kan också med dom här barnen, så kan jag liksom, eftersom jag hela tiden eftersträvar det här 

med att vi ska ha en kommunikation igång så kan det vara såhär: Jaha… gör det här får jag höra? 

Äsch! vi stryker det, så att man liksom kollar av, för man kan liksom inte heller bara hoppa över, utan 

jag måste kolla av alla bitar, finns dom där? Och rätt som det är kommer man på något (Intervjuperson 

5).  

Intervjuperson 4 framhåller att det är viktigt att man möter eleverna på den nivån de är.    

Och sen, det viktigaste i förskoleklassen är att få in det här med antalsuppfattningen och det här enkla 

bas grejerna och sen möter vi barnen på den nivån dem är (Intervjuperson 4). 

Intervjuperson 2 beskrev att hen tidigare jobbat med schema och att det då var möjligt att göra 

två olika scheman där ett innehöll lite mer sidor i boken eller några andra uppgifter. Läraren 

beskriver att den nu (på grund av tidsbrist) istället utmanar eleverna genom att låta dem välja 

utmanande uppgifter i en utmaningspärm.  

På mattelektionerna så är det lite samma där att dom är ganska nöjda men att när det blir det här fritt 

val eller när dom får välja från blå skåpet så brukar jag…, så har jag utmaningspärm där dom får gå 

till där det är mer utmaning (Intervjuperson 2).  

Läraren förklarar vidare att den elev i klassen som har särskild matematisk förmåga är väldigt 

nöjd under matematiklektionerna och därför blir det inte så ofta att hen lägger in något extra 

åt just den eleven.  

… hon är ju väldigt nöjd och gör det som dom andra gör. Sen slinker jag in lite sådana här utmaningar 

då och då, men inte så att hon har frågat efter det så det är ju mer min…, är ju min uppgift men 

eftersom hon inte tjatar om det så blir det inte så ofta (Intervjuperson 2).   

Två av lärarna beskrev även att de elever i deras klass som ansågs ha särskilda matematiska 

förmågor tidigare år arbetat vid utvalda tillfällen tillsammans i grupp med andra elever på 

skolan.   

För vissa tror jag det var jättebra och för vissa tror jag det blev nog mer… känslan av att de inte kan 

(Intervjuperson 1). 

Dom tyckte ju det var de bästa… ”är det XXXX idag?” Att i alla fall börja med det en gång i 

veckan… Precis som dom som är svagare får gå iväg. På samma sätt, att dom får samma liksom. Att 

någon som är duktig på att utmana och vet… Så det har ju vart en otrolig förmån! (Intervjuperson 2).  

De två lärarna som inte använde sig av någon matematikbok i undervisningen framhöll att den 

undervisning de bedrev gjorde det möjligt för eleverna till fördjupning inom ramen för den 

matematikundervisning som lärarna utformat (som till stor del består av laborativt material).  

Jag försöker möta dom barnen så att dom får dom utmaningarna som dom behöver i förskoleklass så 

att, vi jobbar ju mycket laborativt också (Intervjuperson 4). 

Jag försöker hela tiden hålla igång ett samtal med just de här barnen, att liksom, hur känns det nu, är 

det lite tuggmotstånd? Ja och, är det lätt, mellan eller hög, vad ligger det här nu då? Försöker få igång 

dem att tala om för mig: det här är alldeles för lätt eller det här är precis lagom och nu har jag tråkigt 

typ… och om de har lite tråkigt är det ju ofta för att det inte är utmanande nog (Intervjuperson 5).   

Intervjuperson 5 beskrev vidare att genom att de jobbar med det system som de har, utan en 

matematikbok som styr undervisningen, så är det enklare att göra anpassningar i 

undervisningen. Läraren menar att om man i undervisningen skulle använda sig av en lärobok 
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skulle man behöva sitta och leta efter extrauppgifter till de elever som har särskilda 

matematiska förmågor. Istället kan läraren nu anpassa det material som de använder efter 

elevernas nivå.  

Valet av anpassningen som lärarna gör för elever med särskilda matematiska förmågor 

förklarades bero på olika faktorer. Lärarna beskrev att man i vissa fall gjort val för att utmana 

eleverna extra med uppgifter som gör att eleverna måste tänka till. En annan lärare förklarade 

att det inte finns någon speciell anledning till varför man valt att jobba på det sättet som man 

gör med dessa elever, då det är ett arbetsätt som man jobbar med i hela klassen. Läraren 

förklarade att arbetssättet som de har gör att man kan höja ribban för eleverna så att de får 

större utmaningar inom undervisningen.  

Nej inte just med dom eleverna, jag jobbar ju så med alla elever och det är ju där mycket att man 

måste möta barnen där dom är och att matte inte är något farligt utan att man ska känna att matte ska 

vara roligt. Jag vill liksom att barnen ska finna glädje i det här med matte… (Intervjuperson 4).  

Ja men, kluringar är väl för att jag känner, att där är så öppet, det är ju det… Det är inte så självklart, 

för sätter jag addition, ja men då vet dom ju vad dom ska göra, Kluringar, då måste dom ju först ta 

reda på: vad är det jag ska göra och sen utföra det (Intervjuperson 2). 

5.2.3. Materialindividualisering  

Alla de intervjuade lärarna beskriver att de använder sig av eller har använt sig av materiellt 

stöd i undervisningen för att stötta dessa elever. Detta stöd var allt ifrån vanliga spel, spel på 

digitala verktyg till att man gav eleverna utmaningar i undervisningen eller i läxa. Detta sätt 

att anpassa undervisningen kan ses som en materialindividualisering. 

