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Abstract 

This study is about children in grade three with talent in mathematics and how to develop their talent in 
mathematics lessons. My questions are how to teach with regard on the way teachers work and used 
material? How do teacher pay attention to children with talents in mathematics and how they work to 
motivate and keep developing the children? The main method I used was qualitative observations backed 
up by interviews. The study was done in two Swedish schools. For interpreting the results I used the 
sociocultural perspective and motivation theory. The result shows that both schools work a lot with 
communication to develop mathematical abilities and to identify those students with talent in 
mathematics. The main difference between the two schools is that one uses material from the grade above 
while the other uses extra material from the same grade to develop those students. Otherwise both schools 
were quite equal, they worked with problem solving, mathematics games and digital tools such as 
computers. 
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1 Inledning  

Vid mina tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har jag ofta observerat elever som 

alltid blev klara med sina uppgifter i matematikboken snabbt och elever som visade 

goda kunskaper i matematik. Dessa fick ofta fortsätta arbeta med olika matematikblad 

eller andra uppgifter de hade i bänken. Genom dessa observationer väcktes mitt intresse 

för att undersöka hur undervisningen i matematik genomförs och hur lärarna arbetar för 

att utveckla elever med särskilda förmågor inom matematik. Att inte uppmärksamma 

elever med särskilda förmågor i matematik kan leda till allvarliga konsekvenser. 

Eleverna kan tappa intresset för matematik om de upplever att de redan kan allting som 

läraren berättar. Eleverna kan även bli understimulerade, vilket kan leda till stök i 

klassen eller socialt utanförskap uttrycker Mattsson & Pettersson (2015) och Liljedahl 

(2014). Med tanke på dessa konsekvenser upplever jag detta område som högt relevant 

att forska om.  

 

TIMSS Advanced (2008) är en studie som genomförs genom prov, elev- och 

lärarenkäter sista året på gymnasiet, för att undersöka elevers kunskaper i matematik. 

Studien har genomförts 1995 och 2008 och visar på ett sjunkande resultat hos eleverna. 

Högpresterande elevernas resultat har sjunkit mer än lågpresterande elevernas resultat. 

Att det blir färre elever med särskilda förmågor inom matematik blir även synligt i 

Sternberg och Davidson (2005) som funnit att endast två till tio procent ligger över 

skolans kunskapskrav idag. 

 

Flera länder har sedan länge redan utvecklat olika metoder och insatser för elever med 

särskilda förmågor i matematik. Några metoder man använder sig av för att utveckla 

och motivera elever med särskilda förmågor i matematik är det individuella stödet, 

samtal, rådgivning och coachning från läraren (Westling Allodi, 2015). Trots att det inte 

har forskats mycket i Sverige om elever med särskilda förmågors behov och trivsel i 

skolan, så finns det ett stort engagemang för att stötta elevernas utveckling. Exempelvis 

så har det gjorts förtydliganden i skollagen, bedrivits mera forskning i frågan, satsningar 

på spetsutbildningar och ökat intresse för lärarutbildningar inom ämnet. Det läggs även 

mer fokus på läger och andra mötesplatser för eleverna (Mattsson & Pettersson, 2015). 

Ordet begåvad används enligt Persson (1997) i vardagsspråket som en beteckning på att 
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någon har en enastående förmåga. Författaren ställer även frågan om vi benämner elever 

som begåvade, betyder det att det finns de som är obegåvad. Flera länder har på grund 

av den känsliga innebörden av ordet begåvning valt att använda sig av andra begrepp. I 

exempelvis Australien använder man begreppet särskilda förmågor för att inte tala om 

hur begåvad någon är.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

1.1.1 Syfte 

Syftet är att beskriva hur lärare arbetar med matematikundervisningen i fyra åk 3 med 

fokus på elever med särskilda förmågor. Jag vill ta reda på hur lärarna arbetar med att 

utveckla, utmana och motivera eleverna med särskild förmåga i matematik.  

