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Förord   

Att skriva examensarbetet tillsammans har varit lärorikt och med mycket skratt. Vi har sett möjligheter 
och dragit nytta av våra drivkrafter. Ena stunden har vi behövt forcera skrivandet och vid andra tillfällen 
har det funnits behov för att reflektera desto mer. Trots geografiska avstånd har samarbetet lösts med den 
digitala världens möjligheter - FaceTime, mobilsamtal, Google Docs, mess och mail.  
 
Först vill vi rikta stort tack till klassföreståndaren som hjälpte oss med att välja ut elever till studien. Det 
har varit givande att träffa de fantastiska och öppna elever som bidragit med kreativa tankar om sin 
undervisning. Dessutom har deras föräldrar varit tacksamma att vi uppmärksammat detta generellt icke 
prioriterade ämne. De intervjuade lärarna har haft mod och berättat om sin undervisningssituation och 
vilka faktorer som begränsar och möjliggör att anpassningar kan genomföras för begåvade eleverna.  
 
Under arbetets gång har vår handledare Ia Kling Sackerud med sin klokskap gett oss nya infallsvinklar och 
perspektiv i uppsatsen. Ia, tack för ett härligt, effektivt och konstruktivt samarbete. Slutligen tack till John 
som kom med råd om innehåll och tack till Josefine som så tålmodigt korrekturläste.  
 
I och med det genomförda examensarbetet, tar vi på oss ”rätt glasögon” för att lättare kunna tillgodose 
ännu fler elevers behov i sin kunskapsinhämtning.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

The right of gifted students to be challenged and stimulated in school 

 

Sammanfattning        
Studiens syfte är att få ökad kunskap om hur begåvade elever reflekterar över sin matematikundervisning 
samt hur lärarna beskriver sin undervisning och anpassar denna för begåvade elever. Tanken är att detta 
kan bli ett möjligt kunskapsbidrag för pedagoger och oss blivande speciallärare i förebyggande arbete för 
att kunna tillgodose begåvade elevers kunskapsbehov i matematik. I studien valdes en kvalitativ metod 
genom intervjuer med elever som går i årskurs åtta och deras lärare i två olika kommunala skolor, en utan 
och en med inriktning på matematik. För att kunna förstå elevernas syn på undervisning intas ett barns 
perspektiv i studien, elevernas röster blir hörda då de ger uttryck för sina åsikter. 
  
Resultatet i studien visade att en elev av fem känner sig helt inkluderade didaktiskt, social och rumsligt. 
Eleverna kände sig främst socialt exkluderade, främst på skolan utan matematikinriktning där de ville 
vara mer delaktig i sin läroprocess för att kunna påverka innehållet i undervisningen. Den största 
skillnaden på hur eleverna upplever sin matematikundervisning var att eleverna på skolan med 
matematikinriktning, är mer nöjda tack vare att det sker en del anpassningar och att de arbetar med 
likasinnade. Eleverna på skolan utan inriktning i matematik, ser fler utvecklingsmöjligheter och 
efterfrågar främst arbete med lärprocessen där deras kommunikation- och resonemangsförmågor prövas 
och gärna i samverkan med likasinnade och lärare. Båda elevgrupperna uppskattar att arbeta med 
läromedel som grund som har olika nivåer, men de vill ha mer variation till exempel genom berikning men 
även acceleration. De intervjuade eleverna tycks ha ett gott självreglerat lärande vilket påverkar deras 
kunskapsutveckling positivt.  
 
I studien framkom det att lärarna på de två skolorna har olika utgångspunkter för att kunna ge ledning och 
stimulans för begåvade elever. Tack vare den mer homogena gruppsammansättningen på skolan med 
specifik matematikinriktning, var det lättare att göra anpassningar i undervisningen, medan skolan utan 
inriktning främst prioriterar de elever som riskerar att inte nå målen. Uppfattningen är att lärare behöver 
rätt organisatoriska förutsättningar för att kunna samverka med de begåvade eleverna. 
 
Inom skolans verksamhet behöver vi ta på ”rätt glasögon” för att uppmärksamma denna bortglömda 
grupp och ge dem den ledning och stimulans som de har rätt till såväl juridiskt som moraliskt. De 
begåvade eleverna behöver känna sig inkluderade i skolans och samhällets gemenskap. Detta förutsätter 
att lärare ges rätt förutsättningar att i praktiken kunna genomföra det som stipuleras av politiker.  
 
 
 
 
Nyckelord: begåvning, matematikundervisning, ledning och stimulans, inkludering, didaktik 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 
Inledning ............................................................................................................................................................ 1	
Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................. 2	
Bakgrund och tidigare forskning ....................................................................................................................... 3	

Nationella styrdokument ............................................................................................................................... 3	
Matematikundervisning ................................................................................................................................ 3	
Begåvning ....................................................................................................................................................... 5	

Begåvning i matematikämnet .................................................................................................................... 6	
Verksamheter för begåvade barn ............................................................................................................... 6	

Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................................................ 6	
Inkluderingsaspekter ................................................................................................................................. 7	

Metod ................................................................................................................................................................. 9	
Val av metod ................................................................................................................................................... 9	
Intervjuer ....................................................................................................................................................... 9	
Fokusgruppsintervju ...................................................................................................................................... 9	
Urval ............................................................................................................................................................. 10	
Procedur ....................................................................................................................................................... 10	
Bearbetning och analys ................................................................................................................................ 11	
Forskningsetiska ställningstaganden .......................................................................................................... 11	

Resultat ............................................................................................................................................................ 12	
Beskrivning av elever ................................................................................................................................... 12	
Hur beskriver eleverna sin matematikundervisning? ................................................................................. 13	

Didaktisk inkludering .............................................................................................................................. 13	
Social inkludering .................................................................................................................................... 14	
Rumslig inkludering ................................................................................................................................. 14	

Hur beskriver lärarna att de bedriver sin undervisning? ........................................................................... 15	
Hur-frågan ................................................................................................................................................ 15	
Vad-frågan ................................................................................................................................................ 16	

Elevernas tankar och önskemål om sin matematikundervisning ............................................................... 16	
Elever som går i skola utan inriktning på matematik (SUI) ................................................................... 16	
Elever som går i skola med inriktning på matematik (SMI) ................................................................... 17	

Diskussion ........................................................................................................................................................ 18	
Beskrivning av eleverna ............................................................................................................................... 18	
Hur beskriver eleverna sin matematikundervisning? ................................................................................. 18	

Didaktiskt ................................................................................................................................................. 18	
Social ........................................................................................................................................................ 19	
Rumsligt ................................................................................................................................................... 19	



 
 

 
 

Sammanfattning av inkluderingsmatris .................................................................................................. 19	
Hur beskriver lärarna att de bedriver sin undervisning? .......................................................................... 20	
Elevernas tankar och önskemål om sin matematikundervisning ............................................................... 22	
Metoddiskussion .......................................................................................................................................... 23	
Egna reflektioner och framtida forskning ................................................................................................... 24	

Referenser ........................................................................................................................................................ 25	
Bilagor .............................................................................................................................................................. 27	
    Bilaga 1 Intervjufrågor elever  
    Bilaga 2 Intervju lärare  
    Bilaga 3 Resultat av elevintervjuer 
    Bilaga 4 Resultat av lärarintervjuer 
    Bilaga 5 Missivbrev 
    Bilaga 6 Samtyckeblankett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

Inledning 
“Vi är alla olika och det är det som gör oss unika. Vi som tycker det mesta är lätt i skolan, har ju också rätt 
till att få hjälp så det känns kul. Kan man allt blir det bara tråkigt!”  
 
13-åriga eleven Omar uttryckte detta för oss i våras i samband med en klassobservation i matematik, vilket 
åter igen väckte våra tankar om begåvade elevers situation i skolan. Omar berättade att han många gånger  
under sin skoltid upplevt att den matematikundervisning som har bedrivits, inte varit stimulerande 
eftersom han redan kunde det som läraren förmedlade. Detta resulterade i att Omar mestadels tyckte att 
skolan var tråkig och han kände sig omotiverad. Redan på lågstadiet förstod Omar att han var begåvad i 
matematik och att han var i behov av mer stimulans än vad han fick. Intresserad som han var, ställde han 
många frågor som skapade irritation hos läraren, vissa var ju svåra att svara på. Omar blev snabbt klar 
med uppgifter i boken och fick extrauppgifter som var för lätta. Men det han egentligen ville ha, var 
utmanande uppgifter så att han kände att han lärde sig något nytt.  
 
Omar ingår säkert i den grupp begåvade elever som uttrycker en önskan efter mer utmanande och 
inkluderande undervisning. Såväl Pettersson (2011) som Liljedahl (2017) betonar att det ställer krav på 
skolan för att även tillgodose begåvade elevers behov. Men det gäller också att upptäcka dem. Liljedahl 
(2017) uppmanar att göra detta redan i klassrummet genom att sätta på sig “rätt glasögon “. Om tidigt stöd 
sätts in i de akademiska ämnena, menar Ziegler (2010) att begåvade elever har lättare att nå den höga 
kunskapsmängd som krävs för att sikta mot expertis. Otillräcklig motivation, inadekvat studieteknik, 
personlighetspsykologiska parametrar, motoriska brister, miljöfaktorer samt brist på stöd och otillräckliga 
resurser, kan vara några orsaker som gör att en elev underpresterar, det vill säga skillnaden mellan 
individens IQ och skolprestationer.  
 
Under lång tid har skolan främst fokuserat på att stödja elever som inte når målen och elever med särskild 
begåvning har enligt Pettersson (2011) blivit en bortglömd grupp. I ett historiskt perspektiv har 
diskussionen kring begåvade elever alltid varit känslig. Att prata om till exempel idrottsprestationer, har 
varit legitimt. Men att prata om speciella förmågor inom den akademiska världen, kan upplevas förankrat 
med elittänk i vårt demokratiska Sverige. Författaren uttrycker hur den starkt förankrade Jantelagen leder 
till tankar om elitism vilket påverkar anpassning och stöd till särskilt begåvade individer. Hjörne och Säljö 
(2013) menar också att det inte finns en naturlig tradition av att anordna särskild undervisning för särskilt 
begåvade elever. En förändring kanske är på väg i och med den reviderade Skollagen (2018:1098), att 
elever som lätt når kunskapskraven har rätt att få ledning och stimulans i sin kunskapsutveckling. Det ska 
inte behöva krävas psykologutredningar för att begåvade elever ska få anpassningar i undervisningen  
 
Skolverket (2015) redogör för hur särskilt begåvade elever kan känna sig exkluderade om de inte befinner 
sig i ett sammanhang och att de inte upplever sig inkluderade varken socialt, rumsligt eller didaktisk.  
Detta sociala samspel, placeringen och frågor om undervisning innebär att det handlar om varför, vad, 
hur och för vem. Upplever sig en elev inte inkluderad, kan detta resultera i att de kan må dåligt psykiskt, 
att de blir hemmasittare, att de känner utanförskap och att de inte upplever sig accepterade av samhället. 
Liljedahl (2017) framhäver att det inte spelar någon roll om du är begåvad eller har låg kognitiv förmåga - 
båda elevgrupperna riskerar att få liknande svårigheter. Persson och Persson (2016) menar att inkludering 
ofta tas upp i samband med funktionsnedsättningar och särskilda behov, men att det bör gälla alla elever 
och på alla nivåer i utbildningssystemet.  
 
Den här studien handlar om att ge oss blivande speciallärare och andra lärare en hänvisning i hur 
matematikundervisningen kan organiseras för att begåvade elever ska känna ledning och stimulans i en 
inkluderande lärmiljö. Genom att arbeta som von Ahlefeld Nisser (2014) förespråkar, att verka 
ämnesutvecklande, förebyggande och anpassa lärmiljöer samt samverka med elevhälsan och föräldrar, 
hoppas vi även kunna tillgodose den ofta bortglömda gruppen, de begåvade eleverna. För att kunna förstå 
elevernas syn på undervisning intas ett barns perspektiv i studien, elevernas röster blir hörda då de ger 
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uttryck för sina åsikter (Johansson, 2003). Även lärarnas tankar om hur undervisningens bedrivs är av 
vikt, då insikter om undervisningens villkor är nödvändiga för att kunna förstå hur lärmiljön kan anpassas 
för begåvade elever.  
 
I studien redogörs begreppen högpresterande/måttligt särbegåvad, särskilt begåvade, särbegåvade, 
högpresterande, högt begåvade elever eller extremt begåvad vilka inbegrips i 15-20% som behöver extra 
stimulans än genomsnittseleven (Persson, 2015). Eftersom det är svårt att avgöra inom vilket spektra 
eleverna i studien befinner sig begåvningsmässigt och att det inte är syftet med studien, används främst 
begreppet begåvade elever. I sökandet av litteratur om begåvade elever i ett specialpedagogiskt 
perspektiv, upplever vi att det varit begränsat. Dessutom har det varit svårt att hitta litteratur ur ett 
elevperspektiv. Detta område upplevs inte nog beforskat vilket också Pettersson (2011) belyser, att den 
nordiska matematikdidaktiska forskningen för elever med särskilda förmågor och fallenheter för 
matematik i jämförelse med elever i svårigheter varit eftersatt.   
 
 
 
 

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att få ökad kunskap om hur begåvade elever reflekterar över sin matematikundervisning 
samt hur lärarna upplever sin undervisning i matematik. Studiens frågeställningar är: 
 
1. Hur beskriver eleverna att deras matematikundervisning är inkluderande didaktiskt, socialt och  
    rumsligt? 
2. Hur beskriver elevernas lärare att de bedriver och anpassar sin undervisning för begåvade elever?   
3. Vilka tankar och önskemål har eleverna om hur matematikundervisningen ska bedrivas för att de  
     ska känna ledning och stimulans i sin kunskapsutveckling? 
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Bakgrund och tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras litteratur som har relevans för studien såsom nationella styrdokument, 
matematikundervisning, begåvning, begåvning i matematikämnet och verksamheter för begåvade elever. 
Syftet med detta är att få en historisk tillbakablick och nulägessituation om ämnet, men även för att få en 
fördjupad förståelse hur olika faktorer påverkar undervisningens villkor och utformande av 
undervisningen i matematik. Därefter beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter - inkluderingsaspekter 
och didaktik som är betydande för diskussion av resultatet.  

Nationella styrdokument 
Eleverna själva har ofta en uppfattning att det är läraren som styr undervisningen i klassrummet, men 
Linde (2000) klargör att det är på de tre politiska arenorna som påverkar hur lärande ska ske och hur 
goda samhällsmedborgare ska utvecklas. Politiker och myndigheter utformar nationella styrdokumenten 
utifrån filosofiska tankeriktningar på formuleringsarenan. På transformeringsarenan ska texterna sedan 
tolkas av lärare, skolledare, elever, representanter och inom lärarutbildning, fortbildning och genom 
inspektion och utvärdering. Därefter ska skollagen och läroplanen förverkligas på realiseringsarenan, i 
skolan, beroende på hur man tolkat formuleringarna. Själva realiseringen kan då vara långt från den 
ursprungliga formuleringen, vilket kan påverka hur det går till i praktiken för elever som är i behov av 
anpassningar och stöd, vare sig man har lätt eller svårt för sig i skolan.  

Historiskt har skolan främst fokuserat på att stödja elever som har svårt att nå målen framför de elever 
som gör det lätt (Petterson, 2011). Från att det skrivits ”Elever med behov”, står det numera i Lgr 11 
(Skolverket, 2011) som infördes 2011, ”Elever i behov av särskilt stöd”. Vidare beskrivs det hur lärare ska 
”stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter samt 
samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen” (Skolverket, 2011, s. 11). Samtidigt 
tydliggörs det i läroplanen hur skolpersonal ska beakta alla elever - ”Läraren ska ta hänsyn till varje 
enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” och att ”Främja alla barns och elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011, s. 12). För att minska lärarnas 
dokumentationskrav kring åtgärdsprogram, infördes 2014 ”extra anpassningar och särskilt stöd” 
(Skolverket, 2014). Syftet med detta var början på att föra in ett specialpedagogiskt förhållningssätt i 
klassrummet. Extra anpassningar är mindre stödinsatser som ska se till den ordinarie undervisningen ska 
vara mer tillgänglig för eleven. Särskilt stöd är mer ingripande insatser där specialpedagog/speciallärare 
och lärare vanligtvis inte kan göra dessa inom ramen för den vanliga undervisningen (Skolverket, 2015).  

Avseende extra anpassningar eller stöd för särskilt begåvade elever påpekar Pettersson (2011) att det inte 
finns några handlingsplaner för att stödja dessa elever. Men i och med uppdatering av Skollagen 2018, kan 
en förändring av detta vara möjlig då det står att “Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling” (Skollagen, 2018:1098). Trots att det regleras i Skollagen (2010:800, kap 1, 9§), att 
utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig, finns det ett utrymme för variation av undervisnings-
sätt och metoder tillsammans med resursfördelning samt hur mål ska uppnås. I alla ämnen ska läraren 
även ge elever möjlighet att utöva ett så kallat reellt inflytande vid planering av moment gällande, arbets- 
och bedömningsform samt att elevers intresse och tilltro till ämnet ska öka (Skolverket, 2019). 