En av lärarna beskriver att hen i undervisningen ger de elever med särskilda matematiska 

förmågor så kallade ”Kluringar” som är problemlösningsuppgifter.  

Och i IUPn, där brukar jag lägga själv in, vi har pratat om vad vi ska träna och då brukar jag själv 

lägga in Kluringar just så dom får lite då och då (Intervjuperson 2). 

Läraren som valt att låta sin elev med särskilda matematiska förmågor arbeta vidare i en 

annan matematikbok som är ämnad för mellanstadiet beskrev motivet till detta och förklarade 

att det blev just så för den eleven för att det passade bäst. Läraren framhöll också att den hade 

andra elever som besatt delar av förmågorna, men inte alla, vilket gjorde att hen anpassade 

materialet individuellt utefter eleverna.  

Sen har vi ju andra elever som tycker att de själva borde ha annan bok också då, men nej. Det är ju 

mitt ansvar då att inte… eller ja, jag måste ju se vad som passar (Intervjuperson 3).   

Tre av lärarna beskriver att de använder sig av digitala verktyg i undervisningen. Lärarna 

beskriver att det via de digitala spelen går att utmana eleverna genom att det finns stegringar i 

svårighetsgrad i spelen. En av lärarna förklarade att eleverna ofta väljer spel efter vad de 

behöver träna på. 

Men i övrigt så har jag tyckt att det dom väljer med lusten är ju ofta det som dom behöver just då, så 

det får dom välja själva (Intervjuperson 5). 

Det är väl iPad då, att dom kan välja där svårare grejer och då har jag ju Ipad appar, matte appar och 

där finns det ju, där finns det ju möjlighet att kanske välja. Det finns ju det här Mattekungen  men att 

där har dom möjlighet och göra på sin nivå och välja det själva och där sen om dom inte gör det så 

nej, men då har jag ju ändå gett dom möjligheten (Intervjuperson 2).  

Än så länge är det iPad med matteprogram vi kan plocka in men, då har du Matteraketen och lite 

sådana som man kan plocka in till dem, extra, så dom får dom utmaningarna (Intervjuperson 4).  

En lärare beskriver att man även inom laborativt material kan stegra i svårighetsgrad så att 

eleverna får de utmaningar de behöver.   
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Dom kan jobba med, som Architect, det är ju ett material som man kan jobba med på en väldig 

basnivå och sen kan du jobba tredimensionellt, så att då får ju dom, dom stora utmaningarna 

(Intervjuperson 4). 

För att ge eleverna utmaning beskriver två av lärarna att de även ger dessa elever extra eller 

särskilda matematikläxor. Det framhålls dock att det är tidskrävande att leta efter läxor till 

dessa elever och att det inte är något som alltid görs.  

5.2.4. Sammanfattning  

Den anpassning som lärarna gör eller har gjort för eleverna varierar. Några av lärarna 

uttrycker att det arbetssätt de har gör det möjligt för eleverna att utmanas inom ramen för den 

normala undervisningen. Några av lärarna förklarar att de gör anpassningar i undervisningen 

för dessa elever, så som att tilldela dem extra uppgifter eller låta dem jobba vidare till nästa 

kurs. Två av lärarna framhåller att de kontrollerar vad eleverna kan, innan de låter dem jobba 

vidare så att de vet att eleven besitter alla delar inom matematiken som den behöver. Det 

framkom också under intervjuerna att några lärare har haft möjlighet att låta sina elever som 

anses ha särskilda matematiska förmågor, att tillsammans i grupp vid utvalda tillfällen jobba 

tillsammans med matematik.  

Det materiella eller digitala stödet som ges till eller har getts till elever med särskilda 

matematiska förmågor varierar hos de olika lärarna. Några av lärarna använder sig av Ipad 

med matematikappar där man kan variera svårighetsgrad. Det framhålls att även laborativt 

material går att stegra och ger utmaning till dessa elever. Matematikuppgifter, så kallade 

”Kluringar”, användes av en lärare i undervisningen för att utmana dessa elever. Eleverna 

hade i undervisningen även möjlighet att själva välja utmanande uppgifter i en pärm som 

fanns i ett skåp. Läraren valde även att i IUPn lägga in någon kluring någon gång ibland. Två 

av lärarna valde att göra anpassningar i matematikläxan. En av lärarna sa att hen någon gång 

ibland stack till en annan läxa till dessa elever medan den andra läraren förklarade att hen ofta 

hade en annan läxa till eleven med särskilda matematiska förmågor men att det var en 

tidskrävande uppgift.  

Under intervjuerna framkom det olika förklaringar till de val lärarna gör i anpassningen i 

material eller arbetssätt. Några av lärarna framhöll att det arbetssätt de hade i 

matematikundervisningen gjorde det möjligt att inom ramen anpassa materialet eller 

arbetssättet för eleverna. En lärare beskrev att den elev i klassen som besatt matematiska 

förmågor gärna jobbade med samma uppgifter som resterande av klassen, men att det var 

lärarens egen uppgift att lägga in extra uppgifter till just den här eleven. Detta kunde dock 

falla bort då eleven inte frågade efter detta. En lärare framhöll att de anpassningar som görs 

för elever med matematiska förmågor i matematikundervisningen beror på vad läraren anser 

passar just den eleven. Att anpassningen är individuell och att den ser olika ut för alla elever.  