 

1.1.2 Frågeställning 

 Hur genomförs matematikundervisningen med avseende på 

arbetssätt/arbetsformer? 

 Hur uppmärksammar lärare de elever som har särskilda förmågor i matematik? 

 Hur arbetar lärare för att motivera och utveckla lärandet för elever med särskilda 

förmågor i matematik? 
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2 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel kommer jag behandla bakgrunderna till de olika nyckelbegreppen; 

särskilda förmågor, motivation och individualisering. Jag kommer försöka skapa mig en 

uppfattning hur elever med särskilda förmågor har uppfattas i tidigare forskning och 

läsa mera om vad styrdokumenten säger kring att arbeta och motivera elever med 

särskilda förmågor.  

2.1 Elever med särskilda förmågor i matematik 

2.1.1 Begreppet särskilda förmågor 

Det finns många olika begrepp för att benämna elevers prestationer inom olika ämnen.  

Ett specifikt begrepp som används för att definiera elevers prestationer finns inte enligt 

Persson (1997). Elever med särskild begåvning beskrivs av Stålnacke (2015) som en 

individ med en förmåga mycket starkare än genomsnittet. Eleverna med särskild 

begåvning beskrivs ha en intellektuell förmåga som vi delar in i ämnena matematisk och 

språkligt. Renzulli (1978) förklarar skillnaden mellan elever med höga kunskaper och 

elever med särskild begåvning. Han menar att elever med särskild begåvning inte 

behöver besitta höga kunskaper för att klassas som särskild begåvade. Han visar 

kriterierna för att klassas som särskild begåvning genom en ringmodell, där elever bör 

bemästra alla tre ringarna för att klassas som särskild begåvad. Eleven bör visa goda 

förmågor i matematik, engagemang och kreativitet för att klassas som särskild begåvad 

se figur 1.  

 

Figur 1. The Ingredients of giftedness (Renzulli 1978) 
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Även Kokot (1999) tar upp skillnader mellan elever med höga kunskaper och elever 

med särskild begåvning. Utmärkande för elever med höga kunskaper är att de vet svaret, 

de är intresserade, lär sig lätt, lyssnar intresserat och trivs i skolan. Elever med särskild 

begåvning beskrivs som de som ställer frågorna, är nyfikna, diskuterar, visar ett 

passionerat intresse och oftast redan vet svaren. Dessa elever kan tycka mycket om 

läraren men behöver inte tycka om skolan något vidare.   

 

Jag kommer använda ordet särskilda förmågor då mitt syfte inte är att försöka 

kategorisera elever utan att kartlägga hur elever som presterar över genomsnittet blir 

behandlade i undervisningen. Med det ordvalet kommer jag även undvika dilemmat att 

behöva ta ställning till om en elev är begåvad eller inte vilket även Persson (1997) 

invänder. Min definition av särskilda förmågor kommer innehålla några av Persson 

(1997) och Kokot (1999) kriterier som beskriver att eleverna ständigt förvånar, visar 

kreativitet, visar intresse eller passion, svarar på frågor och ställer frågorna i skolan.  

2.1.2 Uppmärksammande och arbetsformer 

För att hitta elever med särskilda förmågor i en klass bör läraren arbeta varierat, 

kontinuerligt och kartlägga eleverna (Mattsson och Pettersson 2015). Kartläggning av 

eleverna hjälper läraren att ta reda på vilka behov, förutsättningar och vilken 

kunskapsnivå eleverna behöver/befinner sig på för att individanpassa undervisningen på 

bästa sätt (Mattsson och Pettersson 2015). Elever med särskilda förmågor kan utmärka 

sig på olika sätt. Det vanligaste sättet är att eleverna visar sig duktiga, de lär sig bra och 

ger goda resultat på prov och tester, perfektionister (Betts 1988). Andra vanliga sätt är 

att eleven skyller sig själv vid motgångar, eleven blir snabbt less på skolan och gör då 

klart arbetena med så lite ansträngning som möjligt. Utmanaren är en annan typ som 

kan förekomma där eleven med särskilda förmågor ofta rättar läraren, är rak och ärlig 

men även ifrågasätter regler. Andra sätt som elever med särskilda förmågor kan visa sig 

som ex. duktiga flickor som ej vill synas betonar Betts (1988). Författaren förklarar att 

de är vanligast hos tjejer i yngre år som inte vill visa sina kunskaper utan väljer istället 

att socialisera sig med elever som inte sitter på samma kunskaper.   