Matematikundervisning  
Syftet med undervisningen i matematik är att läraren ska ge eleverna förutsättningar att bland annat 
utveckla olika förmågor såsom begrepp-, metod-, kommunikations-, resonemangs- och 
problemlösningsförmågan. Det centrala innehållet för årskurs 4–6 - taluppfattning och tals användning, 
algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning (Skolverket, 
2019). Eriksson & Petersson (2015) beskriver hur begåvade elever tros generellt ha goda förmågor i 
matematik, men kan ofta ha brister i matematisk kommunikation. En orsak kan vara att eleverna inte 
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tycker att det finns något syfte med att förklara något som är självklart för dem. Här spelar läraren en 
viktig roll för att utveckla elevens progression i matematik.   

I Petterssons studie (2011) och Skolverkets statliga rapporter (2003, 2004, 2008) framkommer det att den 
vanligaste undervisningsmodellen för elever är att arbeta enskilt i boken. Skolverket (2004) anser att detta 
produktstyrda arbetssätt, är en nackdel för begåvade elever då de kan stagnera i sin utveckling på grund av 
att de flesta läroböcker är indelade efter årskurs. Dessutom anser Pettersson & Wistedt (2013) att 
produktstyrda arbetssätt, gagnar färdigheter och inte förmågor eftersom läraren har svårt att följa upp 
lösningen i den skriftliga produkten. Istället rekommenderar författarna den mer utmanade och 
utvecklande undervisningsmodellen, lärprocesser, som kan skapa ledning och stimulans för eleverna. 
Lärprocesser handlar mer om kreativt arbete och att eleverna får fundera och förklara hur uppgifter eller 
problem kan lösas. I denna undervisningsmodell synliggörs elevernas förmågor såsom att resonera och 
diskutera och svaret blir av mer sekundär karaktär. Det sociala samspelet i lärprocesser behöver inte ske 
enskilt mellan lärare och elev, utan kan uppstå när eleverna får redovisa i helklass, i grupp eller i 
pararbete. Även här spelar lärarens närvaro en viktig roll eftersom dennes följdfrågor, respons och intresse 
för elevernas resonemang uppmuntrar dem att utveckla sina tankar.  

Enligt Skollagen (2018:1098) ska undervisningen varieras så att elevers olika behov beaktas. Två exempel 
på detta är organisatoriskt- och pedagogisk differentiering. Både Pettersson (2011) och Skolverket (2015) 
förespråkar att begåvade eleverna samarbetar med likasinnade tack vare att de utmanar varandra i sitt 
gemensamma intresse - matematik. Men svårigheten för skolor är hur det ska lösas schemamässigt, 
personellt och att ändra studietakten för elever. Pedagogisk differentiering delas ofta upp i acceleration 
och berikning. Acceleration handlar om att eleven får arbeta med uppgifter som tillhör en senare årskurs, 
kurs eller skolform. Undervisningstakten är snabbare och i vissa fall kan eleven hoppa över ett skolår eller 
att eleven startar i skolan tidigare. Acceleration kan medföra att lärare från olika skolformer eller stadier 
behöver samarbeta för att möta eleven i sin kunskapsutveckling, så att de kan nå så långt som möjligt. 
Berikning innebär däremot att eleven får fördjupa och bredda sina kunskaper. Det kan vara så att eleven 
får jobba med samma område som resten av klassen, men med fördjupningsfrågor inom området. Eleven 
kan också jobba med ett helt annat område för att bredda sina kunskaper, berikning kan också involvera 
andra områden än det som står i det centrala innehållet i läroplanen. Vid dessa differentieringar, 
nivågruppering, acceleration och berikning, poängterar Pettersson (2016) och Skolverket (2015) att det 
kan finnas behov för matematiklärares ämnesförkovring för att skapa fördjupningskurser och material 
utöver de ordinarie böckerna. Andra framgångar kan vara att matematiklärare samarbetar med 
speciallärare och specialpedagoger för att utveckla lärmiljön för de begåvade eleverna. Ofta ser lärare 
snabbhet och att kunna jobba enskilt utan hjälp som goda matematiska förmågor, vilket gör att det stöd 
som ges till särskilt begåvade elever ofta är accelerationsaktiviteter och det handlar ofta om elever i 
grundskolans senare år. Dessa typer av aktiviteter som går utanför ordinarie läromedel understryker 
Pettersson (2016) kan kännas svåra att genomföra av läraren, men är en viktig del för särskilt begåvade 
elevers kunskapsutveckling. Även uppgifter med undersökande och laborativ karaktär, anser Pettersson 
och Wistedt (2013) också ger möjligheter för variation i undervisningen. 

Om elever med särskild begåvning inte får adekvat undervisning konstaterar Skolverket (2015) att dessa 
elever riskerar att bli uttråkade och understimulerade. Dels för att de ofta får en roll som extralärare 
istället för att bli bemötta i sin proximala utvecklingszon. Imsen (2006) förklarar hur eleven genom 
imitation och samarbete får en optimal utveckling genom att ena dagen inte klara av uppgiften på ett 
självständigt sätt. Men tack vare stöd från exempelvis läraren, kamrater, syskon eller föräldrar, klara 
eleven av uppgiften den andra dagen. På detta sätt tar eleven sig igenom sin utvecklingszon och författaren 
menar att det är det viktigaste momentet i relation mellan inlärning och utveckling. Vid arbete med 
likasinnade i smågrupper eller vid nivågruppering, är det lättare för läraren att anpassa för att eleverna 
ska arbeta med göromål i sin proximala utvecklingszon.  

I alla lärsituationer är det gynnsamt om eleverna har ett självreglerat lärande, vilket innebär att eleven 
”proaktivt använder specifika processer för att förbättra sitt lärande genom att sätta upp mål, välja och 
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använda strategier och övervaka sin effektivitet” (Vingsle, 2017, s.10). Det är en aktiv och konstruktiv 
process ur ett social-kognitivt perspektiv. I läroprocessen engagerar eleven sina kognitiva färdigheter, 
metakognition och beteende för att nå målen samt att ha motivation. Motivation handlar enligt Skaalvik 
och Skaalvik (2015) om tron på att klara av, vilja utföra och fortsätta med en uppgift samt att ha ett 
intresse för uppgiften. Att motivera elever är en av de största utmaningarna för lärare, speciellt när graden 
av motivation är så spridd mellan elever. Ett sätt att utveckla elevers självreglerande lärande är enligt 
Vingsle (2017) att öka deras motivation är genom att lärare bedriver formativ bedömningspraktik, det vill 
säga att ta reda på - vart eleven är på väg, var eleven befinner sig och hur eleven ska dit.  

Begåvning  
Historiskt har begreppet begåvning uttryckts på olika sätt. I Romarbrevet som skrevs ett 50-tal år efter 
Kristus står det hur ”Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi fått” – att en individs begåvning var en gåva 
och inte förvärvad eller personliga egenskaper (Ziegler, 2010, s.12). På Platons tid kallades individer med 
exceptionella kognitiva förmågor för ”himmelska barn” (Ziegler, 2010). 2500 år senare benämns dessa 
begåvade barn inom samhället och skolväsendet för särskilt begåvade, särbegåvade, högpresterande, 
elever med högbegåvning, högt begåvade elever eller extremt begåvad. Skolverket (2015) exemplifierar att 
det egentligen inte finns någon allmän definition på vad särskilt begåvad är utan det beror på i vilket 
sammanhang och syfte eleven befinner sig i. Liljedahl (2017) använder till exempel begreppet särbegåvad 
och hon hävdar att dessa elever skiljer sig från normen rent kognitivt. Det är viktigt att komma ihåg att 
goda förmågor eller begåvning inte är detsamma som prestation, alltså vad eleven egentligen visar upp. De 
elever som presterar goda resultat benämns som högpresterande, men behöver för den delen inte vara 
särskilt begåvad och de som är särskilt begåvade är inte per automatik högpresterande.  

Skillnader i politiska ideologier är en av de faktorer som har påverkat attityderna i förhållande till 
begåvade elever och under senare tid har dessa elever blivit mer uppmärksammade globalt. I USA, 
Storbritannien och Nya Zeeland har det varit mer accepterat och de så kallade “gifted children” får hjälp av 
bland annat föräldraföreningar och andra organisationer som driver elevers rätt till särskild undervisning. 
En av anledningarna är att samhället är i behov av individer med speciella förmågor och fallenheter 
(Ziegler, 2010). I EU:s rekommendation 1248 (EU, 1994) framhävs särbegåvade elevers (“highly 
gifted”) rätt till lämplig utbildning och att särskilda arrangemang ska upprättas.  

Eleverna ska kunna identifieras tidigt och sedan ska de använda och utveckla sin fulla potential för att inte 
ett land ska slösa bort dessa talanger. Liljedahl (2017) menar att kvantitativa testverktyg såsom betyg, 
provresultat och prestationer sällan är det rätta identifikationsverktygen för att upptäcka begåvade elever. 
Det gäller att pedagoger fördjupar sina kunskaper om begåvade elever och sätter på sig “rätt glasögon” i 
klassrummet för att sedan kunna anpassa undervisningen. Liljedahl (2017) framhäver hur särskilt 
begåvade/särbegåvade elever ofta får liknande svårigheter som elever som har en svag begåvning. Båda 
elevgrupperna tar upp samma typ av resurser och kan visa tecken på sociala svårigheter, 
koncentrationssvårigheter, bristande motivation och ibland undvikande beteende. Det kan även vara svårt 
att lämna in uppgifter och delta i grupparbeten. Sjukfrånvaron kan vara hög och skolk kan förekomma.  

Av Sveriges elever behöver 15–20% mer stimulans än genomsnittseleven. Av dem är 5 % särskilt begåvade 
och 1 % extremt begåvade. Övrig del är måttligt särbegåvade vilka även benämns som högpresterande 
(Liljedahl, 2017 och Persson, 2015). Att koppla definitionen utifrån ett högt IQ (>125/130), kan enligt 
Ziegler och Stoeger (2012) vara problematiskt. Istället rekommenderas bättre modeller för att förstå vilka 
hinder som kan uppstå under vägen mellan goda förutsättningar och excellenta prestationer. Ziegler 
(2010) exemplifierar hur särskilt begåvade barn kan förvåna dig vid upprepade tillfällen med sin 
osedvanliga förmåga på ett eller flera områden både i vardagslivet och i privatlivet. Dessa barn har 
förmågor som starkt logiskt tänkande och de löser uppgifter uppfinningsrikt och på ett fantasifullt sätt. De 
har ofta stor lust att lära, att de är självständiga, mycket engagerade och uthålliga. De lär sig ofta nya 
moment mycket snabbt och kan prestera högt på diagnostiska prov samt att de blir motiverade av 
komplicerade uppgifter. Ibland kan de utföra sina uppgifter på ett perfektionistiskt sätt. Samtidigt kan de 
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särskilt begåvade eleverna ha låg självkänsla för att de uppfattar sig som annorlunda och att de har svårt i 
det sociala samspelet. Faktorer som har betydelse för elevers lärande och utveckling av sin begåvning, är 
föräldrars socioekonomiska bakgrund såsom ekonomi, utbildningsbakgrund och kulturella resurser. I 
praktiken kan det handla om föräldrarnas drivkraft att stödja sina barn med läxläsning, val av skola och 
förmågan till att ha diskussioner med skolan.  

Begåvning i matematikämnet 
Parsih (2014) definition av särskilt begåvad i matematik, är de elever som har en ovanligt hög naturlig 
inställning till att förstå och ta till sig matematiska begrepp. De skiljer sig avsevärt från de som anses vara 
normalbegåvade eller de som har svårigheter i matematik på hur de ser på, förstår och lär sig matematik. 
Författaren menar också att dessa elevers inlärningsbehov förstås måste, erkännas och tillgodoses 
eftersom det är skolans skyldighet att se till att undervisningen är anpassad till deras speciella förmågor. 
Det som karakteriserar begåvade barn enligt Borovik och Gardiner (2007) och Pettersson (2011) är att de 
kan koncentrera sig under en längre period, är snabba på att memorera matematisk information och har 
förmågan att generalisera och är kreativa. De nyttjar flera representationsformer, fysisk (visar), 
bildlig/grafisk (ritar), verbal (talar), numerisk (siffror, värdetabell) och symbolisk (formel). Särskilt 
begåvade elever kan jobba med problemlösning på olika sätt och med olika metoder och har förmågan att 
göra kopplingar och dra paralleller. De känner inte rädsla för att göra fel och kämpar för att komma fram 
till rätt lösning vid utmanande uppgifter, där de också försöker hitta det lättaste och tydligaste sättet att 
lösa uppgiften. Alla kriterier behöver inte uppfyllas för att eleven ska räknas som särskilt begåvad eftersom 
dessa förmågor kan utvecklas och visa sig under olika perioder i barnets uppväxt.  

Verksamheter för begåvade barn 
På uppdrag av regeringen har Skolverket (2019b) tillsammans med ett 20-tal svenska grundskolor och 21 
gymnasieskolor bedrivit en försöksverksamhet med så kallade spetsutbildningar under sju år. 
Utbildningen har en särskild fördjupning och breddning inom ett ämne, till exempel matematik, NO, SO, 
engelska och språkval eller ämnesområde. Inom matematik finns det tio skolor i Sverige och elever från 
hela landet kan söka genom att göra intagningstester. Spetsutbildningarna håller en högre studietakt 
vilket ger eleverna möjlighet att läsa gymnasiekurser. Enligt Skolverket (2019c) är det många elever som 
uppskattar att utvecklas i sin takt, få ledning och stimulans i sin utveckling i en inkluderande miljö, 
eftersom de möter andra elever och lärare med samma intresse. Utöver spetsutbildningar, finns många 
profilskolor i Sverige med inriktning på matematik vilka har reviderat sina timplaner och omfördelat 
skolans ämnen, oftast elevens val, till fördel för matematik. Från och med hösten 2019 har regeringen 
infört en ny timplan för grundskolan där alla elever ska garanteras mer undervisningstid i matematik 
(Skolverket, 2018). Globalt finns en extrem specialisering, deliberate practice för särskilt begåvade 
individer som enligt Ziegler (2010) kan bidra till att toppnivå kan uppnås internationellt. Denna metod är 
en strikt organiserad och koncentrerad läraraktivitet där elevernas prestationsförmåga ständigt strävar 
efter förbättring i sin läroprocess.  

Teoretiska utgångspunkter   
För att förstå hur matematikundervisningen är utformad med utgångspunkt av elevernas och deras 
matematiklärare beskrivningar, har inkluderingsaspekter och didaktik valts som teoretiska 
utgångspunkter i studien. Dessa upplevs som lämpliga med utgångspunkt för vad som förväntas 
åstadkommas i studien och hjälper oss att begripa vad som händer i lärandet. Att använda Asp-Onsjös 
(2006) inkluderingsaspekter skapar förutsättningar för att förstå elevernas lärandesituation ur ett 
didaktiskt, socialt och rumsligt perspektiv. Med hjälp av didaktikens hur och vad (Lindström och 
Pennlert, 2016; Nilhom, 2016; Skolverket, 2019; William och Leahy, 2015) skapas insikt om lärarens 
villkor för undervisningen.  
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Inkluderingsaspekter     
Från att ha använt begreppet integrering framhåller Persson och Persson (2016) att det nu är mer 
vedertaget med inkludering, vilket även kan likställas med begreppet delaktighet. Ur ett 
utbildningshistoriskt perspektiv kopplas ofta inkluderingsfrågan till specialpedagogik på grund av 
ideologiska tankar om att alla elever ska känna gemenskap, även utsatta grupper med 
funktionsnedsättningar som är i behov av stöd. Konsekvenserna för lärare har blivit att deras pedagogiska 
metoder inte räckt till för den allt större kognitiva spridning bland elever. Svenska Unescorådet (1997) 
belyser hur det i Salamancadeklarationen uttrycks att inkludering handlar om alla elevers situation oavsett 
deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra faktorer. Trots att även särbegåvade 
elever, “gifted”, inbegrips, är det ändå elever med svårigheter som det är fokus på.   

För att lyckas med det komplexa inkluderingsuppdraget menar Ajdinski (2007) att ett sätt kan vara att 
ämneslärare och speciallärare har ett tätt samarbete. Roos (2013) förklarar att inkluderingsbegreppet kan 
vara öppet för tolkning och skapa missuppfattningar då både läroplaner och olika forskare haft idéer och 
föreställningar om begreppet. Att arbeta med inkludering i skolan är enligt Asp-Onsjö (2006) en ständigt 
pågående process och ska inte ses som ett konstant tillstånd. Författaren ser inte inkluderingsbegreppet 
utifrån ett ideologiskt perspektiv utan utgår från hur eleven fungerar i sin praktik och hur mötet mellan 
individen och dess omgivning sker. För att belysa inkluderingsbegreppet ur olika infallsvinklar, delar Asp-
Onsjö (2006) in detta i tre aspekter:  

● Didaktisk inkludering handlar om hur eleven tar till sig den undervisning som ges. Lärarna 
behöver på ett medvetet sätt anpassa undervisningen för alla elever, så att de ges förutsättningar 
att utvecklas i sitt lärande utifrån sina förmågor. Material och uppgifter behöver anpassas så att 
kunskapsutveckling kan ske.     