5.3. Möjligheter  
När frågan om vilka möjligheter lärarna ser i att utforma en undervisning för elever med 

särskilda matematiska förmågor gavs praktiska exempel som att gruppera eleverna efter 

förmågor eller ha en undervisning som är individualiserad. Resultatet kommer i denna del att 

presenteras efter begreppen individualisering och nivågruppering som beskrivs i 

litteraturgenomgången.  

5.3.1. Individualisering  

En av lärarna framhåller att ett arbetssätt som hen tidigare jobbat med gör det möjligt att 

utforma en undervisning för dessa elever på ett enkelt sätt genom att ha scheman som 

eleverna jobbar efter.  
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Jag tänker ju när man gjorde scheman som jag också började med i början, men kom av mig när tiden 

försvann... Det är ju att där kan man ju göra två olika scheman, där kan man ju göra ett lättare. Och 

lite så tänkte jag i början, då gjorde jag ett schema där det var fler sidor, då kanske det inte vart mer 

utmaning men mer uppgifter i alla fall och jag kanske, den här sidan som var problemlösning kanske 

jag lät de på A nivå hoppa över medans dom här fick göra det. Att där hade jag ju möjlighet att lägga 

in, ja men då ska dom göra en sådan här också…(Intervjuperson 2). 

Intervjuperson 4 beskriver att hen är nöjd med det arbetsätt de har i klassen och att det genom 

att jobba på det sättet som de gör med tema, går att plocka in andra delar.  

… jag känner att i och med att vi gör det som ett stort temaområde och sen plockade in, för efter man 

har haft den här teatern får dom ett uppdrag och det uppdraget gör man och då kan man då inflika 

olika saker… (Intervjuperson 4).  

5.3.2. Nivågruppering  

Intervjuperson 1 önskar att hen kunde sitta ner tillsammans med eleverna och få möjligheten 

att tillsammans med dem arbeta med ett material som är anpassat till dem och deras förmågor.  

Läraren beskriver vidare att hen önskar att det gick att utforma undervisningen på ett sätt så 

att eleverna får jobba tillsammans i grupp.  

Dom jobbar ju mycket samarbete så jag tror ju, de får… möjligheterna dom får är ju att träna för att… 

sin matematiska, sitt matematiska språk. Att kunna diskutera med varandra. Alltså det tror jag dom lär 

sig väldigt mycket på, det tror jag är en väldigt bra…(Intervjuperson 1). 

Läraren beskriver att hen skulle vilja jobba mer med att dela in eleverna i grupper efter 

förmågor.  

Ni ska träna på det här. Ni behöver bli bättre på det här. Ni som är duktiga då får jobba med dom här 

problemlösningarna och bara sitta och labba och sitta och liksom… någon gång i veckan ha det så 

(Intervjuperson 1).  

5.3.3. Sammanfattning 

Lärarna som intervjuades såg olika möjligheter i att utforma en undervisning för elever med 

matematiska förmågor. Några lärare nämnde grupparbete som ett sätt att utveckla barnens 

förmågor medan andra såg möjligheter till individualisering. Lärarna beskriver arbetsätt som 

de tidigare jobbat med eller jobbar med nu som möjlighet till att utveckla elevernas förmågor. 

Några av lärarna framhåller också ett arbetssätt som de skulle vilja jobba utefter, anpassat till 

elever med särskilda matematiska förmågor som en möjlighet till en utveckling för eleverna.  

5.4. Utmaningar    
I denna del kommer resultatet att presenteras utifrån två av de faktorer som litteraturen 

beskriver ligger till grund för hur matematikundervisningen utformas och genomförs. Dessa 

faktorer är tiden och gruppen.   

5.4.1. Tiden  

Under intervjuerna framkom en utmaning som flera av lärarna tog upp när det kommer till att 

anpassa undervisningen för elever med särskilda matematiska förmågor, nämligen tiden. Flera 

av lärarna beskrev att såväl elevgruppen som klasstorleken gjorde att det inte fanns tid till att 

utforma en undervisning anpassad till elever med särskilda matematiska förmågor.  

Det är ju tiden... Att faktiskt få möjlighet att sitta med dom… eller bara hitta material. Så absolut det! 

Annars tycker jag inte det är många utmaningar för dom är så otroligt villiga att göra saker och är 

sugna på allt. Ja så det är ju mer det här dåliga samvetet man har då istället, man har inte tiden och ge 

dom det (Intervjuperson 2).  

Och jag tycker ju det är jättesvårt att hinna med och tänka på dom här… (Intervjuperson 2). 
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Och det är ju lite där man är. Man vill ju vara ännu bättre men man glömmer bort dom lite, dom bara, 

dom fixar det ju själva också (Intervjuperson 2). 

5.4.2. Gruppen  

Den andra faktorn som några av lärarna menade hade en avgörande roll för hur 

undervisningen utformades var gruppen. En av lärarna framhöll att gruppen gjorde att den inte 

fanns någon möjlighet till att utforma en undervisning anpassad till elever med särskilda 

matematiska förmågor. Att det i gruppen var ett så stort spann mellan eleverna 

kunskapsmässigt att fokus istället hamnade på att hjälpa de eleverna som ligger långt bak i 

matematiken. Läraren menade vidare att i och med detta så gjorde läraren inte några speciella 

anpassningar i undervisningen för dessa elever.  

Tyvärr inte, alltså inte så som jag skulle vilja göra. Det finns inte tid och utrymme för det. Tyvärr! 

(Intervjuperson 1).  