 

Fördelarna med att uppmärksamma eleverna med särskilda förmågor inom matematik är 

att det hjälper eleverna att öka deras självförtroende och förståelse för deras egna 
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kunskaper i relation till skolan och socialt förklarar Olimat (2010). Det är viktigt att 

läraren uppmärksammar elevernas kunskaper i matematik för att kunna anpassa och ge 

eleven utmaningar som ligger på rätt nivå (Persson, 2010). Det är även viktigt att det är 

socialt accepterat mellan eleverna att ha särskilda förmågor i matematik, att vuxna och 

pedagogerna visar förståelse och skapar en accepterande miljö Persson (2010) och 

Liljedahl (2014) fram. Ett allvarligt problem är om eleverna inte får rätt utmaning och 

stöd av lärarna, vilket kan leda till att eleverna blir understimulerade (Persson, 2010 och 

Liljedahl 2014). Ett ytterligare problem är om eleverna med särskilda förmågor inte 

lyfts fram inom ämnet. Detta kan leda till att eleverna tappar intresset för ämnet då 

eleverna upplever att de redan kan och inte får någon uppmärksamhet förklarar 

Liljedahl (2014).  

 

Grupparbete är en metod för att utveckla elever med särskilda förmågor då eleverna får 

samtala och diskutera med andra elever som befinner sig på samma nivå (Mattsson & 

Pettersson 2015; Dumont, Istance & Benavides 2010). En annan viktig metod enligt 

Pettersson (2015) och Dumont, Istance & Benavides (2010) är att utveckla elever med 

särskilda förmågors språk då dessa elever kan ligga på en högre mognad än övriga 

eleverna. Genom att utveckla deras språk kan det leda till en snabbare utveckling och 

berikning i undervisningen som motsvarar deras behov beskriver Mattsson och 

Pettersson (2015). Freese (1959) förklarar att det finns två olika principer för att arbeta 

med elever med särskilda förmågor inom matematik. Det ena är att man ska arbeta med 

de överlägsna homogena grupperna. Det andra arbetssättet är att man ska arbeta med 

eleven med särskilda förmågor individuellt i helklass. Att ge elever med särskilda 

förmågor i matematik en individuell rådgivning ger dem en större insikt i deras styrkor 

och svårigheter (Olimat, 2010).  

 

Eleverna med särskilda förmågor måste komma till insikt med att de själva kan lära sig 

att bemästra ett nytt område och att de själva kan utveckla sina kunskaper beskriver 

Dumont, Istance och Benavides (2010). Det är även bra att sätta vikten på kvalitéten på 

kunskaperna i stället för att veta mycket, kvalité framför kvantitet anser Dumont, 

Istance och Benavides (2010). 
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2.2 Individualisering 

Skolan ska vara likvärdig för alla, oavsett var i landet man befinner sig. Undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. (Skolverket, 2011). Skolans 

uppdrag är att bidra till en lärande miljö, där eleven stimuleras och utvecklas. Skolan 

ska även bidra till fortsatt lärande och elevers kunskaper samt en lust att lära. Skollagen 

skriver i kapitel 3, paragraf 3 att alla elever ska få den stimulans och ledning som de 

behöver för att kunna utveckla sina kunskaper så långt det är möjligt för att nå 

utbildningens mål.  