● Rumslig inkludering menas med elevers placering och hur mycket tid berörd elev spenderar i 
samma undervisningsrum som sina klasskamrater. I den rumsliga inkluderingen finns inga 
didaktiska anpassningar, utan här visar endast vart eleven befinner sig under skoldagen  

● Sociala inkluderingen inbegriper elevens sociala samspel med kamrater och personal. Det handlar 
alltså om mer än att bara vara på samma plats som sina klasskamrater, det sociala samspelet och 
interaktion med andra måste tas i beaktning.  

Både Asp-Onsjö (2006) och Skolverket (2009) poängterar hur de tre aspekterna - rumslig-, social och 
didaktisk inkludering, ska samspela för att meningsfullhet i undervisning ska ske. Aspekterna kan ses som 
ett verktyg för att ge en hänvisning om hur eleven är inkluderad i sin skolsituation. Dock kan den rumsliga 
aspektens betydelse tonas ner då en individ kan känna sig inkluderad i sin undervisning, trots att endast 
de två första aspekterna är uppfyllda. En elev som har ett socialt nätverk och samspelar med kamrater och 
vuxna uppfyller kravet för social inkludering, men finns det inte tillgång på adekvat skolmaterial och/eller 
kompetent skolpersonal som kan bidra med kunskapsmässig utveckling, påverkar den didaktiska 
inkluderingen negativt. 

Didaktik 
Didaktik härstammar från grekiskans ”didaskalia” och betyder läran om undervisning. Enligt Nilholm 
(2016) och Lindström & Pennlert (2016) handlar det om hur undervisningen kan bedrivas på bästa sätt. 
Didaktisk forskning fokuserar på att beskriva relationen mellan eleven och undervisningens innehåll, hur 
eleven uppfattar innehållet och vilka former som används i undervisningen. De didaktiska frågorna hur 
och varför ska kunna besvaras när undervisningen ska planeras, men även vad undervisningen ska handla 
om och till vem innehållet ska läras ut är nödvändiga frågor läraren bör beakta. Lindström & Pennlert 
(2016) poängterar att de didaktiska frågorna inte är givna utifrån ett visst undervisningstillfälle, utan 
många olika faktorer kan påverka undervisningens villkor såsom styrdokument, lärare, elever, föräldrar 
och ramfaktorer. Lärarens kompetens, erfarenheter, ledarskap i klassrummet med mera spelar roll, men 
också faktorer som elevernas bakgrund, förutsättningar, förkunskaper, erfarenheter, behov, 
intresse/önskemål, attityder och social situation. Föräldrars förväntningar och värderingar samt 
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ramfaktorer är också avgörande. Ramfaktorer kan handla om tid, personal, gruppstorlek, pengar, lokaler, 
skolorganisation, betygssystem, samhälle och kulturer. Att analysera villkoren för undervisningen kopplat 
till den didaktiska frågan hur kan ha stor betydelse för reflektion och planering av undervisning för elever.  

Lindström och Pennlert (2016) redogör för hur innehållet i undervisningen bearbetas med hjälp av olika 
metoder i samverkan mellan läraren och elever, det vill säga hur-frågan. Läraren behöver ha variation i sitt 
arbetssätt och lära ut olika metoder för att gynna elevers lärande. Elevers förmågeutveckling kan ta sig 
olika uttryck beroende på val av undervisningsmetoder. De fyra metoderna som författarna nämner är:  

● Förmedlande/förklarande metoder innefattar bland annat instruktioner, genomgångar, 
föreläsningar och film 

● Interaktiva metoder är samtal, dialoger, diskussioner och grupparbete 

● Undersökande/problembaserade metoder handlar om just undersökningar, laborationer, att 
formulera och pröva hypoteser 

● Gestaltande metoderna innebär lek, drama, rollspel, teater samt bild och musikskapande 

Författarna exemplifierar även andra metoder såsom utformande av lektionen, arbetsuppgifter, material 
och redovisningsformer. Under lektionen när innehållet bearbetas, sker ett dynamiskt, socialt och 
kommunikativt möte i klassrummet mellan elev och lärare då innehållet bearbetas. I denna situation har 
läraren i uppgift att agera som ledare och fostrare, till exempel hur lektioner börjar och startar samt 
lärarens engagemang och förväntningar på eleverna. Vid utformning av arbetsuppgifter, är relationen 
mellan lärare och elever viktiga. Genom att eleverna uttrycker sina tankar om undervisningen, om det är 
lätt eller för svårt. Detta kan hjälpa läraren med en av yrkets stora utmaningar, att ta reda på alla elevers 
nivåer och utveckla deras lärande. William och Leahy (2015) lyfter också återkopplingens betydelse för 
elevernas kunskapsutveckling, vilket kan ske i samverkan mellan lärare-elev och elev-elev i form av 
kamrat- och självbedömning. Tack vare organisatoriska differentieringar, till exempel nivågruppering, kan 
undervisningen anpassas för begåvade elever så de kan arbeta med likasinnade. Läroböcker, tidningar, 
internet, filmer, kartor och tabeller är exempel på några material som kan användas i undervisningen för 
att bearbeta innehållet. I undervisningen ska även ges olika möjlighet att visa sina förmågor. 
Redovisningsformer kan till exempel vara prov, diagnoser och redovisningar.  

Didaktikens vad utgår från nationella styrdokument, det vill säga det centrala innehållet, vad som ska 
undervisas. Undervisningen är ett möte mellan lärare och elev kring ett innehåll som väljs ut av läraren 
utifrån vilka mål som ska uppnås. Dock behöver läraren ta hänsyn till elevernas förkunskaper, behov och 
önskemål vilket indirekt kan påverka innehållet i undervisningen. Läraren behöver presentera innehållet 
tydligt och skapa ett intresse för att eleverna ska känna lust att lära. Om elever är i behov av 
kunskaperutveckling som ligger utanför läroplanens centrala innehåll, kan detta ställa krav på lärares 
ämneskunskaper som behöver ligga utanför det centrala innehållet för gällande årskurs. De pedagogiska 
differentieringarna kan vara av fördjupande karaktär, berikning, eller att elever strävar efter att nå 
kunskaper i de högre årskurserna, acceleration (Nilholm, 2016; Lindström & Pennlert, 2016; Skolverket, 
2019).    
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Metod  

Val av metod  
I uppsatsen valdes en kvalitativ metod. För att samla in data genomfördes individuella intervjuer med 
elever och lärare samt två fokusgruppsintervjuer med elever. Denna metod, forskningsintervju, är ett 
samspel enligt Kvale & Brinkman (2014) mellan intervjuaren och informanten där båda parter har intresse 
för det specifika ämnet. Intervjun skapar möjligheter att förstå informanternas perspektiv och 
erfarenheter inom det valda ämnet. Intervjuarens egna erfarenheter och kunskaper inom området spelar 
roll under samtalets gång då följdfrågor kan vara avgörande för att få mer förståelse för informantens 
värld. Vidare anser Bjørndal (2005) att kvalitativ metod ger en djupare förståelse för ett problemområde.  

Intervjuer  
Ett antal förutbestämda frågor utformades till den semistrukturerade intervjun. Bryman (2018) menar att 
möjligheter öppnas för att ändra ordningsföljd på frågorna eller för att ställa följdfrågor beroende på 
informanternas svar. Det är viktigt att ha en öppenhet till intervjufrågorna för att kunna ändra karaktär till 
en mer lägre grad av strukturering och hellre ställa följdfrågor utifrån informantens svar. Detta för att inte 
styra informanten för mycket, utan låta denne uttrycka sig med egna ord inom problemområdet och 
fördjupa ytterligare. På detta sätt blir informanterna och intervjuaren medskapare i dialogen gällande det 
specifika temat. Intervjuerna med elever (bilaga 1) och lärare (bilaga 2) skulle i sin tur leda till svar på 
frågeställning 1 - Hur beskriver eleverna att deras matematikundervisning är inkluderande didaktiskt, 
socialt och rumsligt? samt frågeställning 2 - Hur beskriver elevernas lärare att de bedriver och anpassar 
sin undervisning för begåvade elever? 

I intervjun med eleverna har fokus varit att närma sig eleverna genom barnets perspektiv, vilket 
Johansson (2003) menar innebär, ”det som visar sig för barnet” utifrån dennes erfarenheter, intentioner 
och uttryck för mening. Genom att eleverna gör sina röster hörda, ökar förståelse för deras skolsituation 
och att det kan bli lättare att anpassa skolmiljön för dem. För att skapa en helhetssyn behöver forskare 
vara observanta på barnets gester, tonfall och ansiktsuttryck. Det är lättare att närma sig barnet och bli 
accepterad som forskare, om denne visar engagemang och bemöter barnet som en medmänniska, en så 
kallad ”human being”, istället för en ofullkomlig vuxen, ”human becoming”. Maktförhållanden mellan 
barnet och forskaren förbättras genom att låta barnet bli insatt i forskningsprocessen.  

Under de individuella intervjuerna har vi även utgått från Hägg & Kouppa (2007), som framhäver vikten 
av att vara en god lyssnare. Att lyssna innebär att höra vad den andra säger, försöka förstå, samt att få 
informanten att uppfatta att intervjuaren har hört.  För att visa att man lyssnar kan det ta sig i uttryck 
genom icke-verbaliseringar som till exempel kroppsspråk, nickningar, småljud som mmm, röstläge och 
taltempo. Vid flera tillfällen användes också sammanfattningar vilket bidrar till ett samförstånd mellan 
informant och intervjuare. Genom sammanfattningar får informanten höra det de har berättat genom en 
annan person och kan då bekräfta, lägga till samt få syn på sin information på ett nytt sätt, vilket möjliggör 
att informanten kan berätta mer eller omformulera sig. För intervjuaren är det viktigt med 
sammanfattningar för att få en bekräftelse på att det man har hört har uppfattats rätt.   

Fokusgruppsintervju   
Två fokusgruppintervjuer genomfördes, en med de tre eleverna från SUI och en med de två eleverna från 
SMI. Dessa utgjorde grunden för att få svar på frågeställning 2 - Vilka tankar och önskemål har eleverna 
om hur matematikundervisningen ska bedrivas för att de ska känna ledning och stimulans i sin 
kunskapsutveckling? En fokusgruppsintervju är lämplig att använda enligt Kvale & Brinkman (2014) och 
Wibeck (2010) för att få fram olika synpunkter kring ett ämne där varken samförstånd eller explicita 
lösningar behöver uppnås. Den som leder intervjun bör sträva efter att skapa en tillåtande stämning där 
deltagarna känner sig trygga med att uttrycka sina åsikter. Som ledare av intervjun är det av vikt att vara 
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passiv så att informanternas tankar och åsikter är i fokus. Samtalen styrs inte av frågor utan, startas med 
hjälp av en bild, ett begrepp eller ett påstående som informanterna sedan samtalar om. När diskussionen 
börjar bli mättad, kan samtalsledaren lägga fram ytterligare bilder/lappar för att få informanterna att 
diskutera vidare. I fokusgruppsintervjun gäller det att ha samma förhållningssätt som i de individuella 
intervjuerna så som Hägg & Kouppa (2007) beskriver.  

Varför valet föll på denna typ av intervjumetod var för, som Wibeck (2010) förklarar, att man som forskare 
kommer mer på djupet för att förstå människors tankar och erfarenheter. Under det sociala 
sammanhanget som kommer till stånd, uppmuntras deltagare att dela med sig av sina tankar inför de 
andra i gruppen, vilket resulterar till nya idéer. Interaktionen mellan informanterna ger forskaren 
möjlighet att studera hur informanterna förstår och förhåller sig till det aktuella ämnet. Dessutom kan de 
tillsammans förklara sig och ifrågasätta varandra samt att det kan vara lättare att lyfta tankar i grupp än 
att göra det ensam med den som intervjuar. Elevernas idéer och tips, ger inte bara oss blivande 
speciallärare utan även andra pedagoger en hänvisning om hur elever vill utforma sin 
matematikundervisning, så de känner ledning och stimulans i sin kunskapsutveckling.  

Urval  
Elever och lärare valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, ett så kallat icke-sannolikhetsurval där 
tillgängligheten styr valet (Bryman, 2018). För att undvika att undersökningen skulle störas av 
lojalitetsband kontaktades en klassföreståndare som undervisar i matematik på en närliggande medelstor 
F-6 skola i ett storstadsområde. Urvalskriterierna för eleverna var att de skulle inbegripas i 15–20% av 
skolans elever som behöver mer ledning och stimulans i matematik än genomsnittseleven, det vill säga 
högpresterande/måttligt särbegåvade, särskilt begåvade och extremt begåvade (Liljedahl, 2017; Persson, 
2015 och Skolverket, 2015). Klassföreståndaren föreslog åtta elever vilka han tidigare hade undervisat på 
mellanstadiet och de gick numera i årskurs 8. Sex av de åtta eleverna accepterade att delta i 
undersökningen. Om dessa elever som går i årskurs 8 var högpresterande, särskilt begåvade, extremt 
begåvade eller särbegåvade, var svårt för klassföreståndaren att avgöra då varken pedagogisk kartläggning 
(skolan) eller intelligenstestet WISC (psykolog) har genomförts. Urvalet av skolor skedde automatiskt 
utifrån var eleverna i studien studerar för närvarande. Tre går på en 7–9 skola som tillämpar 
närhetsprincip och den är utan inriktning på matematik. De två andra eleverna sökte sig till en skola med 
inriktning på matematik vilken ligger, 4–5 km från elevernas hem. Båda kön representeras på varje skola. 
De två lärare som intervjuades var elevernas ordinarie ämneslärare i matematik. En av eleverna från 
skolan med inriktning inom matematik valde att avbryta sitt deltagande, så slutligen deltog fem elever i 
studien. 

Procedur 
Forskningsplanen låg till grund för studiens utformande och gav oss forskare en bra start för det fortsatta 
arbetet. Studien är indelad i tre faser. Initialt skedde en förstudie och därefter individuella intervjuer med 
sex begåvade elever och två lärare. I intervjuerna förklarades begreppen inkludering och didaktik för 
eleverna. Slutligen samlades de två elevgrupperna i fokusgruppsintervjuer. Några elever på en av 
forskarnas skola, ingick i förstudien för att testa intervjufrågorna. Efter mötet konstaterades att 
frågebatteriet behövde justeras för att få mer fördjupande svar på studiens frågeställningar. De enskilda 
intervjuerna med elever och lärare skedde på skolan eller på närliggande bibliotek. Efter dessa gjordes en 
fokusgruppintervju med eleverna på respektive skola. I fokusgruppsintervjun lade vi fram ett antal post-it 
lappar med ord som har med inkludering och didaktik att göra. En lapp i taget lades fram med ord som till 
exempel utmaning, delaktighet, återkoppling, ledarskap, anpassningar och lektioner för att sedan 
diskuteras fritt i grupp. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av inspelningsverktyget 
JustPressRecord (app.) för att inte missa viktig information, en så kallad observation av 1:a graden 
(Bjørndal, 2005). Detta innebar att de sex eleverna och lärare informerades om inspelningen i förväg. 
Därefter bearbetades och diskuterades empirin.  
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Bearbetning och analys   
Vid bearbetningen och analys av empirin utgick vi från Kvale och Brinkman (2012) och Adamsons (2001) 
rekommendationer på hur innehållsanalys kan struktureras i olika faser. Detta är en empirisk vetenskaplig 
metod som innebär att slutsatser dras av innehållet från intervjuerna.   

I fas 1 transkriberades det individuella intervjumaterialet. Därefter bearbetades det vidare i fas 2 med 
hjälp av kondensering där irrelevant information för studien exkluderades. Detta är en strukturerad metod 
där matriser (rad-/kolumnsammanställningar) används utifrån vilka centrala mönster som identifieras i 
de individuella intervjuerna. Elevernas svar sammanfattades i matrisen med hjälp av Asp-Onsjös (2006) 
inkluderingsaspekter – rumsligt, socialt och didaktiskt, bilaga 3. Lärarnas svar summerades i matrisen 
utifrån didaktiska centrala mönster (hur och vad), bilaga 4. I den sista fasen, fas 3, kondenserades 
intervjumaterialet ytterligare och för att strukturera materialet användes studiens frågeställningar som 
rubriker då det presenterades i resultatet och diskussionen. Även fokusgruppsintervjun transkriberades 
och sammanfattades i löptext utifrån inkluderingsaspekterna. Namnen på eleverna Karin, Björn, Sara, 
Tara och Frans samt lärarna Stina och Anders är fingerade, men genom att namnge dem blir det lättare att 
följa deras svar i materialbearbetningen. För att få en personlig bild av eleverna och förstå vilka 
förutsättningar som påverkar deras kunskapsinhämtning, sammanfattades elevernas berättelser om sig 
själva som en inledning i resultatet. Dessa svar teoretiserades ej, utan kopplas till deras självreglande 
lärande och motivation. Inkluderingsmatrisen belyser hur inkluderande eleverna känner sig eller inte i sin 
matematikundervisning.  