Att elevgruppen var en bidragande del i utmaningen beskrev även en annan lärare och menade 

att elevantalet i klassen (ca 30 stycken) var så stort så att man inte hann med att stödja 

eleverna och ge vissa elever den utmaningen de behöver. 

… åtminstone 20, för då hinner man med dom här och då hinner man även utmana dom lite mer. Nu 

utmanar jag genom att jag tittar på de här böckerna dom har då i mellanstadiet då till exempel, 

mellanstadieböckerna med lite extra kluriga grejer. Han får hoppa lite, vi gör det lite så han ska finna 

utmaning i sin matematikundervisning då (Intervjuperson3).     

Intervjuperson 4 menade att hen i förskoleklass inte såg några utmaningar i att utforma en 

undervisning. Istället framhöll läraren att  

Inte just när dom är i förskoleklassen för det handlar ju så mycket om det sociala, för oftast är det ju så 

här.  Har man väldigt goda matematiska förmågor, så brister man oftast på ett annat plan. Då kan du 

ha svårigheter socialt eller då kan du ha det här, bara det här med att sitta still, så att du inte har orken 

för att sitta och jobba. Så att i förskoleklassen tycker jag inte att jag märker av det (Intervjuperson 4). 

En annan lärare var också inne på detta spår och menade att om man inte ger eleverna den 

utmaningen de behöver kan det istället bli så att eleverna har svårt att sitta still och istället 

röjer runt i klassrummet.  

En av lärarna framförde att utmaningen ligger i att eleverna befinner sig på en helt annan nivå 

i utvecklingen, men framhåller ett sätt som man kan tänka med de här eleverna.  

Svårigheter är det här är att dom är på en sådan helt annan nivå i sin egen utveckling, sen när vi gör 

gemensamma saker så vill ju jag att det ska innehålla moment åtminstone, som känns som någonting 

nytt: det här har jag inte riktigt gjort förut eller det här är i alla fall någonting som du också behöver 

träna. Och det är ju alltid lite svårt alltså, men det går ju att stegra övningar, men i och med att även 

den smartaste blir smartare av pararbete, faktiskt, för att liksom även om jag sitter med någon som inte 

alls är lika smart som jag i matte så kanske den säger någonting som får mig att tänka i en ny bana… 

(Intervjuperson 5). 

5.4.3. Sammanfattning 

Många av lärarna framförde att såväl tiden som gruppen var en utmaning som lärarna kände 

när det kommer till att utforma en undervisning anpassad till elever med särskilda 

matematiska förmågor. Att man som lärare inte har tiden att sitta med dessa elever eller att ha 

tid till att hitta material. Några av lärarna framförde att kunskapsspannet i klassen gjorde att 

elever med särskilda matematiska förmågor hamnade i bakgrunden. En annan menade att 

klasstorleken hade en avgörande roll. En av lärarna framförde att hen i den årskursen hen 

undervisade i inte såg några utmaningar. Utmaningarna i den årskursen handlade mer om de 

sociala bitarna som ibland kan brista hos elever med särskilda matematiska förmågor.  
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Avslutningsvis vill framhålla ett förhållningssätt till dessa elever som en av lärarna framförde 

när frågan om utmaningar kom upp under intervjun.  

… om man vänder det till någon positivt grej då, att utmaning är i positiv mening så är det ju det att 

jag själv blir triggad litegrann och jag själv kan få tänka till lite och jag blir ju, jag får ju genom hans 

sätt att tänka, just nu är det ju han då, så kan jag ju lära mig och jag lär mig ju varje dag. Jag lär mig ju 

av honom, liksom ytterligare aspekter på hur man kan tänka matte för han tänker inte alls som jag 

gjorde när jag lärde mig. På inget sätt… (Intervjuperson 3).  
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6. Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare utformar och anpassar sin 

undervisning för elever med särskilda matematiska förmågor. Syftet var också undersöka vad 

lärarna ser för utmaningar och möjligheter i att utforma en undervisning anpassad till dessa 

elever.    

I denna avslutande del av studien kommer den metod som använts samt resultat kopplat till 

tidigare forskning att diskuteras. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av vad man kan 

lära av detta arbete samt förslag till vidare forskning.   

6.1. Metoddiskussion  
Den metod som använts för att få svar på studiens syfte och frågeställningar har varit lämplig. 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer vid lärarexamensarbeten är vanligt då det ger 

intressanta och givande svar om lärares syn på undervisning (Johansson & Svedner, 2006). 

Det som kan diskuteras är om denna studie hade kunnat kompletteras med exempelvis 

observationer av lärarnas undervisning. Detta för att få en ännu större förförståelse för deras 

arbetssätt innan intervjuerna startades vilket hade kunnat berika intervjuerna och leda till ett 

djupare samtal.   

Syftet med denna undersökning var att se hur några lärare utformar en undervisning anpassad 

för elever med särskilda matematiska förmågor. Att använda sig av kvalitativa intervjuer med 

en ett målstyrt eller målinriktat urval av lärare gav svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Detta urval kan dock diskuteras. Utifrån det som Trost (2010) framhåller som ett lämpligt 

urval, har fem intervjupersoner valts ut. Om antalet intervjupersoner varit större hade 

variationen bland svaren varit större, vilket hade kunnat leda till en bredare data att analysera. 

På grund av tiden och den stora mängd data som de fem intervjuerna gav valdes det att hålla 

kvar vid det antal intervjupersoner som valts ut och gjorde därför inga kompletteringar av 

intervjupersoner. Genom den metod som använts i urvalet kan validiteten stärkas då dessa 

informanter gav svar på frågeställningarna. Om urvalet istället hade skett via ett slumpmässigt 

urval hade detta kunna leda till att informanterna inte kunnat ge svar på de frågor som ställdes 

då de kanske inte haft en så stor förförståelse för studiens ämnesområde som det målinriktade 

eller målstyrda urvalet intervjupersoner hade.  