 

Individualisering i skolan kännetecknas av att undervisningen anpassas till den enskilde 

elevens förutsättningar och behov (Vinterek, 2006). Skolan har i uppdrag att skapa en 

stimulerande lärande miljö och anpassa undervisningen till varje elev så att 

undervisningen blir individualiserad. Skolan ska ha elevens bakgrund, tidigare 

erfarenheter, kunskaper och språk som utgångspunkt för att anpassa undervisningen till 

den enskilde elevens behov och förutsättningar, samt fortsätta stödja elevens lärande 

och kunskaper (Skolverket, 2011). 

 

En viktig del av individualiseringen är att ta reda på vilka behov eleven har. 

Undersökningen av detta kan underlätta och bilda förståelse för vilken individualisering 

som behövs göras i skolan, eftersom det finns olika typer av behov, förklarar Vinterek 

(2006). Det finns både inre och yttre behov. De inre behoven kan vara en undervisning 

som är underhållande motiverande och direkt tillfredsställande. De yttre behoven kan 

vara rörelsebehov där eleven behöver få utlopp för sin energi eller lugn och ro. Genom 

att tillgodose elevernas behov minskar man riskerna för konflikter i lärandemiljön och 

stärker deras intresse för framtida studier och arbete beskriver Vinterek (2006).  

 

Vinterek (2006) tar även upp tre olika individanpassningar eleverna kan behöva i 

undervisningen. Hastighetsindividualisering där eleven får gå fram i sitt eget tempo i 

kursen. Nivåindividualisering är när läraren möter elevens olika nivåer på färdighet och 

skicklighet i olika ämnen. Sedan finns även fördjupningsindividualisering där läraren 

anpassar efter både omfattning och svårighetsgrad. Dessa olika individualiseringar gör 

att elevernas arbeten kan se mycket olika ut eftersom eleverna använder olika 
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arbetsformer. Det kan handla om att arbeta enskilt, i par eller i grupper eller olika 

arbetsscheman. Även miljön där eleverna utför deras arbete kan se olika ut helt 

beroende på elevens behov och val av individualisering. (Vinterek, 2006).  

2.3 Motivation 

Lundgren och Lökholm (2006) lyfter fram begreppet motivation och menar på att det 

inte säger någonting om vilket beteende en elev har. Det kan exempelvis vara att 

elevens motivation bara är att bli klar med uppgifterna i skolan eller att störa för sina 

klasskamrater så mycket som möjligt. Lundgren och Lökholm (2006) definierar 

motivation vid en inre process som guidar, aktiverar och bibehåller beteenden. Vi måste 

ha motivation som driver oss framåt annars blir vi stillastående nästan apatiska menar 

författarna. För att utveckla motivationen kan man likna det med att köra bil beskriver 

Lundgren och Lökholm (2006). Först måste man starta bilen för att aktivera 

motivationen, sedan måste man styra bilen genom ratten vilket kan liknas med att man 

guidar motivationen. Slutligen så håller man farten genom gaspedalen vilket kan liknas 

med att man bibehåller beteendet hela vägen (Lundgren & Lökholm 2006). Inom 

motivation finns även en inre och yttre motivation beskriver Lundgren och Lökholm 

(2006). Den yttre motivationen är det som påverkar motivationen utifrån som 

exempelvis, andra personers påtryckningar, vädjan eller hot. Den inre motivationen 

skapas från intressen eller nyfikenhet (Lundgren & Lökholm, 2006).  

 

 Jenner (2004) tar upp tre definitioner om motivation. Den första behandlar motivation 

som en inre faktor där man ser att det är någonting som sätter igång själva beteendet. 

Den tredje definitionen handlar om en växelsamverkan mellan människans drivkraft och 

mål vilket påverkar personens självförtroende om målen åstadkommits eller ej. 