Materialet återgavs så ordagrant och autentiskt som möjligt för att läsaren ska kunna sätta sig in i det. En 
tillfrågad person agerade som en oberoende medbedömare genom att granska samtliga 
sammanfattningar/kondenseringar för att säkerställa materialets validitet, det vill säga om empirin 
bearbetats och kondenserats metodiskt med hjälp av de olika sammanfattande stegen. I den kvalitativa 
bearbetningen och diskussion är det viktigt att se till att läsaren tas med på “tolkningsresan”, det vill säga 
att läsaren får inblick i hur materialet valts och sållats. På detta sätt kan läsaren själv avgöra om dess 
rimlighet (Adamson, 2001).  

Forskningsetiska ställningstaganden  
I studien har vi utgått från Vetenskapsrådets “God forskningssed” (2017) gällande de fyra allmänna 
huvudkraven, informations-, konfidentialitets-, nyttjande- och samtyckeskravet. Samtliga möjliga elever 
och deras vårdnadshavare samt lärare blev till en början tillfrågade muntligt om de ville delta i 
intervjuerna. Vidare skickades ett missivbrev (bilaga 5) där mer detaljerad information om intervjuns 
förfarande beskrivs. Vetenskapsrådet forskningsetiska principer lyfter vikten av att informanterna delges 
informationen att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan, vilket också 
eleverna och lärare blev upplysta om. Enligt samtyckeskravet ska deltagarna ge sitt samtycke till 
deltagande, vilket de också ska göra skriftligt (bilaga 6). Det redogörs i konfidentialitetskravet att det är av 
vikt att deltagarna inte går att identifiera, deltagarna är avkodade med fingerade namn och insamlad data 
förvaras så att obehöriga inte kan ta del av någon information. Det framgår även i informationsbrevet att 
det insamlade materialet endast är till syfte för att användas i kommande studie, vilket är 
överensstämmande med nyttjandekravet samt att informanterna erbjuds att läsa studien efter 
färdigställande.   
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Resultat   
I resultatet presenteras elevernas beskrivning av sig själva utifrån de inledande frågorna i de individuella 
intervjuerna. Syftet med beskrivningarna är att få en personlig bild av eleverna och hur deras 
förutsättningar kan påverka deras kunskapsinhämtning. Beskrivningarna bidrar även med att studien blir 
mer levande. Därefter redogörs svaren från elev- och lärarintervjuer och avslutningsvis resultatet av 
fokusgruppsintervjun. För att lättare åskådliggöra empirin presenteras elev- och fokusgruppsintervjun 
med hjälp av Asp-Onsjös (2006) inkluderingsaspekter (didaktik, social och rumsligt). Lärarnas svar inleds 
med undervisningens villkor och utifrån de didaktiska frågorna vad samt hur med underrubrikerna 
lektion, arbetsuppgifter, material och redovisningsformer. Skolan utan inriktning i matematik benämns 
för SUI och där arbetar “Stina”. Skolan med inriktning i matematik kallas för SMI, där arbetar “Anders”.   

Beskrivning av elever 
Karin (SUI) beskriver sig som en glad tjej som bryr sig om sina vänner och deras känslor. På fritiden gillar 
hon att dansa, rida och träffa kompisar. På lågstadiet minns hon att hon bara räknade och räknade i boken 
och gjorde färdigt dem snabb, men att det aldrig var någon utvärdering. På mellanstadiet arbetade Karin 
mer på sin nivå, det var inte så mycket repetition utan blev mer utmanande uppgifter. Det kändes normalt. 
Karin uttrycker att ”jag gillar att arbeta själv i min egen takt och göra sina egna uträkningar”. I matten 
tycker Karin det är viktigt med att få bra förklaringar, få hjälp när man har en fråga, men läraren hjälper 
mest de som tycker det är svårt. Karin svarar ofta på frågor för att läraren ska veta vad hon kan. Även fast 
Karin inte har några läxor, tränar hon självmant hemma. Hon vill veta mer och bli bättre. Hon känner gott 
stöd från sina föräldrar. De sätter inte press på henne, men hon tycker det känns bra att göra dem stolta. 
Karin båda hennes föräldrar som är akademiker, var framgångsrika i skolan och det vill hon själv vara.  

Björns (SUI) tycker att han är sportig, ambitiös och noggrann. Han gillar djur och sportar varje dag. Han 
säger att han är vetgirig och frågar mycket i skolan eftersom de frågor som läraren ställer inte brukar vara 
så jätteavancerade. Björn berättar att han haft positiva upplevelser av matematiken. På lågstadiet hade de 
en matematiklärare som lät eleverna sitta i små grupper och arbeta med uppgifter som var anpassade efter 
dem. Det var arbetsro. När Björn samarbetade med de duktigaste i klassen och efter 3:ans NP, insåg han 
att han kunde mycket i matten och att han hade kapacitet. Detta motiverade honom och han började göra 
läxor. På mellanstadiet arbetade de lite lika och de fick träna mycket självbedömning. Björn berättar att 
han fick “värsta anpassningen”. På mellanstadiet satte läraren i samråd med Björn och hans föräldrar 
pluggstopp hemma för att han skulle få mer balans. Ett högt betyg motiverar, det är det värt eftersom det 
ger större chans att komma in på önskat gymnasium. Han gillar prov -”man bestämmer ju själv hur det 
ska gå, har man inte pluggat och fått mycket kunskap, blir man skitstressad”. Hans familj betyder väldigt 
mycket för hans kunskapsutveckling, då mycket kunskap kommer hemifrån. Trots mycket engagemang i 
skolan, pluggar han hemma med sin storasyster och pappa med svårare uppgifter som inte läraren hinner 
med i skolan. Björn beskriver att han pluggar för sin egen skull och hans föräldrar gläds med honom när 
det går bra. Båda Björns föräldrar har universitetsutbildningar.  

Sara (SUI) beskriver sig som en trygg, engagerad, ambitiös och nyfiken tjej som hela tiden vill lära sig 
något mer. Hon är väldigt noggrann, en perfektionist, som inte nöjer sig tills saker blivit precis som hon 
vill. Men skulle det inte gå, blir hon inte besviken. På lågstadiet berättar Sara hur hon räknade uppgifter 
och väntade på att andra skulle bli klara. Under mellanstadietiden märkte hon att det var skillnader på 
klasskamraternas kunskaper och det var genom utmaningar som hon kände att hon “bättre”. Sara 
motiveras av att lyckas bra i skolan och för henne har det bara varit självvalt. Hon har god tilltro till sin 
egen förmåga. På fritiden gillar hon att träna och umgås med kompisar. Saras föräldrar är verksamma 
inom läraryrket, de är skilda och hon bor varannan vecka hos dem. Hennes familj betyder väldigt mycket 
för hennes kunskapsutveckling. Hon uttrycker att hon alltid lärt sig mycket av sina två äldre syskon (1:a 
och 3:e ring), men även av sina föräldrar när hon pluggat hemma. 



 
 

13 
 

Tara (SMI) berättar att hon är en glad och framåt tjej som trivs i naturen och gillar att musicera. Hon har 
alltid visat stort intresse för skolan och hon haft lätt för sig. Hon är mycket ansvarsfull och frågvis och 
uttrycker hur hon “älskar att ta in ny kunskap och få nya utmaningar”. Tara säger att hon gillar 
problemlösningar och tycker det är “jättekul” att tänka abstrakt och hitta olika lösningar. Lärarna på låg- 
och mellanstadiet såg Taras goda matematikförmågor, så 4–5 elever arbetade ofta tillsammans på samma 
nivå med utmanande uppgifter. Hennes föräldrar, som båda är akademiker, är mycket stödjande och 
uppmuntrande i hennes kunskapsutveckling då hon ber om hjälp. Tara är mycket nöjd med att hon valde 
en skola som har inriktning matematik. Många klasskamrater är inte bara bra i matte utan i skolans flesta 
ämnen vilket har gjort att lärarna håller hög nivå på lektionerna. Hon är fast beslutsam att plugga vidare 
på universitetet - “KTH verkar kul och stimulerande”.  

Frans (SMI) säger att han är en tystlåten kille och hans största intresse är bilar, programmering och att 
spela online-spel. I skolan tycker Frans matematik är det roligaste ämnet. På lågstadiet tyckte Frans att 
matten var trist, han kände att han kunde allt och blev fort uttråkad, men det blev bättre på mellanstadiet. 
Han föredrar att arbeta fokuserat i boken, men gillar utmaningarna som problemlösning har att ge. Han 
gillar inte grupparbete, då blir han ofta tyst utan han tycker “det är mycket bättre jobba själv, då behöver 
man inte vänta på att de andra ska bli klara”. Frans blev inspirerad när flera av hans klasskamrater skulle 
söka in till en skola med matematikinriktning i sexan istället för att börja på närmsta skola. Frans 
dåvarande lärare hjälpte familjen med ansökningshandlingarna. I och med byte av skola, beskriver Frans 
hur han blivit mer motiverad till skolan och matematikämnet. Hans föräldrar är skilda och han bor med 
sin mamma som arbetar deltid som sekreterare, han träffar sällan sin pappa. Frans har en 
funktionsnedsättning, men tycker att det fungerar ok i skolan tack vare mycket stöd från sin lärare.  

Hur beskriver eleverna sin matematikundervisning?  

Didaktisk inkludering  
Båda skolorna börjar nästan alla lektionerna med gemensamma genomgångar. Eleverna på SUI har sällan 
diskussioner på de gemensamma genomgångarna, utan läraren brukar visa uppgifter med givna svar. 
Mycket självständigt arbete bedrivs, en elev uttrycker att det delvis är för att man ska träna på att tänka 
själva. Undervisningen är mestadels är inriktad på de lägre nivåerna (E), men att genomgång av A-
uppgifter har skett efter att eleverna önskat det. De upplever inte undervisningen så varierad, men ibland 
delas stenciler ut med olika repetitionsuppgifter och problemlösningar. Läraren pratar mest om vad som 
ska göras, inte så mycket vilken förmåga som ska tränas, det görs på utvecklingssamtalen. Alla tre 
upplever att läraren ägnar mest tid till de svaga, men ibland får de undervisning på sin nivå. Stina går 
igenom lite svårare uppgifter efter önskemål. En av eleverna uttrycker att denne får mer hjälp hemma än i 
skolan, medan en annan av eleverna uttrycker att de får de anpassningar som behövs. En elev säger att 
läxorna kan vara olika beroende på vad man behöver träna på och en annan elev känner att hon får 
tillräckligt med anpassningar. På SMI inleder ofta läraren lektionerna med problemlösning med antingen 
klass- och gruppdiskussioner. För en elev känns dessa genomgångar utmanade. Därefter arbetar eleverna 
självständigt i boken. Eleverna berättar att de har en timme mer matte i veckan, de läser även svårare 
kurser som till exempel gymnasiekurser. Under lektionerna få de även fördjupande uppgifter som de 
upplever ger goda kunskaper inom ämnet. Eleverna upplever att de får den hjälp de behöver. Båda 
skolorna har fysiska läromedel där eleverna kan välja lämpliga uppgifterna i den nivåindelade boken. På 
skolorna är det dåligt med digitala verktyg. Ingen av skolorna har förtest innan ett nytt kunskapsområde.  

På SUI ges återkoppling främst vid prov/tester som Stina rättar, eleverna får veta resultat av Exit-tickets 
varje vecka. Det sker ej kamrat- och självbedömning. En elev tycker det är bra med facit så man ser svar, 
men man behöver prata med läraren hur man kommit fram till lösningen. Eleverna uttrycker unisont att 
läraren riktar mycket energi på de svaga. De tre eleverna upplever att läraren vet vad de kan efter att de 
gjort förhör och prov. På SMI gör eleverna själv- och kamratbedömning med läraren. En tycker det är 
jobbigt med det, så Anders hjälper till. Den andra eleven tycker det är lärorikt, det gör att man vet vad man 
ska träna på. Läraren har bra koll på deras kunskaper, både vad som sker på lektionerna och efter förhör.  
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Alla fem elever tycker de har lärare som kan sitt ämne, har goda ämneskunskaper. På SUI upplevs 
lektionsstarten tydlig och att deras lärare säger och skriver vad de ska göra. Eleverna tycker det är stökigt i 
klassen, många elever bryr sig inte om skolan och jobbar inte ordentligt på lektionen. De vill att läraren 
skapar mer arbetsro under lektionerna. Läraren samlar alltid in mobilerna. På SMI tycker eleverna att 
Anders är en bra ledare – han är tydlig och engagerad med vad som ska göras och de tror att det är 
arbetsro för många elever är intresserade av att lära sig saker.  

Social inkludering    
I samspelet mellan lärare och elev, anser en av eleverna på SUI att lätta genomgångar är ett sätt för att alla 
i klassen ska känna gemenskap, men då blir det tråkigt för att det inte är speciellt avancerade. Eftersom 
eleverna upplever att de svaga får mest hjälp, sker lite interaktion mellan läraren och de mer begåvade 
eleverna. Det är lite samarbete mellan elever på grund av att det är mycket självständigt arbete. Det är få 
klass- och gruppdiskussioner och inga speciella samarbeten mellan likasinnade genom nivågruppering. 
Läraren rättar nästan alltid och ingen kamratbedömning sker. En av eleverna säger att om man är osäker, 
kan man jämföra sina svar med klasskamraternas. De gångerna vi har praktiskt arbete såsom 
grupparbete/spel är alla med, även de svaga. Vid de tillfällena som det är grupparbete i blandgrupper, lär 
de starka eleverna de svaga. Samtliga elever på SUI anser att de knappt är delaktiga och att de inte har 
något inflytande på arbetssätt. De tror att orsakerna kan vara för att det är stökigt i klassen och att många 
inte vill ta ansvar.  

På SMI är det en del samarbete då de har diskussionsuppgifter och problemlösningar under de 
gemensamma genomgångarna. Genom kamratbedömning samarbetar eleverna med varandra. På skolan 
sker ingen nivågruppering, många ligger på samma nivå så samarbetet mellan dem fungerar fint. Om alla 
har samma uppgifter så hjälps man åt. Fortsättningsvis förklarar de att det är bra att få jobba med 
likasinnade det blir en annan förståelse för ens uppgifter som man kan utveckla och diskutera med 
varandra. I en “vanlig” klass skulle man känna sig ensam i sin begåvning. På SMI skolan uttrycker eleverna 
att de inte är så intresserade av att vara med och påverka undervisningen. De fungerar bra med Anders 
och tycker att han är den som ska bestämma men de upplever att de kan prata med honom om de behöver.  

Rumslig inkludering   
På SUI har eleverna fasta platser i klassrummet. Två av eleverna arbetar alltid i klassrummet och aldrig i 
något grupprum, men de skulle vilja göra det på grund av att de vill ha mer lugn och ro. Medan en elev 
uttrycker att man kan gå ut i korridoren ibland för att få ro. På SMI arbetar eleverna alltid i klassrummet, 
förutom om det finns elever som verkligen är i behov av att sitta själva.  

 
Sammanfattningsvis tolkas en elev vara helt inkluderad med hänsyn till Asp-Onsjö (2006)  
inkluderingsaspekter. Men om ett elevperspektiv skulle intas och vad de upplever inkluderande eller 
exkluderande, skulle resultatet bli annorlunda. Detta redogörs mer om i diskussionen.  
 

Inkluderingsmatris Karin - SUI Björn - SUI Sara – SUI Tara - SMI Frans - SMI 

Didaktisk inkludering      

Social inkludering      

Rumslig inkludering      

Inkluderade   Exkluderade     SUI=skolan utan inriktning på ma     SMI=skolan med inriktning på ma 
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Hur beskriver lärarna att de bedriver sin undervisning?   
Avseende undervisningens villkor uttrycker Stina på SUI flera faktorer som påverkar verksamhetens 
utformande. I nuvarande klasser finns många svaga elever som kräver stora arbetsinsatser samt adekvat 
specialpedagogiskt stöd. Stödet sker endast en lektion i veckan för alla årkurs 8:as elever. Stina upplever 
att de stora kunskapsskillnaderna försvårar individualiseringen, att ge möjlighet till ledning och stimulans 
till alla elever. Skolans policy tillåter inte nivågrupper, vilket Stina anser minskar möjligheter att lika-
sinnade ska få arbeta ihop. Även stora grupper och trånga klassrum försvårar situationen. Anders på SMI 
anser att behovet för specialpedagogiska insatser ur ett beteendeperspektiv har ökat nu när fler elever med 
funktionsnedsättningar går på skolan. Att sitta mer ”1-1”, är något Anders skulle vilja göra mer, men han 
upplever att det varken finns tillräckligt med tid eller personella resurser för att kunna genomföra detta.  