Den metod som använts kan också diskuteras utifrån det faktum att jag som intervjuare är 

oerfaren och inte van att göra intervjuer. Detta kan ses i förhållande till validiteten i studien 

och diskuteras om det som är tänkt att undersökas har undersökts. Med hjälp av 

intervjuguiden som är utformad efter syfte, frågeställningarna och tidigare forskning som 

beskrivs i litteraturgenomgången, har intervjuerna genomförts med studiens syfte i åtanke 

under hela intervjuprocessen. Dock hade kanske en erfarenhet av att intervjua underlättat för 

mig som intervjuare men också för de som intervjuades då jag under de fem intervjuernas 

gång märkte att jag blev mer och mer avslappnad allt eftersom fler intervjuer genomförts.     

I en kvalitativ forskning är det svårt att stärka det som traditionellt ses som reliabiliteten i 

arbetet. Om denna undersökning skulle göras på nytt, skulle inte samma svar ges då de 

intervjuade efter intervjuns gång kanske kommer på nya saker som den vill tillägga eller ta 

bort något de tidigare sagt. Den process som gjorts i studien har med noggrannhet redovisats. 

Detta gör det möjligt för studien att göras på nytt då den som läser studien får tillgång till de 

val som gjorts i processen. Även om detta inte skulle leda till att samma svar ges kanske man 

ändå finner samma teman i resultaten?  
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Denna undersökning ger inte några svar på att det är så här det ser ut i all 

matematikundervisning för alla lärare runt om i landet. Det var inte heller studiens syfte. 

Undersökningen hade till syfte att se hur några lärare utformade sin undervisning anpassad 

till elever med särskilda matematiska förmågor samt vad lärarna såg för möjligheter och 

utmaningar i detta arbete. Genomförandet av denna undersökning ger en bra bild av lärarnas 

undervisning och deras tankar kring denna.    

6.2. Resultatdiskussion 

I denna del kommer resultatet att diskuteras tillsammans med tidigare forskning. 

Resultatdiskussionen är uppdelad i två delar med rubriker som utformats efter 

frågeställningarna 

 Hur utformar och anpassar lärarna sin undervisning för att stödja elever med särskilda 

matematiska förmågor och vilka skäl anger dem till valet av anpassning?  

 Vilka utmaningar och möjligheter ser lärarna i att utforma en undervisning anpassad 

för elever med särskilda matematiska förmågor? 

6.2.1. Lärares utformning och anpassning av undervisningen för 

elever med särskilda matematiska förmågor   

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan man se tydliga 

skrivningar som syftar till lärarens uppdrag när det kommer till att utforma en undervisning 

anpassad till varje enskild elevs behov. Utifrån resultatet och litteraturen kan man se att de 

finns många olika sätt att utforma en undervisning på. Hur denna undervisning anpassas för 

elever med särskilda matematiska förmågor varierade mellan de olika lärarna som intervjuats 

i denna studie. I inledningen beskrivs att skolor ofta brister i arbetet med att stödja elever med 

särskilda matematiska förmågor. Att dessa elever, trots skrivningar i styrdokument, inte 

stimuleras i undervisningen (Pettersson, 2011). Med utgångspunkt i det som Pettersson (2011) 

framhåller ansåg jag att fanns ett behov av att se hur lärare anpassar och utformar sin 

undervisning för elever med särskilda matematiska förmågor.  

Lärarna beskrev alla sin undervisning som mer eller mindre varierad. Tre av lärarna framhöll 

att de använder sig av en matematikbok och att denna varvas med praktiskt arbete eller 

genomgångar. Två av lärarna beskrev att de i sin matematikundervisning inte använder sig av 

en lärobok utan att de istället jobbar med matematik på ett praktiskt sätt. Lärarnas 

beskrivningar av sin undervisning visar på att de individualiserar arbetet i undervisningen på 

olika sätt. Två lärare framhöll att de låtit eleverna göra diagnoser för att ta reda på vad 

eleverna kan och vad de behöver träna mer på. Genom att låta elever göra diagnoser kan man 

se på vilket sätt individualiseringen ska ske (Löwing, 2006).  De förklaringar som lärarna gav 

till de val de gör i anpassningen varierade. Två lärare förklarade att genom att de arbetar på 

det sätt som de gör i matematikundervisningen (utan matematikbok) möjliggör för anpassning 

inom den ”normala undervisningen”. En av lärarna förklarade att om hen inte hade jobbat på 

det sättet som hen gjorde hade mycket tid gått åt till att leta efter andra uppgifter åt de här 

eleverna. Några andra lärare förklarade att de försökte hitta utmaningar till dessa elever i olika 

material och digitala verktyg.  

En av lärarna har en hastighetsindividualiserad undervisning där läraren låter eleverna arbeta 

på i kursen i eget tempo utan något stopp. Läraren förklarade att valet av anpassning gjordes 

för att det passade bäst för just den eleven. Denna individualiseringstyp beskrivs av Pettersson 

och Wistedt (2013) som den vanligast använda inom den individanpassande undervisningen. 

Resultatet av denna studie visar dock inte på detta. Av de fem lärarna som intervjuats i denna 

studie var det endast en av lärarna som använde sig av denna anpassning i undervisningen. 