Resultaten kan då påverka personens självförtroende positivt eller negativt beroende på 

vad resultaten blir. Ett exempel är om man har målet att prestera bra på en uppgift och 

man presterar bra kan följden bli att motivationen ökar, man vill utmanas och prövar en 

ännu svårare uppgift. Tvärtemot kan det bli att man presterar sämre än förväntat på en 

uppgift och man tvivlar på sina kunskaper inom ämnet, man får ett lägre 

självförtroende. Den tredje definitionen som Jenner (2004) förklarar är att vi har en 

strävan efter ett mål även kallat goal orientation. Denna målsträvan kan visa sig som 
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både yttre och inre strävan. Den yttre strävan mot ett mål visar sig exempelvis som 

belöningar, högre betyg, status eller pengar. Medan den inre målsträvan syftar mot 

stolthet, självförverkligande eller glädje. Jenner (2004) visar på att dessa olika mål 

påverkar vårt beteende olika beroende på inre eller yttre mål. Denna bedömning kan 

kopplas till skolvärlden där frågan behandlar betygen om det bara är de som räknas 

(Jenner, 2004). Vilket leder till elever finner större yttre mål som att prestera bra och 

högre betyg jämförelsevis mot inre målsättning då eleverna strävar mot intellektuell 

tillfredsställelse (Jenner, 20004).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet uppfattas motivation på två sätt. Det första är att 

motivation redan finns i samhället (våra förväntningar) på barn och unga (Dysthe, 

2003). Den andra uppfattningen i ett sociokulturellt perspektiv är att motivationen är en 

viktig del skolan bör bygga upp för att skapa en god lärandemiljö till eleverna anser 

Dysthe (2003). Detta ska öka elevernas känsla av acceptans och uppskattning för att 

eleverna ska nå känslan av att de kan något och att de kan betyda något för andra. En 

viktig aspekt i det sociokulturella perspektivet är sambandet mellan viljan att lära och 

upplevelsen av meningsfullhet (Dysthe, 2003). Känner eleven en meningsfull 

upplevelse så ökar viljan att lära sig. Vikten ligger även på om eleven känner att 

kunskap och lärande är något som prioriteras som viktigt i den grupp man tillhör. Denna 

upplevelse kan styra sambandet mellan att vilja lära sig och känna meningsfullhet eller 

inte beskriver Dysthe (2003).  

 

Motivationen är en viktig grundsten för vårt lärande eftersom det är den som påverkar 

oss att utföra ett arbete förklarar Madsen (1968). Motivationen återfinns i många olika 

situationer i vårt dagliga liv så som vilket parti vi väljer, vart vi vill semestra eller att 

välja ett nytt bilmärke Många av dessa val grundas i vår motivation (Madsen, 1968). 

Likadant som att andra faktorer kan påverka just vår motivation för dessa val ovan. 

Syftar vi till lärandet så behöver vi även där ge elever motivation om vi vill att de ska 

prestera bättre arbeten skriver Madsen (1968).  
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3 Metod  
För att få svar på mina forskningsfrågor har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

studie. Därför att jag ska undersöka klassrumsstudier och kommunikationen mellan 

lärare och elever. Jag kommer börja med metoden för att skapa en uppfattning om hur 

arbetet har blivit uppbyggt för att sedan i nästa kapitel kunna fördjupa mig i de 

teoretiska utgångspunkterna jag har valt till mitt arbete. 

3.1 Urval 

I denna studie deltog två åk 3 klasser från två olika skolor. Den ena skolan hade jag 

varit i kontakt med sedan tidigare och fick kontakt med två lärare i åk 3, dit jag blev 

välkommen att genomföra min studie hos. Skolan är en stor f-9 skola i ett mindre 

samhälle i norra Sverige. Jag kommer kalla skolan för Björkskolan. 

 

Den andra skolan har jag haft kontakt med vid tidigare arbeten så jag ringde till rektorn 

som vidarebefordrade mig till de aktuella lärarna. Efter att ha mailat och pratat med 

lärarna om mitt arbete blev jag välkommen att genomföra min studie i två åk 3. Den 

skolan är en stor f-9 skola i en större ort i norra Sverige. Jag kommer kalla den skolan 

för Aspskolan. 