Hur-frågan 
Den vanligaste undervisningsmetoden för båda skolorna är att ha gemensamma genomgångar. Stina går 
igenom något nytt eller har repetition av föregående lektion. Stina försöker presentera olika metoder att 
lösa uppgifter på, men de svaga eleverna tycker det blir svårare om de får flera lösningsförslag. Hon 
försöker engagera eleverna genom diskussioner och resonera lösningar på olika problem, men hon 
upplever att det är svårt i befintliga klasser. Anders presenterar problem på olika nivåer under sina 
genomgångar där eleverna i helklass eller i grupp kan diskutera och resonera om olika lösningar. På de 
gemensamma genomgångarna försöker Anders anpassa uppgifter på olika nivåer. Eleverna får träna på att 
göra uppgifterna flera gånger så att det till slut blir en metod- istället för en problemlösningsuppgift.  

Under lektionerna har Stina samma rutiner vid start och slut av lektionen, samlar in mobilerna och skriver 
lektionens göromål till höger på Whiteboarden. På skolan samarbetar tre matematiklärare i årskurs 8 
kring undervisning och planering. Hon försöker göra eleverna delaktiga, men upplever att det är svårt då 
många inte är intresserade eller inte verkar vilja ta ansvar. Stina uppmuntrar eleverna att säga till när de 
tycker att det är för lätt eller för svårt, så hon kan anpassa undervisningen. Anders har rutiner som han 
upplever eleverna känner igen och han pratar alltid om vilka förmågor som ska utvecklas under 
lektionerna. Anders arbetar en hel del med värdegrundsavsnittet och strävar efter att vara lyhörd för 
elevernas idéer och utvärderar ofta lektionerna tillsammans. Anders tränar eleverna på att vara delaktiga, 
oavsett vad de har för behov, Han tycker det är viktigt att skapa relationer och eleverna behöver bli sedda, 
både kunskapsmässigt och socialt. Dock upplever Anders att de begåvade eleverna inte alltid frågar om 
hjälp, så därför är det viktigt att få en dialog med dem.  
 
Avseende arbetsuppgifter försöker Stina uppmuntra sina elever att försöka förstå hur man ska kunna 
använda sina kunskaper och förmågor i olika sammanhang. På grund av de olika kunskapsnivåerna, 
upplever Stina att det är svårt att hinna med individualisering och anpassa. Stina föredrar att rätta allt 
själv såsom exit-tickets, kapiteltest och prov. Sedan återkopplas detta till eleverna. Dessa anser Stina vara 
bra underlag för att utvärdera sin undervisning och även för att kunna individanpassa. Trots detta är det 
svårt att anpassa eftersom det finns så många svaga elever, vilket resulterar i att de begåvade eleverna inte 
får den hjälp de behöver. Hon upplever att planeringen hade underlättats om de haft nivågrupperingar. 
Dessutom hade Stina kunnat individanpassa på ett mer adekvat sätt. Stina ger inte så mycket läxor, utan 
vill att eleverna ska ligga i fas med planeringen. För Anders handlar undervisningen mycket om begrepp 
och förmågor. Han försöker individanpassa så att eleverna får öva på de förmågor som de behöver. 
Skolans inriktning i matematik har bidragit till att många elever ligger på ganska lika nivå vilket möjliggör 
att individanpassning sker nästan uteslutande i klassrummet. Anders berättar att bedömningar sker 
tillsammans med eleverna och eleverna gör även självbedömning efter att de har rättat sina uppgifter. Om 
han rättar själv går han alltid igenom provresultat med eleverna för att tillsammans komma fram till vad 
de behöver träna på, fördjupa sig i eller om de behöver gå vidare. Anders elever får sällan matteläxor som 
de ska lämna in, utan han uppmuntrar dem att träna en halvtimma per vecka på ett självständigt sätt för 
att förbereda dem inför självstudier på gymnasiet. 
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Avseende material, har såväl Stina som Anders läromedel som en grund i sin undervisning. Stina tycker 
att matematikboken erbjuder utmaningar eftersom den är uppdelad i olika nivåer. De som blir snabbt 
färdiga eller behöver andra typer av utmanande uppgifter får stenciler att jobba med. Algebraspel ger 
också omväxling, men det fungerar mindre bra i klasserna. Tillgången av datorerna/Ipads är begränsat, 
men då och då arbetar eleverna digitalt med ett finskt material.  Anders låter sina elever använda 
läroboken ganska mycket, men han följer inte den slaviskt utan väljer ut lämpliga uppgifter. Boken 
innehåller olika nivåer, så han behöver inte skapa mycket eget material. På SMI har de ganska dåligt med 
digitala verktyg.  

De vanligaste redovisningsformerna för eleverna är att kommunicera sin kunskapsprogression anser Stina är 
prov, kapiteltester och Exit-tickets. Anders berättar hur han arbetar mycket formativt med eleverna och inte 
bara summativt utifrån provresultat. Eleverna har möjlighet att visa sina kunskaper hela tiden, men det sker 
främst vid diskussioner, redovisningar, prov och diagnoser.  

I ett rumsligt perspektiv föredrar Stina att alla elever är i klassrummet, men en del går ut och arbetar. Skolan 
har även en policy att alla elever ska vara blandade kunskapsmässig och rumsligt inkluderade, nivågruppering 
är ej tillåtet. Anders vill vara nära eleverna, så han exkluderar fysiskt så lite som möjligt. Har någon elev 
behov att sitta enskilt eller i grupprum, erbjuder Anders dem en plats. 

Vad-frågan 
Stina upplever att det svårt att uppnå delar av läroplanen eftersom det finns många svaga som behöver 
hjälp att uppnå målen, de begåvade eleverna får inte det stöd som de borde. Vid elevers behov av 
pedagogisk differentiering, brukar Stina först arbeta med acceleration och därefter berikning, vilket 
Anders också föredrar. Han vill gärna att alla elever arbetar med samma kunskapsområde, men vid behov 
tillåts även acceleration. Både Stina och Anders känner att de har tillräckliga kunskaper för att hantera 
acceleration och berikningen.  

Värt att nämna är att både Anders och Stina uppskattar att det är cirka 2–4 elever i varje klass som har 
hög begåvning i matematik. Anders samarbetar med en kollega i matematiken och i viss mån med 
specialpedagogen. Stina samverkar med de två andra lärarna som undervisar samma årskurs. De har 
samma planeringar och förhör.  

Elevernas tankar och önskemål om sin matematikundervisning      

Elever som går i skola utan inriktning på matematik (SUI)  
Avseende den didaktiska inkluderingen anser eleverna att lärare behöver vara tydlig, se till att det blir 
arbetsro och ge alla elever vad de behöver. Att börja med förtester inför kunskapsområden är ett bra sätt 
att se vilken kunskapsnivå vi elever har. De vill att läraren pratar mer om förmågor än vad som ska göras.  
De vill att läraren ger undervisning på deras nivå och få hjälp med svårare saker, till exempel med 
“höghöjdsuppgifter” (A-nivå). Undervisningen ska vara varierad och ha god struktur såsom att ha 
matematikboken som grund, men att det varieras med diskussioner, problemlösningsuppgifter, praktiska 
moment eller andra saker som skapar utmaningar vilket ökar motivation. Alla tre vill få möjlighet att 
diskutera lösningar. De är överens om att de först vill fördjupa sig och sedan vill de “speeda” på. Detta för 
att kunna fortsätta att utvecklas, och de tycker det är bra med repetition i slutet av terminen. Alla tre 
eleverna vill arbeta mer med likasinnade för att få ett utbyte i undervisningen. Genom att ha 
nivågrupperingar kan man lära sig ännu mer av varandra. Men det kan också vara bra med blandade 
grupper för då får man tänka till mer om man ska förklara för en kamrat hur man löser en uppgift. En elev 
uttrycker också att det är viktigt att känna sig trygg i den gruppen man tillhör.  

Alla tre uttrycker ett behov för att vara mer socialt inkluderade. De tycker det är viktigt att ha en bra 
relation med läraren så denne lyssnar på ens åsikter. Detta bidrar att man kan påverka för att få 
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utmaningar på sin egen nivå. Kamratrespons från likasinnade och tips från läraren tycker de är mycket 
viktigt för att få höra olika sätt att lösa och resonera kring uppgifter. Eleverna tycker det är bra när man 
rättar själv, för då förstår man mer vad man har gjort för fel och det är bra om läraren går igenom förhöret 
direkt efteråt. Det är bra om läraren stämmer av med eleverna innan utvecklingssamtalet, så att man vet 
vad man ska prata om, vad man behöver träna på och om man har några önskemål.  

Eleverna har en önskan gällande den rumsliga inkluderingen att då och då få sitta utanför klassrummet 
med likasinnade och jobba med problemlösning och ha diskussioner. En elev uttrycker också att de skulle 
vara bra att dela upp klassrummet, så att man kan sitta i olika grupper och jobba för då kan man även få 
hjälp med utmanande uppgifter. Alla tre elever tycker inte det är exkluderande att sitta i grupprum utanför 
klassrummet, utan det skulle kännas bra.  

De berättar att de vill ha lärare med goda ämneskunskaper, vilket de anser att de har idag. Som avslutande 
råd till skolor och pedagoger önskar eleverna att det är färre elever i klassen, fler lärare, eller fler vuxna i 
klassen som kan hjälpa till, bra när en specialpedagog eller speciallärare kommer till klassen och till sist 
lyssna på eleverna! 

Elever som går i skola med inriktning på matematik (SMI) 
Eleverna är generellt nöjda med sin ordinarie lärares undervisning, men de har några tankar på hur de vill 
förbättra lärandesituationen. Angående den didaktiska inkluderingen föredrar eleverna att göra förtester 
inför ett nytt kunskapsområde. Om man kan allt, kan man fördjupa sig inom det området eller gå vidare 
med annat. Det underlättar ju för läraren. Boken är bra att använda, men att läraren gör annat också, 
gärna problemlösning. En elev vill ha mycket diskussioner i helklass, medan den andre uppskattar att få 
arbeta själv. Båda tycker det är viktigt med lärarens ämneskunskaper, de vill ha bra förklaringar.  

Hittills har undervisningen varit utmanande, men om fallet skulle vara annat, vill de öka den sociala 
inkluderingen genom delaktighet vid planering av undervisning så de inte tappar intresset för ämnet. I så 
fall vill de prata med läraren så de får utmanade uppgifter och berätta vad de vill utveckla och träna på. 
Framför allt vill den ena eleven fortsätta att arbeta med likasinnade, till exempel genom grupparbete. En 
elev uttrycker också att om man skulle vara ensam i sin begåvning så har man ingen kompis att prata med.  

I den rumsliga inkluderingen föredrar den ena eleven att sitta i grupprum direkt efter genomgångarna, 
förutsatt att han känner sig säker på det han gör. Den andra eleven uppskattar att vara i klassrummet, 
men kan tänka sig att vara i grupprum då det är gruppdiskussioner. De tycker det är bra att vara i 
närheten av sin lärare så de kan fråga när man behöver hjälp.  

Även de två eleverna på SMI tycker det är viktigt att ha en lärare som har goda matematikkunskaper, 
precis som de upplever att Anders har.  
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Diskussion  
Diskussionen inleds med att redogöra tankar om elevernas beskrivningar om sig själva och om deras 
självreglerande lärande och motivation. Dessa teoretiseras ej, utan jämförs med litteratur och tidigare i 
bakgrunden. För att få en struktur i detta kapitel, presenteras diskussionen utifrån studiens 
frågeställningar. Elevernas individuella intervjuer och fokusgruppsintervjun diskuteras med hjälp av Asp-
Onsjös (2006) tre aspekter rumslig-, social och didaktisk inkludering, men även från litteratur från 
bakgrund och tidigare forskning. Resultatet från lärarintervjun, diskuteras utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna didaktik, det vill säga hur/metod och vad/innehåll. Men även social och rumslig 
inkludering samt bakgrund och tidigare forskning kompletterar diskussionen.  

Beskrivning av eleverna      
Utifrån elevernas beskrivning av sig själva kan det tolkas som om de har ett gott självreglerande lärande i 
sin matematikundervisning då de är medvetna i sin lärandeprocess. Vingsle (2017) framhäver hur detta 
gynnar elevernas lärandesituation, att eleven försöker förbättra sitt lärande genom att sätta upp mål, välja 
och använda strategier och bli mer effektiva. Dock har Frans extra stöd av lärare i denna process. Hög 
motivation, stor lust att lära, engagerade och uthålliga, är några förmågor som Ziegler (2010) menar 
begåvade elever kan besitta, vilket även de intervjuade elever verkar göra. Alla fem eleverna verkar ha god 
motivation, vilket enligt Skaalvik och Skaalvik (2015) handlar om tron på att klara av, vilja utföra och 
fortsätta med en uppgift samt att ha ett intresse för uppgiften. Ziegler (2010) förklarar hur elevers goda 
självkänsla och tilltro till sin egen förmåga kan vara motsatsen om elever inte bemöts på “rätt” sätt i 
skolmiljön, vilket inte verkar vara fallet för eleverna. Vad som är orsakerna till elevernas goda 
självreglerande lärande och motivation, är svårt att veta eftersom det inte finns tillräcklig empiri. Men 
efter ett uppföljande samtal med elevernas tidigare klassföreståndare visar det sig att denna arbetat 
mycket med träna eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande, bland annat genom mycket kamrat- och 
självbedömning.  

Hur beskriver eleverna sin matematikundervisning?  

Didaktiskt 
Gemensamma genomgångar sker på båda skolorna, vilket är överensstämmande med vad Skolverket 
(2004) poängterar är det mest vanliga undervisningssättet i de svenska skolorna. Däremot skiljer sig 
innehållet på genomgångarna på de två skolorna. Eleverna på SMI är mer nöjda med lärprocessinriktade 
aktiviteter som bedriv under lektionerna i form av problemlösning och diskussioner. Med denna 
undervisningsmodell anser Skolverket (2004) ger eleverna större chans att visa sina förmågor då de 
resonerar sina lösningar i olika konstellationer och där läraren kan ställa följdfrågor och ge respons. 
Denna möjlighet har inte eleverna på SUI där det bedrivs en mer produktorienterad undervisning med 
inslag av en del repetition, vilket eleverna upplever vara på låg nivå och inte tillräckligt utmanande.  

Gemensamt för de båda skolorna är det självständiga arbete som sker i läroböckerna. Å ena sidan föredrar 
eleverna detta tack vare att boken är indelad i flera olika nivåer. Men å andra sidan anser Skolverket 
(2004) att arbete med läromedel kan missgynna elevers kunskapsutveckling på grund av att de ofta är 
indelade efter årskurs. Så frågan är om elevernas nuvarande böcker är tillräckligt utmanande eller om 
eleverna bara nöjer sig?  

Klassen på SMI är ganska homogena kognitivt tack vare dess inriktning. Detta kan upplevas som indirekt 
nivågruppering, vilket eleverna på SUI saknar, att arbeta mer med likasinnad. Å ena sidan kan denna 
organisatoriska differentiering, nivågruppering, enligt Skolverket (2015) vara svår att genomföra på grund 
av schematekniska utmaningar. Men å andra sidan är det en prioriteringsfråga av ledningen som går att 
realisera om lite mer tid skapas åt schemaläggaren, redan i april eller maj inför skolstarten i augusti.  
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Det är inte bara eleverna som gynnas av att arbeta med likasinnade, utan lärarnas lektionsplanering 
underlättas också. Både Pettersson (2011) och Skolverket (2015) poängterar vikten av att begåvade elever 
får möjlighet att arbeta med likasinnade för att utmana varandra i sitt gemensamma intresse - matematik. 
Nämnvärt är att en av eleverna på SUI föreslår att då och då även arbeta i heterogena grupper. Fördelen 
med detta är enligt eleven att man tränar sin kommunikations- och resonemangsförmåga genom att hjälpa 
de mer svaga eleverna. Å andra sidan kan detta även uppnås i arbetet med likasinnade.  

På såväl SUI som SMI anpassas undervisningen med acceleration och berikning, men SMI verkar ha ett 
mer vedertaget sätt att arbeta med detta tack vare sin matematikinriktning. Dessa pedagogiska 
differentieringar anser Skolverket (2015) vara två givande insatser för att skapa ledning och stimulans för 
begåvade elever. Det finns många fördelar med dessa differentieringar, men nackdelen med berikning och 
acceleration anser Pettersson (2011) är att begåvade elever ofta får en svårare bok och sedan ska de klara 
sig själva. Dessa elever kan även ha svårigheter med att uttrycka sin kommunikativa förmåga, vilket 
äventyrar en matematisk progression enligt Eriksson och Petersson (2015). För att komma över sin 
proximala utvecklingszon, till exempel vid utvecklande av sin kommunikationsförmåga, krävs individuell 
undervisning och finns det inga behov för det, har inte eleverna tillräckligt utmanande uppgifter.  