Resultatet visar istället på att de flesta av lärarna använde sig av så kallad 
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nivåindividualisering. Denna nivåindividualisering visade sig i lärarnas förklaringar då de 

beskrev att de anpassade undervisningen efter elevernas kunskapsnivå. En av lärarna 

förklarade att de i sin undervisning möter eleverna på den nivån de är och att eleverna ges 

utmanande uppgifter i form av material som går att stegra i svårighetsgrad. Att möta eleverna 

på den nivå de är och anpassa uppgifter efter elevens behov beskriver Mellroth (2014) är 

viktigt för att elever med särskilda matematiska förmågor ska motiveras och utmanas. Hon 

framhåller att det är viktigt att eleverna inte ges för lätta uppgifter då det kan medföra att 

eleverna tappar motivationen eller presterar sämre än vad de skulle gjort om de tilldelats 

utmanande uppgifter.  

Att arbeta med ett material som går att stegra i svårighetsgrad kan kopplas samman med de 

”rika matematiska problem” som Pettersson och Wistedt (2013) beskriver. Pettersson (2011) 

framhåller vikten av att elever med särskilda matematiska förmågor tilldelas matematiska 

aktiviteter för att de ska kunna utveckla sina förmågor. En av lärarna framhöll att de i 

undervisningen använde sig av så kallade ”Kluringar” för att utmana eleverna. Läraren 

beskrev att när detta material tilldelas eleverna är det inte självklart för dem vad de ska göra, 

vilket lärarna menade att det är när dessa elever tilldelades uppgifter som exempelvis att räkna 

addition. Eleverna blev genom detta material utmanade då de först var tvungna att ta reda på 

vad de skulle göra för att sedan utföra det.  

Användandet av matematikbok i undervisningen där varje elev arbetar på i sin takt är det 

arbetsätt som vanligast används i matematikundervisningen (Pettersson, 2011). Två av lärarna 

som intervjuats beskrev att de i sin matematikundervisning inte använder sig av någon 

matematikbok. I resultatet kan man en koppling mellan lärarnas användning av matematikbok 

i förhållande till lärarnas anpassning till elever med särskilda matematiska förmågor i 

undervisningen. Denna koppling handlar om i vilken utsträckning lärarna förklarar att de 

inom den undervisning som de redan bedriver, alltså en undervisning utan lärobok, kan göra 

anpassningar efter elevernas förmågor i jämförelse med de lärare som hade en mer bokstyrd 

undervisning. De lärare som hade en mer bokstyrd undervisning framhöll att de gjort 

anpassningar utöver undervisningen vilket innebar att man ibland letade annat material till 

dessa elever eller att eleven tilldelats en ny matematikbok. Det framkom också att en av 

lärarna inte anpassade undervisningen annorlunda för dessa elever då det inte fanns utrymme 

till det. De lärare som inte använde sig av en matematikbok förklarade att de kunde fördjupa 

undervisningen inom ramen för den undervisning de redan bedrev. En av dessa lärare 

förklarade att hen använder sig av ett material som gör det möjligt till utmaningar för dessa 

elever då materialet går att stegra i svårighetsgrad. Den andra läraren framhöll att det 

arbetssätt som den utvecklat (som består av mycket laborativt material) gjorde det möjligt att 

plock bort delar som eleven redan kunde eller ta in delar som eleven behövde träna mer på.  

Och jag kan också med dom här barnen, så kan jag liksom, eftersom jag hela tiden eftersträvar det här 

med att vi ska ha en kommunikation igång så kan det vara såhär: Jaha… gör det här får jag höra? 

Äsch! vi stryker det, så att man liksom kollar av, för man kan liksom inte heller bara hoppa över, utan 

jag måste kolla av alla bitar, finns dom där? Och rätt som det är kommer man på något (Intervjuperson 

5).  

Lärarna beskrev att de använder sig av eller har använt sig av stöd för att stötta dessa elever i 

undervisningen. Detta stöd innehöll allt ifrån utmaningar i form av en annan läxa, andra 

uppgifter, vanliga spel till spel på digitala verktyg. Tre av lärarna framhöll att de använde sig 

av digitala verktyg i matematikundervisningen. Lärarna förklarade användningen av de 

digitala verktygen och beskrev att det inom vissa av de matematikappar som finns går att göra 

stegringar i svårighetsgrad. De anpassningar som lärarna förklarar visar på att de utöver den 

hastighetsindividualisering eller nivåindividualisering som de hade i sin undervisning även 

använde sig av materialindividualisering för dessa elever. Då dessa individualiseringsformer 
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hör nära ihop med varandra är svårt att skilja dem åt då ett arbetssätt eller en anpassning kan 

vara både en form av exempelvis nivåindividualisering och en form av 

materialindividualisering. 

Dom kan jobba med, som Architect, det är ju ett material som man kan jobba med på en väldig 

basnivå och sen kan du jobba tredimensionellt, så att då får ju dom, dom stora utmaningarna 

(Intervjuperson 4). 

Detta exempel visar på att läraren både har en så kallad nivåindividualisering men också en 

materialindividualisering i sin undervisning. I resultatet har inte alla individualiseringsformer 

som beskrivs i litteraturgenomgången presenterats. Då exempelvis innehållsaspekten i 

innehållsindividualiseringen både kan nivåindividualiseras och omfångsindividualiseras 

(Vinterek, 2006) kan det vara svårt att dela upp de olika individualiseringstyperna. Det ställer 

dock frågan om de individualiseringsformer som inte framkommer i resultatet används i 

anpassningen av undervisningen för elever med särskilda matematiska förmågor?  