 

Jag har valt klasserna och lärare efter ett godtyckligt urval där forskaren själv väljer 

enheterna genom egna kriterier så som ålder, utbildning, geografisk plats menar Larsen 

(2009). Mina kriterier var dels geografisk plats och mina tidigare kontakter. Namnen jag 

har valt för mina skolor och vad lärarna heter är ej deras riktiga namn utan utbytta.  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Observation 

Med hjälp av mitt observationsprotokoll (se bilaga 2) ville jag kartlägga tre olika saker i 

klassrummet. Den första var att vilja observera hur matematikundervisningen 

genomfördes. Den andra var vilka metoder lärarna arbetade med generellt i sin 

undervisning och sist hur lärarna arbetade för att motivera och utveckla eleverna med 

särskilda förmågor i matematik.  
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Genom en observation kan man inte förklara vad som hände utan endast bilda sig en 

uppfattning av vad som händ samt förstå sambanden och olika beteenden. (Widerberg 

2002; Kylén, 2004). 

 

Vid mina observationer var jag en deltagande observatör vilket är en ganska vanlig 

metod, en deltagande observatör kan vara delaktig under observationen genom att gå 

runt, fråga och hjälpa till. (Bryman 1997; Bryman 2011; Kylén 2004 och Svensson & 

Starrin (Red.) 1996). Författaren beskriver även att syftet med en deltagande observatör 

är att få en inblick och förståelse av gruppen som studeras. Eftersom det var av stor vikt 

att hitta en observationsroll som passade in till platsen där observationerna skulle 

genomföras så kände jag att en deltagande observatör var lämpligast med tanke på att 

den deltagande observatören i viss mån kan delta i de olika aktiviteterna som observeras 

(Tjora 2012, Gold 1958). Detta upplevde jag som positivt eftersom det skulle ge mig 

chansen att inrikta mig mera på eleverna med särskilda förmågor och kunna observera 

dem lite närmare hur de tänker och gör uträkningar i matematiken.  

 

3.2.2 Intervju 

Den andra metoden jag har använt är intervjuer vilket är en annan kvalitativ metod med 

målet att få en insikt över andra personers situation, tankar och erfarenheter. Denna 

metod kan användas som hjälpmedel till övrig insamlat forskningsmaterial menar Dalen 

(2015), vilket det gjorde i denna studie.  

 

Jag intervjuade fyra lärare från samtliga åk 3 klasser. Jag använde mig av korta 

intervjuer som låg mellan fem till tjugo minuter för att kunna täcka en del av den fakta 

jag ville ta reda på med min studie (Kylén, 2004). Mina intervjuer syftade på att vara 

mera strukturerad eftersom tiden för intervjuerna inte var så lång och jag ville få fram 

mera exakta svar till mina frågor. Några av mina intervjufrågor hämtade jag från 

Pettersson (2011) och några kom jag på själv. Kylén (2004) menar att vid korta 

intervjuer förhåller man sig till en mera strukturerad intervju där fokus ligger på att få 

mera exakta svart till sina frågor än en ostrukturerad intervju. Intervjun innehöll frågor 

om den aktuella undervisningen, hur lärarna arbetade med att utveckla eleverna med 
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särskilda förmågor i matematik och vilket material/metoder de tog hjälp av. Sedan 

behandlade intervjun frågor om skolans hjälpmedel så som specialpedagog/speciallärare 

och om elever med särskilda förmågor fick chansen till detta stöd. Intervjun avslutades 

med några frågor till lärarna. Hur läraren uppmärksammar eleverna med särskilda 

förmågor, om läraren ser svårigheter/möjligheter och slutligen hur läraren själv skulle 

bedöma sin undervisning. För mer information se bilaga 1.  

3.3 Procedur 

Här kommer jag beskriva hur jag har genomfört mina observationer och hur jag tog 

kontakt med skolorna. 