Återkoppling sker främst efter prov på båda skolorna. Eleverna på SMI arbetar mer aktivt med kamrat- 
och självbedömning, men nästan aldrig på SUI. Däremot genomförs exit-tickets på SUI varje vecka vilka 
rättas av läraren och så går de igenom dem på lektionen. Facit används som ett hjälpmedel i 
återkopplingsprocessen. Den efterfrågade lärarnärvaro vid återkoppling som Pettersson (2011) och 
Skolverket (2003, 2004, 2008) menar är betydande för elevers behov av följdfrågor och för att diskutera 
och utveckla sina tankar, verkar eleverna sakna på SUI. 

Social 
Behovet av social inkluderingen skiljer sig åt på skolorna. På SMI är det fokus på diskussioner och 
gemensamma problemlösningar i olika konstellationer och att kamrat- och sambedömning sker. För att 
eleverna ska känna sig socialt inkluderade menar Asp-Onsjö (2006) att ett samspel med kamrater och 
personal måste komma till stånd och detta verkar ske i högre grad på SMI än SUI. Eleverna på SUI 
beskriver att de är delaktiga vid vissa tillfällen, men att de vill ha en stärkt relation med sin lärare för att 
kunna påverka sin undervisning. Lindström och Pennlert (2016) framhäver hur elevernas delaktighet i 
undervisningen är en framgångsfaktor för deras kunskapsutveckling och motivation. Trots att det står i 
nationella riktlinjer, läroplanens värdegrundsavsnitt, att elever ska vara delaktiga vid planering av 
lektioner, sker inte detta i någon större utsträckning på någon av skolorna. Om eleverna på SMI inte skulle 
varit så nöjda med den undervisningen som bedrivs, skulle deras behov att påverka varit annorlunda. 

Den återkoppling som beskrivs i den didaktiska inkluderingen har även betydelse för den sociala. På SMI 
sker i allt högre grad en social inkludering genom samspel mellan elev-elev och lärare-elev i diskussioner 
och resonemang samt vid kamrat- och självbedömning. Även för den sociala inkluderingen är lärarnärvaro 
av betydelse - behovet för social interaktion med lärare vid frågor och respons.  

Rumsligt 
Eleverna på båda skolorna beskriver att undervisning sker i klassrummet, men att en av eleverna på SMI 
ofta sitter i angränsande grupprum. På SUI finns det behov för eleverna att arbeta utanför klassrummet 
för att få mer lugn och ro och de verkar inte vara i behov av den rumsliga inkluderingen, vilket verkar 
stämma överens med vad Asp-Onsjö (2006) och Skolverket (2009) framhäver – att den rumsliga aspekten 
är sekundär för att elever ska känna sig inkluderade.   

Sammanfattning av inkluderingsmatris 
Om en tolkning av inkluderingsmatrisen (s. 14) ska ske, uppfattas endast en elev vara helt inkluderad, 
Tara på SMI. Såväl Asp-Onsjö (2006) som Skolverket (2009) påpekar att elever kan känna sig inkluderade 
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även om det bara är didaktiskt och socialt. Pedagoger bör som Asp-Onsjö (2006) understryker, tänka att 
inkludering i skolan är en ständigt pågående process och att den inte ska ses som ett konstant tillstånd.  

Med utgångspunkt från elevernas berättelse, har alla tre elever på SUI behov att bli mer socialt 
inkluderade för att påverka sin undervisning, men även att få samverka mer med likasinnade och ha 
interaktion med sin lärare. Björn efterfrågar att bli mer didaktiskt inkluderad, att få mer utmaningar och 
få mer explicit undervisning. Trots att de tre eleverna på SUI är rumsligt inkluderade, har de behov att bli 
exkluderade, att kunna få arbeta i närliggande arbetsrum i lugn och ro. På SMI upplevs Tara ha en 
balanserad inkludering, medan Frans både är socialt och rumsligt exkluderad. Men för honom spelar 
varken den sociala och rumsliga exkluderingen någon roll, han trivs i skolan tack vare den goda didaktiska 
inkluderingen.  

Sammanfattningsvis tolkas de två aspekterna didaktiskt och socialt, som det mest viktiga för att de 
begåvade eleverna ska känna meningsfullhet i sitt lärande, vilket är i linje med vad Asp-Onsjö (2006) och 
Skolverket (2009) poängterar. Den rumsliga aspektens betydelse tonas ner då en individ kan känna sig 
inkluderad i sin undervisning, trots att endast de två första aspekterna är uppfyllda. Avseende den 
didaktiska aspekten, framhåller Asp-Onsjö (2006) att adekvat skolmaterial och/eller kompetent 
skolpersonal har betydelse för att bidra med kunskapsmässig utveckling. Detta kan annars påverka den 
didaktiska inkluderingen negativt. Lärare bör enligt Asp-Onsjö (2006) och Skolverket (2009) se 
aspekterna som en hänvisning för att se hur eleven är inkluderad i sin skolsituation. Vidare betonar Asp-
Onsjö (2006) att inkluderingsbegreppet bör utgå från hur eleven fungerar i sin praktik och hur mötet 
mellan individen och dess omgivning sker. Inte utifrån ett ideologiskt perspektiv. Ett sätt att få andra 
infallsvinklar i inkluderingstänket, är att som Johansson (2003) uppmuntrar, att inta ett barns perspektiv. 
Att se elever som “human beings” och lyssna på deras åsikter, bidrar enligt författaren att med att vi 
lättare förstår deras värld vilket i sin tur gör att vi kan möta barnet. Genom bättre förståelse för eleverna 
kan undervisningen anpassas efter deras önskemål och behov vilket ökar deras personliga känsla av 
inkludering.  

Hur beskriver lärarna att de bedriver sin undervisning?   

Hur-frågan         
Avseende undervisningens villkor, upplever de två lärarna olika förutsättningar för att utforma 
undervisningen. Den största utmaningen Stina på SUI har, är främst elevernas bakgrund och 
förkunskaper. Mycket fokus läggs på att de svaga eleverna ska nå målen vilket påverkar att de 
anpassningar som ska ges till begåvade elever, uteblir. Historiskt menar Pettersson (2011) att är detta en 
vanlig företeelse och att det inte finns handlingsplaner för att stödja begåvade elever, utan det riktas mer 
fokus på de som inte når målen. Övriga ramfaktorer såsom stora grupper, trånga klassrum och brist på 
specialpedagogisk kompetens, försvårar möjligheterna gällande begåvade elevers att nå längre i sin 
kunskapsutveckling. Anders på SMI nämner två faktorer som skulle kunna bidra till bättre villkor för 
undervisningen. Behovet för specialpedagogisk kompetens ur ett beteendeperspektiv och mer resurs för 
att kunna ägna sig mer åt elever, ”1-1”, för att förstå mer ingående hur det tänker. Anders har generellt 
lättare att ge anpassningar till de begåvade eleverna då profilskolan har mer homogen grupp. Skolverket 
(2019c) menar att de elever och lärare som möts i samma intresse, i detta fall matematik, har lättare att 
uppleva ledning och stimulans i en inkluderande miljö. Den indirekta organisatoriska differentiering som 
råder på SMI, nivågruppering, menar Pettersson (2011) och Skolverket (2015) också påverka elevers 
lärande positivt. Men Stina menar att istället för att se fördelarna för begåvade elever, har SUI en policy att 
nivågrupperingar inte ska existera. Frågan är vems perspektiv som intas vid detta beslut? En annan fördel 
med att arbeta med likasinnade i smågrupper eller vid nivågruppering, är enligt Imsen (2006) att det är 
lättare för läraren att anpassa för att eleverna ska arbeta med göromål i sin proximala utvecklingszon. Om 
elever med särskild begåvning inte får adekvat undervisning konstaterar Skolverket (2015) att dessa elever 
riskerar att bli uttråkade och understimulerade. 
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Den vanligaste undervisningsmetoden på båda skolor är gemensamma genomgångar, vilket Lindström 
och Pennlert (2016) benämner som en förmedlande/förklarande metoder. Stina uttrycker själv att det är 
svårt att engagera eleverna i befintliga klasser med resonemang och diskussioner, vilket påverkar valet av 
undervisningsmetod. Anders på SMI använder sig även av interaktiva metoder såsom samtal, diskussioner 
och grupparbete bedrivs, men även av undersökande/problembaserad karaktär. Ju fler olika metoder 
läraren har i sitt arbetssätt, desto mer gynnar det elevers lärande enligt Lindström och Pennlert (2016). 
Pettersson och Wistedt (2013) menar att detta ger möjligheter till variation i undervisningen.  

Lärares möte med elever i det dynamiska, sociala och kommunikativa mötet som sker under lektioner, har 
skolorna olika förutsättningar utifrån sina elevunderlag. På SUI upplever Stina att det är svårt att engagera 
eleverna, troligen på grund av deras bristande intresse. Anders på SMI arbetar aktivt med 
värdegrundsuppdraget för att göra eleverna delaktiga och skapa relationer med dem. Om dessa faktorer 
påverkar kunskapsinlärningen eller ej, kan vara svårt att avgöra, men Lindström och Pennlert (2016) 
poängterar hur elevers delaktighet är en framgångsfaktor för begåvade elevers kunskapsutveckling.   

Vid utformande av arbetsuppgifter sker detta på olika sätt beroende på elevgrupperna. Att individualisera 
är något som Stina på SUI upplever svårt på grund av den stora kunskapsmässiga diskrepans som råder, 
medan Anders på SMI anser att det är lättare tack vare de homogena grupperna. Återkopplingen sker 
främst efter kapiteltester och prov, men Stina kompletterar även exit-tickets varje vecka. Den stora 
skillnaden gällande återkopplingen är att Stina föredrar att rätta själv, medan Anders samverkar med 
eleverna i form av kamrat- och självbedömning. Genom kamratbedömning menar Svanelid (2014) att inte 
bara interaktionen mellan elever och den sociala inkluderingen ökar, utan även elevers metakognitiva 
förmågor. Det vill säga att utveckla förståelsen för sin egen lärprocess genom att kunna tolka, värdera, ha 
ett gott omdöme, kunna reflektera med mera. Detta är av vikt inte bara för begåvade elever, utan även alla 
elever. Oberoende vilken kognitiv förmåga elever besitter, visar forskning att formativ bedömning har 
betydelse för elevens delaktighet i sitt eget lärande. Beroende resultat på förhör ligger dessa till grund för 
individualisering såsom acceleration och berikning. För en lärare är det inte bara att genomföra dessa 
differentieringar, utan både Pettersson (2016) och Skolverket (2015) belyser matematiklärares behov för 
ämnesförkovring. Att arbeta med acceleration och berikning, är aktiviteter som går utanför årskursens 
centrala innehåll och ordinarie läromedel, vilket Pettersson (2016) menar kan kännas svårt för läraren 
som inte har den ämneskompetensen. Men det är en viktig del för särskilt begåvade elevers 
kunskapsutveckling. Att samarbeta med speciallärare och specialpedagoger menar författarna kan 
utveckla lärmiljön för de begåvade eleverna, men det sker nästan inte alls på SUI och vid behov på SMI. 
Anders och Stina uppskattar att det är cirka 2–4 elever i varje klass som har hög begåvning i matematik 
som kan behöva dessa anpassningar.  

Det främsta material som båda Stina och Ander använder sig av är en fysisk bok, vilket lärarna bör granska 
kritiskt så att eleverna för tillräckliga utmaningar i den nivåindelade boken. Pettersson (2011) och Skolverket 
(2003, 2004, 2008) redogör för hur begåvade elever kan stagnera i sin utveckling på grund av att de flesta 
läroböcker är indelade efter årskurser. Båda skolorna har låg tillgång på digitala verktyg. Utöver böckerna 
delas stenciler ut.   

De vanligaste redovisningsformerna för båda skolorna är skriftliga förhör. Anders har större möjligheter att 
observera elevernas förmågor i och med diskussioner och redovisningar, medan eleverna på SUI inte har 
samma förutsättningar.  

I ett rumsligt perspektiv föredrar båda lärare att ha eleverna i klassrummet, men har någon elev behov en 
lugnare och enskild plats, erbjuds detta.  

Vad-frågan         
Från att styrdokument skapas på formuleringsarenan, tolkas det på transformeringsarenan. Själva 
realiseringen kan då vara långt från den ursprungliga formuleringen på grund av undervisningens villkor 
(Linde, 2000). Men efter att ha genomfört denna studie, upplevs problematik i hur skollagen och 
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läroplanen förverkligas på realiseringsarenan, det vill säga hur styrdokumenten praktiskt är 
genomförbara. SUI upplever att det är svårt att följa delar av skollagen gällande utformningen av 
undervisningen och den didaktiska inkluderingen. Precis som Lindström och Pennlert (2016) poängterar, 
upplever SUI hur klassens förutsättningar med hög kognitiv diskrepans, det fysiska rummet, 
schematekniska frågor och resursbrist kan begränsa lärares arbetssätt. Så trots att nationella 
styrdokument som ska se till att ge ledning och stimulans till elever som når målen lätt, så verkar det som 
det i slutändan är eleverna som blir lidande på grund av dessa ramfaktorer.  

Parish (2014) framhäver att begåvade elevers behov måste förstås och erkännas, och det är skolans 
skyldighet att anpassa undervisningen. Men frågan är hur skolor ska lyckas med detta om inte rätt 
förutsättningar ges? Lärare har ett komplext uppdrag. Förutom att förmedla kunskaper, ska dessutom 
undervisningen anpassas så att alla elevers behov beaktas, även för de begåvade eleverna, inte bara för de 
med lägre kognitiv förmåga. Därutöver ska även skolpersonal träna elever att till att ta ansvar för sina 
studier och utveckla deras metakognitiva förmågor, vilket kan vara svårt att göra om begåvade elever helt 
tappat lusten för skolan.  

Elevernas tankar och önskemål om sin matematikundervisning  
Studien visar att eleverna har många gemensamma önskemål och några som skiljer sig beroende på vilken 
skola eleverna går i. Frans och Tara på SMI är mer nöjda med sin inkludering, vilket de själva anser bero 
på val av inriktning på skola. Däremot beskrivs de kognitiva skillnaderna större på SUI, vilket eleverna 
tror försvårar inkluderingen. Mycket tid ägnas åt elever som har svårt att nå målen. Detta är en trolig 
anledning till varför eleverna på SUI har mer önskemål hur matematikundervisningen kan utformas för 
dem. 

För att sträva mot hög didaktisk inkludering, uttrycks en vilja i båda elevgrupperna att arbeta mer med 
lärprocessen än produkten. De vill ha mer problemlösning och diskussioner i undervisningen så att de kan 
visa sina förmågor, vilket är överensstämmande med vad Skolverket (2004) anser skapa ledning och 
stimulans för eleverna. Samtliga elever vill att undervisningen ska bestå av varierande metoder, men 
eleverna tycker att det är bra att ha boken som en struktur och att det ger en bra grund för planeringen. På 
SUI uttrycker eleverna att de vill få möjlighet att jobba med likasinnade, organisatorisk differentiering, 
vilket både Pettersson (2011) och Skolverket (2015) ser som en viktig del i undervisning av begåvade 
elever. Gällande pedagogisk differentiering så vill båda grupperna få möjlighet till berikning och 
acceleration. I återkopplingssammanhang önskar de fem eleverna även att genomföra förtester inför varje 
kunskapsområde så att både de själva och läraren blir varse deras kunskapsnivåer. Förtesterna kan ge 
eleverna en möjlighet, att som Imsen (2006) skriver, bli bemötta i sin proximala utvecklingszon. Enligt 
Skolverket (2015) är detta ett sätt för begåvade elever minska risken för att bli uttråkade och 
understimulerade, genom att de får arbeta på sin egen nivå. Däremot kvarstår frågan om eleverna får 
adekvat undervisning utifrån elevernas resultat på förtesterna?  

Eleverna på SMI har redan en god social inkludering i undervisningen, men skulle situationen bli 
annorlunda, vill eleverna på SUI få ökad delaktighet och inflytande för att kunna påverka undervisningen. 
Att ha en god relation med sin lärare framhäver Lindström och Pennlert (2016) är en framgångsfaktor för 
begåvade elevers kunskapsutveckling. Eleverna önskar även socialt samspel med elever i form av 
gruppdiskussioner.  Det finns behov för mer social interaktion i själva undervisningen, att lärare ska vara 
mer tillgängliga och kunna undervisa explicit. Detta är också kopplat till den didaktiska inkluderingen.  

Eleverna är eniga gällande deras rumsliga inkludering, att den är sekundär för att de ska känna sig 
inkluderade i skolan. Detta är i linje med vad Asp-Onsjö (2006) och Skolverket (2009) poängterar. Att den 
rumsliga inkluderingen kan tonas ner. Elever kan ändå känna sig inkluderade om det är fokus på de två 
andra aspekterna - social och didaktisk inkludering. Att arbeta i ett grupprum anser eleverna ge mer 
arbetsro och möjlighet att diskutera lösningar i lugnare miljö och gärna med elever på liknande kognitiva 
nivå. Konsekvenserna av denna exkludering kan bli att tillgängligheten till läraren minskar. Skolverket 
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(2004) poängterar att det är av vikt att läraren finns nära eleverna för att ge respons, visa sitt intresse och 
uppmuntra eleverna till att diskutera och utveckla sina tankar, vilket samtliga vill ha möjlighet att göra.  