I resultatet beskrivs det att två lärare har haft möjlighet att låta de elever i sin klass som anses 

ha särskilda matematiska förmågor, arbeta med matematik tillsammans i grupp med andra 

elever på skolan. Denna typ organisering av undervisning kallas nivågruppering eller inre 

differentiering (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Detta arbetssätt upplevdes positivt av 

lärarna men mottogs med blandade känslor hos eleverna. Pettersson och Wistedt (2013) 

menar att det kan ha god effekt att låta dessa elever samlas i grupp och dela sitt matematiska 

intresse. Denna typ av satsning beskriver Engström (2009) dock kan vara kostsam för skolan. 

Denna satsning som lärarna beskriver gjordes på den skolan som var en friskola. Detta ställer 

frågan om, om detta arbetssätt även kunnat utformas i den kommunala skolan då såväl de 

organisatoriska faktorerna och de ekonomiska resurserna är faktorer avgör för hur 

undervisningen utformas, anpassas och genomförs.  

6.2.2. Lärares syn på utmaningar och möjligheter i anpassningen 
av undervisningen för elever med särskilda matematiska förmågor  

Syftet denna undersökning var också att se vad lärarna ser för utmaningar och möjligheter i 

anpassningen i undervisningen. Litteraturen framhåller att ekonomiska och organisatoriska 

faktorer, lärares kompetens, tiden och gruppen är faktorer påverkar hur undervisningen 

utformas, anpassas och genomförs (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Utifrån detta ansåg 

jag att det skulle vara intressant att undersöka vad lärarna såg för utmaningar och möjligheter 

i anpassningen och utformningen av undervisningen för elever med särskilda matematiska 

förmågor.  

Pettersson (2011) förklarar att myten ”Duktiga elever klarar sig själva” finns kvar i svensk 

undervisning då resurserna i skolan inte räcker till. Det beror alltså inte på att lärarna själva 

tycker att det är så det är eller att forskning visar på att så är fallet. I resultatet av denna studie 

kan man se att denna myt till viss del finns kvar i några av de intervjuade lärarnas klassrum. 

Två av lärarna uttrycker att de inte räcker till för dessa elever. En lärare beskriver att hen i 

undervisningen inte gör några speciella anpassningar för de elever som har särskilda 

matematiska förmågor. Läraren förklarar att trots att hen vill göra det så finns inte tid och 

utrymme till det. En annan lärare förklarar att trots att hen vill anpassa undervisningen efter 

dessa elever så görs detta inte alltid då dessa elever arbetar på och ”fixar det ju själva”. 

Lärarnas förklaringar visar på att de elever som har särskilda matematiska förmågor får stå 

tillbaka i undervisningen när kunskapsspannet i klassen är stort. Läraren måste istället 

fokusera på de elever som har bristande kunskaper inom ämnet. De elever som har bristande 

kunskaper inom ämnet ska självklart få den hjälp de behöver. Men i vilken utsträckning ska 

de eleverna med särskilda matematiska förmågor stå tillbaka i undervisningen då dessa elever 

också behöver stöttning och stimulans för att kunna utveckla sina förmågor?  
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Två faktorer som avgör för hur undervisningen utformas, anpassas och genomförs handlar om 

tid och gruppstorlek (Pettersson, 2011). I lärarnas beskrivningar av vilka utmaningar de ser i 

att utforma en undervisning anpassad efter elever med särskilda matematiska förmågor togs 

både tiden och gruppen upp. En av lärarna förklarade att elevantalet i klassen var så stort att 

det inte fanns tid till att utforma anpassning. En annan lärare framhöll kunskapsspannet i 

klassen var så stort att det inte fanns tid eller utrymme till att göra anpassningar för dessa 

elever vilket gjorde att eleverna inte utmanades i undervisning.  

I resultat kan man se kopplingar mellan de utmaningar som lärarna beskrev och det arbetsätt 

lärarna använde sig av i matematikundervisningen. Även om lärarna som inte använde sig av 

matematikbok beskrev att de såg utmaningar i att utforma en undervisning anpassad till elever 

med särskilda matematiska förmågor så beskrev de inte tiden eller gruppen som en av 

utmaningarna. De förklarade istället andra utmaningar så som sociala färdigheter och att 

eleverna låg på en annan nivå i sin utveckling.  

I resultatet framkom olika möjligheter som lärarna såg i att utforma en undervisning anpassad 

för elever med särskilda matematiska förmågor. Dessa möjligheter kan kopplas samman med 

individualisering och differentiering i undervisningen då lärarna förklarade att de såg 

möjligheter till att kunna anpassa undervisningen utefter elevernas kunskapsnivå eller skapa 

grupper där eleverna få möjlighet att träna sina olika förmågor tillsammans med andra. En av 

lärarna beskriver att även den smartaste, blir smartare av pararbete.  

Pettersson och Wistedt (2013) förklarar vikten av att läraren i undervisningen bekräftar dessa 

elevernas frågor och ser till deras behov av att lära. De menar att ”i trygga relationer kan alla 

barn växa i ämnet och utveckla en sund förståelse för matematik” (Pettersson & Wistedt, 

2013, s. 55). En av lärarna valde att se utmaningen i utformningen av undervisning som något 

positivt för sitt eget lärande. Läraren framhöll att hen varje dag lär sig av denna elev och att 

läraren själv får tänka till, vilket triggade läraren i en positiv mening.   