 

På Aspskolan frågade jag läraren innan lektionen började vart eleverna med särskilda 

förmågor i matematik satt. Vi kom överens om eleverna som hade höga kunskaper i 

matematik och som på ett eller annat sätt visade ett intresse och kreativt tänkande kring 

matematik. Det var en skattning av klasslärarna. Det ville jag veta innan så jag kunde 

observera vilka metoder de arbetade med i undervisningen och hur läraren utmanade 

och motiverade dem i undervisningen. När lektionen började så presenterade jag mig, 

att jag hette Lisa Eriksson och studerade till att bli lärare. Att vi nu skriver ett stort 

arbete innan jag blir klar där jag vill undersöka hur matematikundervisningen ser ut i en 

åk 3. Efter min presentation placerade jag mig bak i klassrummet och tog hjälp av mina 

fältanteckningar (se bilaga 2) när jag observerade lektionen. Jag antecknade även 

miljöbeskrivningen i klassrummet. Med rollen som deltagande observatör gick jag runt i 

klassrummet och studerade eleverna med särskilda förmågor i matematik, vilket 

material de använde sig av. Jag kunde även då intressera mig för vad de gjorde och 

frågade om de kunde förklara för mig vad de arbetade med, hur det fungerade och hur 

de tänkte vid olika uppgifter. Allt detta antecknade jag även ner i mina fältanteckningar 

för att analysera efter lektionen.  

 

På Björkskolan frågade jag också vart eleverna med särskilda förmågor satt placerade 

innan lektionen började, likadant som på Aspskolan kom vi överens om vilka kriterier 

eleverna skulle ha. Här på Björkskolan var det läraren som presenterade mig, hon 

berättade att de hade besök av Lisa som de säkert kände igen mig eftersom jag haft 
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kontakt med skolan sedan tidigare. Att jag nu var i deras klass för att jag höll på med ett 

arbete om hur matematikundervisningen ser ut i olika skolor och skulle nu undersöka 

deras matematikundervisning. Efter läraren presenterat mig så placerade jag mig även 

här bak i klassrummet till en början, antecknade miljöbeskrivningen i klassrummet. 

Sedan förhöll jag mig till mina observationsprotokoll och observerade undervisningen 

utifrån dessa frågor. När eleverna börjat arbeta gick jag runt lite i klassrummet och 

cirkulerade runt eleverna med särskilda förmågor inom matematik lite extra. Jag 

observerade vilka material de arbetade med och antecknade detta i mina 

fältanteckningar. Jag ställde även frågor till dem vad de gjorde, vad de arbetade med 

och hur de tänkte vid olika uppgifter, likadant som jag frågade till eleverna på 

Aspskolan.  

 

Efter lektionerna på de båda skolorna intervjuades lärarna om matematikundervisningen 

och elever med särskilda förmågor. Jag förde anteckningarna direkt på min intervju (se 

bilaga 1). Efter jag genomfört alla frågorna på intervjubladet så repeterade jag svaren 

och visade papperet för läraren så jag inte hade missförstått någonting. Läraren 

accepterade mina anteckningar och jag tackade för tiden och vi avslutade intervjun.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Syftet med databearbetningen är att tolka och beskriva mina forskningsfrågor. Målet är 

att läsaren ska få en ökad kunskap om det aktuella forskningsområdet utan att behöva 

vara insatt i den data som genomförts i studien. (Kvale 1997; Tjora 2012).  

 

 I min analys kommer jag även att utgå ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och mina 

teoretiska perspektiv (sociokulturellt perspektiv och motivationsteorier).  