Studien visar att eleverna har många gemensamma önskemål och några som skiljer sig åt beroende på 
vilken skola eleverna går i. Frans och Tara på SMI är mer nöjda med sin inkludering, vilket de själva anser 
bero på val av inriktning på skola. Däremot är de kognitiva skillnaderna större på SUI, vilket eleverna tror 
försvårar inkluderingen. Mycket tid ägnas åt elever som har svårt att nå målen.  

Metoddiskussion         
Valet av kvalitativ studie, anser vi var den mest lämpliga eftersom vi ville fördjupa elevers och lärares 
tankar om sin matematikundervisning. Förståelsen för elever och lärares upplevelser skulle kunna 
begränsas om till exempel en kvantitativ metod med enkäter hade genomförts utan uppföljande frågor. 
Reliabiliteten i studien kan uppfattas relativt låg. Om undersökningen replikeras skulle troligen resultatet 
av empirin sett annorlunda på grund av att andra forskare genomförde studien med nya informanter. 
Gällande validiteten anses den vara ganska hög eftersom att studien mäter det som är avsett att mätas.  
 
Att transkribera material på ett kortfattat och kärnfullt sätt var en utmaning för att få med läsare på 
tolkningsresan. Att ha en medbedömare var givande för att få konstruktiva åsikter som förbättrade arbetet 
med empirin. Och se alltid till att någon utomstående korrekturläser arbetet, till slut blir man själv blind 
för det bearbetade materialet. 
 
Den största problematiken var de teoretiska utgångspunkterna som reviderades längst vägen för att skapa 
en mer tydlig röd tråd genom examensarbetet. Konsekvensen blev att vi i slutet var tvungna att lägga ner 
mycket tid. Vid bearbetning av lärarnas svar, insåg vi också att Asp-Onsjös inkluderingsaspekter inte 
täckte behovet utan vi kompletterade med didaktisk litteratur och forskning för att kunna göra en mer 
genomgripande struktur på resultat och diskussion (Nilholm, 2016; Lindström & Pennlert, 2016; 
Skolverket, 2019; William och Leahy, 2015). En annan teknisk detalj var Asp-Onsjös tre 
inkluderingsaspekter där en hårfin gräns mellan didaktisk- och social inkludering kunde skönjas. 
Återkoppling kunde till exempel både härledas till båda aspekterna. Vid redogörande av frågeställningarna 
1 och 2, upplevdes texten något upprepande på grund av att både lärare och elever fick snarlika frågor. 
Samtidigt var det intressant att få infallsvinklar ur två perspektiv.  

Något som vi inte tänkte på initialt var att ett av de forskningsetiska ställningstagandena, 
konfidentialitetskravet, hade kunnat äventyra empirin på grund av att de eleverna och lärarna som deltog i 
studien på respektive skolorna, kände till varandra. Men tack vare den goda relation som upplevdes 
föreligga mellan elever och lärare, minimerades risken för att svaren skulle påverkas. För oss forskare var 
det även en komplex situation kring hur vi skulle välja ut målgruppen. Begåvningsbegreppen är många – 
högpresterande/måttligt begåvade, särskilt begåvade, extremt begåvade eller särbegåvade. Till slut föll 
valet på de 15–20% som Liljedahl (2017), Persson (2015)  och Skolverket (2015) menar behöver mer 
ledning och stimulans i matematik än genomsnittseleven. I studien kallade vi dessa begåvade.  

Samarbetet med elever och lärare var mycket positivt. En eloge ska ges till lärarna som med öppenhet 
berättade om sin arbetssituation, trots att ramfaktorer begränsar möjligheterna att fullt ut bedriva och 
anpassa undervisningen för begåvade elever. Fokusgruppsintervju är något vi kan rekommendera och den 
var speciellt betydande för oss blivande speciallärare. Eleverna var uppriktiga och ärliga och visade respekt 
för varandras åsikter. Det skapades en dynamik i samtalet.  Ett annat positivt inslag var förstudien som vi 
genomförde för att testa om intervjufrågorna behövdes justeras. Trots detta var vi ändå tvungna att ställa 
några uppföljande frågor efter det att de teoretiska utgångspunkterna reviderats något. Till exempel hade 
vi missat att fråga lärarna om undervisningens villkor, vilket är betydande för undervisningens utformning 
för de begåvade eleverna. Med facit i hand kunde vi ha arbetat mer komparat initialt mellan de två olika 
skolorna för att belysa deras olika förutsättningar för att anpassa för begåvade elever.  



 
 

24 
 

Egna reflektioner och framtida forskning  
Under arbetets gång har vi studenter insett hur processinriktad forskning är. Att ena stunden tro vissa 
delar är klara och i andra stunden inser man att det finns behov för att backa för att fördjupa sig åter i 
litteraturen. Eller ta bort text eller faktiskt helt enkelt nöja sig med materialet. Syfte och frågeställningar 
har varit levande under skrivandets gång. Eftertänksamhet har krävts för att och finslipa dessa få rader 
ända in i slutet. Vid litteratursökandet var det stundtals svårt att begränsa materialet då mycket var 
intressant. Samtidigt var det en utmaning att hitta material som belyste extra anpassningar och särskilt 
stöd för begåvade elevers samt hur begåvade elever upplevde sin matematikundervisning. En annan tanke 
vi haft genom processen är hur olika begrepp framhävs i dokument. “Särskilt stöd” har nämnts tre gånger i 
nuvarande läroplan under kapitlet värdegrunden, medan begreppen ”begåvad”, ”särbegåvad”, 
”högpresterande” och “inkludering” anmärkningsvärt inte nämns alls. Däremot betonas dessa begrepp 
mer i globala dokument såsom Barnkonventionen och Salamancadeklarationen. Förvånansvärt är att de 
skolor vi arbetat på har varken social- eller didaktisk inkludering varit en diskussionsfråga. Att alla elever 
ska vara rumsligt inkluderade, verkar vara något som skolor generellt strävar efter. Men frågan är vilket 
perspektiv som intas vid denna strävan? Har lärare lyssnat vad eleverna vill eller är det för att skolor ska 
kunna ”säga” att det arbetar inkluderande. Detta kan inte vara ett självändamål att uppnå rumslig 
inkludering om detta ska vara på elevers bekostnad.  

Några reflektioner vi har kring begåvade elever är hur de bemöts. Samhället behöver acceptera att det tar 
olika tid för olika elever att lära sig och att det kan ske på många olika sätt, vare sig man besitter låg eller 
hög kognitiv förmåga. Alla individers behov och olika förutsättningar ska tas hänsyn till. Tänkvärt är det 
som EU (1994) uttryckte för 25 år sedan – att begåvade individer ska identifieras tidigt för att kunna 
använda och utveckla sin fulla potential för att inte ett land ska slösa bort dessa talanger. Om begåvade 
elever inte uppmärksammas, kan de utveckla samma svårigheter som svagbegåvade enligt Liljedahl (2017) 
– exempelvis sociala svårigheter, koncentrationssvårigheter, bristande motivation och hög sjukfrånvaro.  
Vi vill också förmedla det som Persson (2015) poängterar - att sedan 2010 har begåvade elever rätt att bli 
inkluderade i skolans och samhällets gemenskap vilket såväl är en juridisk och moralisk skyldighet.  
 
I denna utmanande och ibland betungade uppgift som lärare har, att ge begåvade elever ledning och 
stimulans i sin kunskapsutveckling, vill vi även lyfta den didaktiska metoden som vi inte ingick i de 
teoretiska utgångspunkterna, nämligen humorn. Ett tänkvärt citat för att lösa upp stämningar och våga ha 
roligt i arbetet tillsammans med sina elever är att ”Lärare som vågar skratta med sina elever och inte åt 
dem, brukar allmänt betraktas som mänskliga och här finns en didaktisk poäng” (Lindström & Pennlert, 
2016, s.34). Med studien hoppas vi kunna skapa diskussioner på skolor för att tillsammans hitta strategier 
som är genomförbara i praktiken för att bemöta även begåvade elever. En början är att ta på sig ”rätt 
glasögon” för att uppmärksamma denna bortglömda grupp. 
 
En framtida forskning kan med fördel genomföras med en fördjupad studie kring samma tema där antalet 
informanter ökas för att stärka studiens validitet och gärna ur ett barns perspektiv. Det vore intressant att 
få veta mer om vilka förutsättningar rektorer, specialpedagoger och speciallärare ger sina medarbetare för 
att lyckas i sitt uppdrag med att anpassa för begåvade elever. Förståelsen för vilka insatser lärare är behov 
av för att förbättra lärmiljön för begåvade elever behöver fördjupas. Att genomföra observationer i 
klassrummet som kompletterar lärarintervjuerna - genom triangulering ökar studiens reliabilitet. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjufrågor elever 
 
Fokus på frågeställning 1 - Hur beskriver eleverna att deras matematikundervisning är 
inkluderande didaktiskt, socialt, rumsligt? 
 
Inledande frågor 

- Beskriv dig själv som person? 
- Hur har du matematikundervisningen varit under din skoltid? (rutiner, varierande arbetssätt, 

metod, praktiskt material, böcker, digitala läromedel, problemlösning, enskilt/samarbete, 
roligt/tråkigt, intressant, bedömning, återkoppling på din nivå, ledning och stimulans) 

- Vad motiverar dig att ta till dig kunskap? Driv? SRL 
- Vad betyder din familj och vänner för din kunskapsutveckling?  
- Hur och när förstod du att du var begåvad i matematik? Utredd 
- Vad är viktigt/betydelsefullt för dig för att du ska utvecklas i matematik?  

 
Inkludering (didaktisk/rumslig/social) 
 
Didaktisk (implicit och explicit) 

- Hur är era lektioner utformade? (se andra frågan på inledande frågor)  
- Vad för slags uppgifter diskutera ni enskilt eller tillsammans med andra.  
- På vilka olika sätt kan du visa dina kunskaper?  
- Hur anpassar din lärare så att du får uppgifter som ligger på din nivå - förutsättningar och 

behov? (prox.utv.zon) 
- Hur ger dina lärare dig möjligheter likasinnade i din matematikundervisning? 

 
Rumslig 

- Vilka är fördelarna och nackdelarna med att få stöd i och utanför klassrummet? 
 
Social 

- Vad gör din lärare för att du ska känna dig delaktig i din undervisning? Hur har du fått ett reellt 
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll? (2.3) 

- Hur föredrar du att arbeta med andra? 
 

Övrigt 
- Hur upplever du att din lärare är som ledare i klassrummet? (tydlig, struktur, utmanar, driver, 

skapar förtroendefulla relationer, lära, varierar sin undervisning, många metoder, goda 
ämneskunskaper, organisera undervisningen efter elevers individuella behov, samverkar med 
andra, förväntningar, bjuder in dig att du ska kunna påverka undervisningen…) 

- Något annat som du vill berätta för oss? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Bilaga 2 - Intervjufrågor lärare  
 
Frågeställning 2 - Hur beskriver elevernas lärare att de bedriver och anpassar sin 
undervisning för begåvade elever?   
 
Hur påverkas dina lektioner av villkoren för undervisningen? (kompletterande fråga)  
(styrdokument, du som lärare, elevers bakgrund, föräldrar och ramfaktorer)   
 
 
Didaktik 
VAD – centrala innehållet  
Hur anpassar du så att eleverna ligger på rätt nivå utifrån förutsättningar och behov? 
 
Hur anpassar du matematikens centrala innehåll utifrån eleverna och deras bakgrund? Känner du att 
dina ämneskunskaper räcker i din yrkesroll?  
Möte mellan lärare och elev, ta hänsyn till elevernas förkunskaper, behov och önskemål, skapa ett intresse, kunskapsprogression, 
lärarens ämneskunskaper avgörande för pedagogiska differentieringarna (berikning och acceleration)  
 
HUR - metoder 
Hur upplever du dig som lärare? (lektion) 
Ledare och fostrare – lektionsstart/slut, övergångar, förväntningar, engagerade, relationsbyggande, elevers delaktiga 
 
Vilket material har använder du i undervisningen? (material) 
Rutiner, olika sätt att inhämta kunskap, arbetssätt och metoder, hur får eleverna visa sina kunskaper, bedömning, tydliga 
förväntningar på eleverna, instruktioner, ger ledning och stimulans. 
Läroböcker, tidningar, internet, filmer, kartor och tabeller. Med hjälp av dessa kan innehållet bearbetas. 
 
Vilken eller vilka slags undervisningsmetoder använder du dig av i din undervisning? 
(undervisningsmetoder) Förmedlande/förklarande-, interaktiva-, undersökande/problembaserad- och gestaltande metoderna  
 
EXTRA-Hur planerar du din undervisning utifrån elevers kunskapsnivåer?  
Berätta hur du bedriver undervisning i klassrummet? (arbetsuppgifter) 
Elever delaktiga/interaktion vid utformning=öka intresset, återkopplingen, ta reda på alla elevers nivåer, anpassa undervisningen 
genom organisatoriska differentieringar= nivågruppering, likasinnade.  
 
Hur planerar och utvärderar du undervisningen med eleverna? (arbetsuppifter+soc.inkl.) 
 
Hur visar dina elever sina förmågor/kunskaper? (redovisningsformer) 
 
Hur ger dina elever möjlighet till att jobba med likasinnade i matematikundervisningen?  
 
Övrigt  
- Vilka är fördelarna och nackdelarna med att ge elever stöd i och utanför klassrummet? (rumsligt) 
- Något annat du vill berätta för oss?  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Bilaga 3 - Resultat från individuella elevintervjuerna 
Elev  Hur upplever du att du didaktiskt är inkluderad?  

Karin 
SUI 

Läraren samlar alltid in mobilerna, så vi kan inte använda dem under lektionerna. Vi arbetar nästan 
aldrig med datorerna eller paddor. 
Startar alltid lektionerna på samma sätt, det står på tavlan vad vi ska göra. 
Gemensamma genomgångar där L visar hur man räknar ut uppgifter, sällan diskussioner. 
Jobbar nästan bara i boken som har olika nivåer, kan få speciella uppgifter att träna på.  
Individuellt arbete för att vi ska träna på att tänka själva. 
Arbetar med de högre nivåerna i boken. 
Kapiteltest och prov avgör vad jag ska arbeta i boken.  
Mkt självständigt arbete, läraren hjälper mest de som är svaga. Är bra på att lära ut när jag frågar 
Läxor är olika beroende på vad man behöver träna på, läraren ser hur det går för mig på proven. 
Inga förtester för att veta ens nivå. L tränar inga speciella studiefärdigheter. 
 

Björn 
SUI 

Gemensamma genomgångar med enklare uppgifter, genomgång av A-uppgifter på begäran.   
Självständigt arbete, sällan diskussioner. 
Undervisningen är anpassad för lägre nivåer. Inte så varierad undervisning, inga digitala verktyg.  
Lektionsstart tydlig, ofta vad vi ska göra, men ej vilka förmågor som ska utvecklas, det pratar vi mest 
om inför utvecklingssamtalen. 
Ofta återkoppling-Exit- tickets, prov och stenciler. Facit ger bara svar, ej hur man löst uppgiften  
Tränar inte några studiefärdigheter. 
Arbetar i bok med olika nivåer, sällan andra uppgifter (räkna ut arean på ett rum). 
Efter egen önskan, fått anpassningar.  
Svaga elever får uppmärksamhet och stöd, men sällan de duktiga, de får klara sig själva. Det blir ingen 
kvalitetstid. Läraren är bra på sitt ämne.  
Sällan nivågruppering, bara blandgrupper.  Börjar inte kunskapsområdena med förtest (elevens nivå). 
Läraren behöver vara hårdare, det är en stökig klass, många är ointresserade av skolan. 
 

Sara 
SUI 

Lektioner 
Inte så mycket diskussioner. Dåligt med I-Pads och datorer.  
Jag ställer frågor under lektionerna. 
Alltid gemensamma genomgångar eller repetition.  
Gillar att arbeta i böcker. 
Det är ganska stökigt i klassen, svårt för läraren att ha koll på klassen. Det behöver inte vara knäpptyst, 
kan ha lite brus. Klasskamraterna behöver varit mer engagerade.  
L pratar mest betyg, inte så mkt både förmågor. 
Finns svårare uppgifter och så får jag stöd i de svåra uppgifterna.  
Känner att det är lite spännande med utmanande uppgifter och att ösa en ny uppgift på ett annat sätt. 
Får tillräckligt med anpassningar.  
Inga förtest, ej innan själva kapitlet. Exit- tickets för att se vad ni kan.  
Rättar aldrig själva, men går igenom proven tillsammans. 
L märker hur det går på prov, ser vilka uppgifter jag gör och ställer frågor. 
Om man är kompetent inom sitt ämne, har man ett intresse att undervisa i det.  
 