… om man vänder det till någon positivt grej då, att utmaning är i positiv mening så är det ju det att 

jag själv blir triggad litegrann och jag själv kan få tänka till lite och jag blir ju, jag får ju genom hans 

sätt att tänka, just nu är det ju han då, så kan jag ju lära mig och jag lär mig ju varje dag. Jag lär mig ju 

av honom, liksom ytterligare aspekter på hur man kan tänka matte för han tänker inte alls som jag 

gjorde när jag lärde mig. På inget sätt… (Intervjuperson 3).  

6.3. Slutord  
I denna studie har den Flerfaktorsmodell (se Figur 1, s. 3) som beskrivs av Mönks och 

Ypenburg (2009) varit utgångspunkt. Denna modell har tittats på utifrån ett lärarperspektiv för 

att se på hur man i undervisningen anpassar för elever med särskilda matematiska förmågor.  

Denna studie kan ses som ett bidrag och komplement till tidigare forskning gällande elever 

med särskilda matematiska förmågor. Tidigare forskning inom detta område är relativt stort 

och handlar till stor del om hur dessa elever upptäcks och kan stimuleras i undervisningen. 

Denna forskning bidrar till en förståelse för hur lärarna ser på denna anpassning. Denna 

forskning kan därför vara intressant för både verksamma lärare, lärarstuderande och rektorer 

att ta del av.  
 

I både skollag och läroplan finns det tydliga skrivningar om att man som lärare ska anpassa 

undervisningen efter alla elevers behov. Denna undersökning visar på att anpassningen 

varierar såväl mellan lärare som mellan skolor. Jag anser att det är viktigt att man belyser 

vikten av att elever med särskilda matematiska förmågor ges det stöd de behöver, då de ofta 

får stå tillbaka i undervisningen. Jag anser att detta är ett ämne som många lärare känner en 

osäkerhet inför och som behöver uppmärksammas mer runt om på skolor.  
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6.4. Vidare forskning  
I förslag till vidare forskning skulle jag vilja framhålla ett förslag till en studie som 

undersöker sambandet mellan undervisningens utformning och det stöd elever med särskilda 

matematiska förmågor får i undervisningen. Jag anser att det skulle vara intressant att genom 

en djupare undersökning se på vilket sätt användandet av matematikbok i undervisningen 

påverkar på vilket sätt elever med särskilda matematiska förmågor stimuleras i 

undervisningen.  
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(Bilaga 1)  

Intervjuguide  

 Information om intervjupersonerna  

- Antal år som lärare  

- Examens år   

 

 Hur ser matematikundervisningen ut i ditt klassrum? 

- Arbetssätt  

- Material   

 

 Elever med särskilda matematiska förmågor  

 Hur har undervisningen sett ut för elever med särskilda matematiska förmågor i din 

klass? 

- Material  

- Arbetssätt  

 

 Motivera valen 

- Varför? 

 

 Vilka utmaningar och möjligheter ser du i att utforma en undervisning anpassad till 

elever med särskild matematisk förmåga?  

- Individualisering  

- Differentiering   

 

 Vad har du använt dig av för stöd i form av material för att stötta dessa elever? 

- Digitala verktyg  

- Materialanpassning 

- Annan anpassning  
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(Bilaga 2) 

Forskningspersoninformation                                                   

Informationsbrev och förfrågan om medverkande i studien  

Mitt namn är Linda Karlsson och jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet Fk-3 vid 

Karlstads universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete med inriktning mot matematik och 

elever med särskilda matematiska förmågor. Min undersökning i detta arbete kommer att 

bestå av intervjuer tillsammans med lärare.   

Syftet med studien  

Syftet med denna uppsats är att undersöka några lärares syn på hur matematikundervisningen 

i några olika klassrum anpassas och utformas efter elever med särskilda matematiska 

förmågor. Jag vill med denna undersökning se hur man kan jobba och utforma en 

undervisning som syftar till att få med och stödja de elever som ligger långt fram i 

matematiken. Syftet med denna undersökning är också att se hur lärarnas syn på vilka 

möjligheter och utmaningar som finns i att utforma en undervisningen anpassad till elever 

med särskilda matematiska förmågor samt se hur de olika lärarna utformar undervisningen i 

form av arbetssätt och materialanpassning.  

Hur studien kommer att gå till  

Studien kommer bestå av intervjuer. Intervjun kommer att spelas in av mig och kommer att ta 

ca 20 minuter.  

Hantering av data och sekretess  

Det material jag samlar in kommer endast behandlas av mig. Jag kommer i min slutliga 

rapport att avidentifiera den intervjuade genom att benämna den intervjuade med andra namn 

för att det inte ska gå att härleda vem den intervjuade är.  

Frivillighet  

Att delta i studien är frivilligt och den som deltar får när som helst välja att avbryta sin 

medverkan.  

 



36 
 

 (Bilaga 3) 

Samtyckesformulär  

Skriftligt samtycke till medverkan i intervjustudie   

Jag har informerats om studien och dess syfte samt hur studien kommer att gå till. Jag har 

också informerats om att min medverkan är frivillig, att jag när som jag önskar kan välja att 

avbryta studien. Jag har också fått information om hur den information som samlas in 

kommer att behandlas.  

Här med samtycker jag till att delta i intervjustudien som handlar om elever med särskilda 

matematiska förmågor.  

Namnunderskrift 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande  

___________________________________________________________________________ 

Ort och datum  

___________________________________________________________________________ 

 

Studentens underskrift  

___________________________________________________________________________ 

Nämnförtydligande  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