Tara 
SMI 

Utmanande genomgångar för alla.   
Ofta diskussionsuppgifter, problemlösningar.  
Läser mer (+1h) och svårare matte, t.ex. gymnasiekursen (acceleration). 
Även fördjupning (berikning). Ander kan mycket. 
Mycket uppgifter under lektionerna som ger goda kunskaper. Använder sällan datorer.  
Om uppgifter är för lätta så anpassar L till nästa nivå, alla ska känna utmaning. Läraren har koll på vad 
jag kan, han ser mina förmågor på prov, diskussioner och under lektionerna. Läraren har tid med mig 
under lektionerna. Han ger mig återkoppling när jag ber om det.  
Bra med kamrat- och självbedömning, ser snabbt hur det gått. Då vet man vad man behöver träna. 
Bra ledare som ser till att det är arbetsro. Många eleverna är intresserade av skolan och vill lära sig 



 
 

 
 
 

Frans 
SMI 

Gemensam genomgång, sen jobbar vi i boken. Vi använder nästan aldrig datorer – tråkigt.  
L säger alltid till vad jag ska göra på lektionerna. Anders lär mig mycket. 
L ger mig speciella uppgifter för jag är duktigt i matte läser gymnasiet matte 2.  
Bra att L är tydlig med vad vi ska göra. Har ett eget schema för varje lektion. Det är lugnt i skolan. 
Skönt att ha börjat i annan skola där jag kan arbeta i min egen takt.   
Vi ska rätta våra egna förhör och ibland kamraterna – det gillar inte Frans, läraren hjälper till.  

 
 

Elev Hur känner du dig socialt inkluderad i undervisningen  

Karin 
SUI 

Pratar med L om vad jag ska göra, frågar L när jag inte vet, kollar jag i facit också 
Räknar själva, få diskussioner. Arbetar sällan med likasinnade. 
Har knappt fått något inflytande på arbetssätt, det är stökigt i klassen. Många elever förstår inte nyttan 
med att kunna påverka, de vill bli styrda och inte ta ansvar. Vi rättar aldrig tillsammans. 

Björn 
SUI 

Gemensamma lätta genomgångar så alla kan hänga med. 
Ställer frågor på lektionerna, de frågor som L ställer är inte speciellt avancerade, tråkigt. 
Ingen kamrat- och självbedömning.  
Är man osäker, jämför svar med mina klasskamrater. De svaga lär av de starka. 
Väldigt lite samarbete med andra., sällan grupparbete eller spel.  
Gör vi något praktisk (grupparbete/spel) är alla med, även de svaga.  
Kan ibland sitta i blandgrupper men inga nivågrupper. 
Får sällan vara med och bestämma/påverka, i nuvarande klass skulle det inte bli seriöst.  
L går igenom lite svårare uppgifter efter jag sagt till, då blir det samarbete mellan oss. 

Sara 
SUI 

 

L blir glad om man uttrycker vilka utmaningar man vill ha..  
Fungerar fint med klasskamrater och lärare. Jobbar ofta med en klasskamrat som har lägre betyg men 
vi lär av varandra och samarbetar bra. Vi har samma ambitionsnivå. L planerar det mesta. Får välja 
uppgifter själv utifrån vilken ambition och nivå du vill nå.  

Tara 
SMI 

Diskussionsuppgifter och problemlösningar i samarbete med L. 
Samarbete med klasskamrater, om alla har samma uppgifter, hjälps man åt.  
Bra att jobba med likasinnade, förståelse för ens uppgifter, utvecklar och diskuterar med varandra. I 
“vanliga” klasser, skulle man vara ensam i sin begåvning. 
Inte så intresserad av att vara med och påverka, det funkar bra med Anders planeringar. Bra 
samarbete med Anders när vi rättar ihop.  

Frans 
SMI 

Jag kan prata med min lärare om jag behöver det.  
Jag gillar att jobba själv, jobbigt med gemensamma diskussioner.  
Jag vill inte påverka något utan jag vill att L ska tala om hur lektionerna ska gå till.  

 
 

Elev  Hur känner du dig rumsligt inkluderad?  

Karin-SUI Vi är bara i klassrummet, fasta platser. Det är lugnare utanför klassrummet. 

Björn-SUI Fasta platser i klassrummet, sitter aldrig grupprum. Vill gärna gå ut, lugnare. 

Sara-SUI Jobbar mest i klassrummet. Går ibland ut i korridoren för att få det lugnt. 

Tara-SMI Jobbar alltid i klassrummet. 

Frans-SMI Om jag redan kan det som L går igenom på lektionen, jobbar jag själv i grupprummet. Det är bra 
där. Får sitta i grupprummet om jag vill.  

 



 
 

 
 
 

Bilaga 4 - Resultat av lärarintervju  
Hur/metod “Stina” på SUI  “Anders” på SMI 

Undervisningen 
villkor 
- styrdokument  
- lärare 
- elevers bakgrund 
- föräldrar 
- ramfaktorer 
(tid, personal, 
gruppstorlek, 
pengar, lokaler, 
skolorganisation, 
betygssystem, 
samhälle och 
kulturer) 

Störst problematik är att individualisera 
pga.  den stora skillnaden mellan elevers 
förmågor och förutsättningar.  
I sjuan kunde inte 40 av 60 elever de fyra 
räknesätten. Många svaga elever nu, som 
kräver en hel annan arbetsinsats av oss 
lärare. Alla elever får inte den hjälp som 
de ska ha (tid/resurs). 
Skolans policy tillåts inte nivågrupper, alla 
elever ska vara fysiskt klassinkluderande. 
Detta begränsar begåvade elevers 
möjligheter att arbeta med likasinnade. 
Vill ha parallellagda ma-lekt. för 8:orna – 
funkar ej schemamässigt.  
Stora grupper, 28-31elever, som har 
trånga klassrum (långa och smala). Få 
grupprum. 
Brist på specialpedagogiska resurser för 
de svaga (ekonomi). 
Ingen tid att skapa relationer med 
eleverna. 
Vårt uppdrag är komplext.  

Fler elever med funktionsnedsättningar 
går numera på skolan, vilket kräver mer 
specialpedagogiska insatser som inte 
eleverna får. Främst hjälp med beteendet, 
inte ämneskunskaper 
Skulle vela ha mer tid för eleverna, att 
sitta ”1-1” för att bli ännu mer insats i hur 
eleven tänker.  
Ibland skulle det vara bra med möjlighet 
till grupprum, om eleverna ska spela in 
sina diskussioner.  
Få personella resurser  

Undervisnings-
metoder 
- förmedlande/ 
  förklarande- 
- interaktiva 
- undersök./proble-
baserad 
-gestaltande  

Gemensamma genomgångar-går igenom 
något nytt eller har repetition av 
föregående lektion. Försöker presentera 
olika metoder, men svaga elever blir 
snurriga om de får flera förslag. Hon 
försöker engagera eleverna genom 
diskussioner och resonera lösningar på 
olika problem, men hon upplever att det 
är svårt i befintliga klasser. 

Ofta gemensam genomgång.  där 
Problemlösning på olika nivåer där 
resonemang kan ske i helklass/grupp. 
Få eleverna att göra uppgifterna flera 
gånger så att det till slut blir en 
metoduppgift istället för en 
problemlösningsuppg. Arbetar mycket 
med diskussioner, 2-2 eller i grupp  

Lärarroll/ 
lektioner  
Dynamisk, social 
och kommunikativ 
situation 
- ledare och fostrare  
- start/slut 
- övergångar 
- förväntningar 
- engagerade 
- relation 
- delaktiga 

Tydlig genom att inleda och avsluta alltid 
lektioner på samma sätt. 
Samlar in mobiler i början av lektionerna.  
Försöker göra eleverna delaktiga vid 
planering, men det är svårt. Många är inte 
så intresserade. 
Eleverna får säga till om något är lätt eller 
svårt och så anpassar vi efter det.  
Elever är inte med vid planering av 
undervisningen. Låg delaktighet rådande 
situation i elevgrupper. Verkar inte 
uttrycka vad de vill. 

Försöker vara lyhörd för elevernas idéer 
och utvärderar. Jobbar för att all elever 
ska vara delaktiga, oavsett vad de har för 
behov. Arbetar en hel med 
värdegrundsavsnittet i läroplanen. Viktigt 
att skapa relationer, eleverna behöver bli 
sedda, både socialt och kunskapsmässigt. 
Begåvade elever frågar inte alltid om hjälp 
så därför är det viktigt att få en dialog med 
dem. Måste jobba för att eleverna ska tro 
på sig själva, att de kan klara av kluriga 
uppgifter och ha tro på sin egen förmåga. 

Arbetsuppgifter 
- formulera 
intressanta uppg. 
- lika för alla? 
-för en specifik 
grupp 
- interaktion/vem 
bestämmer uppg.? 
- återkopplingen  

Vi arbetar med att eleverna får testa sin 
kunskap i andra sammanhang. Att förstå 
hur man ska kunna använda sina 
kunskaper och förmågor i olika 
sammanhang. 
Svårt att hinna med individualisering och 
anpassa då det är så olika kunskapsnivåer.  
Föredrar att rätta allt – prov, exit-tickets 
kapiteltest och prov. Sedan följs detta upp 
med eleverna. . Dessa anser Stina vara bra 
underlag för att utvärdera sin 
undervisning och även för att kunna 
individanpassa.  

Undervisningen handlar mycket om 
begrepp och förmågor. Individanpassar så 
att eleverna får öva på de förmågor som de 
behöver. Det finns möjlighet för 
likasinnade att arbeta tillsammans 
eftersom alla går med inriktning 
matematik, individanpassning sker nästan 
uteslutande i klassrummet, undviker 
grupprum. Försöker bedöma tillsammans, 
kamrat- och självbedömning.  



 
 

 
 
 

Hur/metod “Stina” på SUI  “Anders” på SMI 

Material  
- läroböcker 
- tidningar 
- internet 
- filmer 
- kartor  
- tabeller  

Arbetar i boken på olika nivåer:  
De flesta gillar att arbeta i boken. 
Komplettera med stenciler.  
Ibland digitalt matte – finsk sida, har 
dock ej 1-1. Försöker variera lite med spel, 
algebraspel, men det fungerar dåligt inte 
så bra i klassrummet.  

Läromedlet är en bra grund att följa, men 
ej slaviskt, ej göra alla uppgifter utan det 
väljer L. Behöver inte skapa så mycket 
eget material. Boken innehåller olika 
nivåer. 
Lite dåligt med digitala verktyg.  

Redovisnings-
former 
Prov, diagnoser, 
egna arbetsböcker 
och redovisningar 

Testa sin kunskap i andra sammanhang Eleverna har möjlighet att visa sina 
kunskaper hela tiden, men det sker främst 
vid diskussioner och redovisningar, prov 
och diagnoser. Arbetar mycket formativt, 
inte bara summativt utifrån provresultat. 
Möjlighet ges att träna på uppgifter de inte 
kunde på prov och visa sina kunskaper 
igen.  

Anpassningar Många svaga elever som behöver hjälp, 
vilket gör att de duktiga eleverna inte får 
den hjälp och anpassning som de behöver. 
2-3 extra begåvade/ klass. 
Matematikboken erbjuder utmaningar 
och elevtester. De får stenciler med 
svårare uppgifter.  

Arbetar inte med förtest, men anpassar - 
när vissa elever blir snabbt De som är 
färdiga behöver inte repetera.  
Ser till att det finns svåra uppgifter som 
kan utmana eleverna, Individanpassning 
sker nästan uteslutande i klassrummet, 
undviker grupprum. Anders uppskattar att 
det finns 2-4 riktigt begåvade i varje klass. 

Rumslig 
inkludering 

Föredragsvis alla elever i klassrummet, 
men en del går ut och arbetar. 
 

Vill vara när eleverna, så jobbar lite som 
möjligt fysiskt exkluderande. De som är i 
behov av att sitta själva pga. t.ex. 
funktions-nedsättning, erbjuds att sitta 
enskilt. 

Vad/innehåll “Stina” på SUI  “Anders” på SMI 

Anpassning av 
centralt innehåll  
- nivå 
- elevers behov/ 
  förutsättningar 
- elevers önskemål 
- skapa intresse 
- ped.diff (ber/acc)  

Svårt att uppnå vissa - de som har lättare 
ska undervisningen anpassas för. 
Svårt nu – det finns så många svaga som 
behöver hjälp att uppnå målen. Det kräver 
en hel del arbetsinsats för oss lärare, vilket 
gör att de starka eleverna, inte får den 
hjälp de ska ha. Matematikboken erbjuder 
utmaningar och vi använder oss också av 
stenciler med svårare uppgifter. 

Jobbar utifrån läroplanen och centralt 
innehåll. Eleverna undervisas inom 
samma område och de som behöver 
utmaningar får det på ett berikande sätt. 
Vid behov även acceleration. Ser till att det 
finns svåra uppgifter som kan utmana 
eleverna, 
 

Pedagogisk 
differentiering 

Beror på. Först berikning och sedan 
acceleration. Matematikkunskaperna hos 
eleverna har generellt blivit sämre och 
böckerna har lägre krav. 

Jobbar mest med berikning eftersom L vill 
att alla elever ska undervisas inom samma 
område, men de som behöver utmaningar 
får det på ett berikande sätt. Vid behov, 
även acceleration. 

Ämnes-
kunskaper  

Ja, tillräckliga Ja, tillräckliga. 

Läxor /övrigt De ska ligga i fas i planeringen 
Samarbete mellan tre lärare. 
En lektion i veckan på alla sex klasser är 
specialpedagogen med. Svårt för SP att 
skapa relationer med elever som behöver 
hjälp. 

Sällan matteläxor som ska lämnas in. 
Uppmuntrar eleverna att lägga 30min i 
veckan utanför klassrummet- t.ex. nomp, 
jobba med en kompis för att förbereda 
dem inför självstudier på gymnasiet. 



 
 

 
 
 

Bilaga 5 - Missivbrev 
          Umeå 190903 
 
Missivbrev  
 
Hej!  
Vi heter Camilla Bergman och Monica Berg och vi studerar till speciallärare i matematik på Umeå 
universitet. Nu läser vi sista terminen på programmet och skriver ett examensarbete om elever med 
fallenhet/särskild begåvning i matematikämnet. I studien har vi tänkt intervjua några elever kring deras 
upplevelser av matematikundervisningen och vilket ledning och stimulans de får i sin kunskapsutveckling. 
Att inta elevers perspektiv kring detta ämne tycker vi är intressant och högaktuellt eftersom det generellt 
finns få studier om detta. Intervjun genomförs på en överenskommen plats med dig och den beräknas ta 
cirka 40 minuter. Tanken är att intervjun ska likna ett samtal där vi pratar fritt runt några frågeställningar.  
 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer följs vilket innebär att du måste ge ditt samtycke skriftligt för att delta 
och eftersom du är under 15 år behöver även dina föräldrar ge sitt samtycke. Du är helt anonym i studien - 
varken ditt namn, skola eller kommun nämns. Du kan när som helst avbryta din medverkan. Samtalet 
spelas in för att inte missa viktig information från dig och raderas efter det att examensarbetet är godkänt. 
Vill du, får du ta del av examensarbetet när det är klart.  
 
Har du några frågor gällande intervjun eller examensarbetet är det bara att höra av dig till någon av oss. Vi 
hoppas att du vill delta så dina tankar och åsikter kan bidra till vårt examensarbete.   
 
Vänliga hälsningar Camilla och Monica  
 
Camilla Bergman camilla@beman.se  073-990 45 98 
Monica Berg   monicaberg66@hotmail.com  070-666 00 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Bilaga 6 – Samtyckeblankett  
 

     Umeå 190903 
 
Gällande samtycke av elevintervju 
 
Hej!  
Som ni redan läst om i missibrevet studerar vi, Camilla Bergman och Monica Berg, till speciallärare i 
matematik på Umeå universitet. I samband med detta skriver vi ett examensarbete om elever med 
fallenhet/särskild begåvning i matematikämnet utifrån ett elevperspektiv.  
 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer följs vilket innebär att ni som vårdnadshavare måste ge ert samtycke 
skriftligt för att ert barn som är under 15 år ska kunna delta. Ert barn kommer vara anonym i studien och 
kan avbryta sin medverkan. Samtalet spelas in för att inte missa viktig information och detta raderas efter 
det att examensarbetet är godkänt. Vill ni, får ni ta del av examensarbetet när det är klart.  
 
Vi hoppas att ni ger ert samtycke att vi får intervjua ert barn om dennes upplevelser av 
matematikundervisningen och vilket ledning och stimulans som ges i deras kunskapsutveckling. Har ni 
några frågor gällande intervjun eller examensarbetet är det bara att höra av er till någon av oss.  
 
Camilla Bergman camilla@beman.se  073-990 45 98 
Monica Berg   monicaberg66@hotmail.com  070-666 00 78 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Gällande samtycke av elevintervju i samband med vårt examensarbete 
 

❏ Som vårdnadshavare ger vi tillstånd att vårt barn deltar i intervjun.  
❏ Som vårdnadshavare ger vi inte tillstånd att vårt barn deltar i intervjun.   

 
Datum ………………………………   Ert barns namn………………………… 
 
…………………………………………….  …………………………………………….     
Vårdnadshavares underskrift      Vårdnadshavares underskrift 