 

3.4.1 Transkribering  

Observation  

Analysarbetet började efter de genomförda observationerna med att transkribera mina 

anteckningar till dokument på datorn. Resultatet utifrån observationerna samanställde 

jag mera koncist med hjälp av meningskoncentrering (Kvale, 1997). Enligt Kvale 
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(1997) är meningskoncentrering att koncentrera de meningar och formuleringar som 

intervjupersonerna har uttryckt. Man formulerar om så det blir kort och koncisa 

meningar. Jag strukturerade mina resultat till fyra rubriker. Miljöbeskrivning, 

elevbeskrivning, lektion ett och lektion två. Där sammanfattade jag det viktigaste som 

hänt/sades under observationerna för att få fram det viktigaste.  

 

Intervju 

Under intervjuerna skrev jag ner allt läraren sade på intervjufrågorna (se bilaga 1). Efter 

de genomförda intervjuerna sammanställde jag mina resultat och förde in det på ett 

dokument på datorn. Jag använde meningskategorisering för att placera in vissa resultat 

från intervjuerna i olika kategorier som kan kopplas samman till forskningsfrågorna. 

Enligt Kvale (1997) är meningskategorisering att sammanställa data till olika kategorier. 

En kategori jag sammanställde var de tre metoder lärarna använde mest.   

3.4.2 Analysmetod 

Jag kommer använda mig av Kvales (1997) analysmetod som består av sex steg för att 

förklara min databearbetning och analysmetod. I min studie är tolkningen det aktuella, 

den sker i tre steg. Det första steget är att strukturera det stora materialet från 

intervjuerna genom att skriva ut eller olika dataprogram som analyserar min kvalitativa 

data. Det andra steget är en kartläggning där jag sorterar bort allt onödig information 

och väljer ut det viktigaste som kan kopplas ihop med studiens syfte. Det tredje steget 

Kvale (1997) beskriver är analysarbetet där jag söker meningen med intervjun, jag tar 

vara på den intervjuades uppfattningar och bildar mig nya synvinklar på händelserna.  

Steg fyra förklaras som ovan men det tilläggs även att det finns fem huvudmetoder 

inom meningsanalys som är: meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ 

strukturering, meningstolkning och ad hoc-metoder. Jag kommer i denna studie att 

förhålla mig till meningskoncentrering, meningskategorisering och meningstolkning.  

3.4.3 Analysens uppbyggnad 

Jag kommer gå igenom mitt resultat utifrån mina forskningsfrågor. Resultatet är 

strukturerat i rubrikerna miljöbeskrivning, elevbeskrivning, lektion ett och lektion två. 

Jag delade upp skolorna så jag skrev först resultaten från Aspskolan och sedan 

Björkskolan. Jag placerade båda klassernas resultat under samma rubrik men delade upp 
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klasserna klassvis. I Aspskolan delade jag upp klasserna i Albatross och And. I 

Björkskolan delade jag upp klasserna i Blåmes och Bofink. Resultatet från intervjuerna 

sammanställde jag fråga för fråga, jag valde ut några specifika frågor som jag jämförde 

mellan lärarna på de två olika skolorna. Lärarna från Aspskolan kallade jag för Amanda 

och Alma. På Björkskolan kallade jag dem för Berit och Barbro. Alla namn på skolorna, 

klasserna och lärarna har jag ändrat. 

3.5 Forskningsetiska principer 

Under denna rubrik kommer de forskningsetiska principerna tas upp, vilka är dess och 

hur jag som forskare förhåller mig till dessa principer. 

3.5.1 Fyra huvudkrav 

I de forskningsetiska principerna finns det fyra huvudkrav, vilket är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet redogör Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer (2002). Informationskravet uppfyllde jag genom att jag 

beskrev utförligt vad min studie och vad jag ville undersöka både via mail och muntligt 

till både läraren och klassen. Samtyckskravet uppfyllde jag genom att fråga läraren och 

elever om jag fick genomföra min studie hos dem. Eftersom jag bara skulle undersöka 

undervisningen och ingen speciell elev var lärarna eniga om att inte ta kontakt med 

vårdnadshavarna. Konfidentialitetskravet förhåller jag mig till i min studie genom att 

inte skriva upp elevernas namn utan endast kalla eleverna för tjej eller kille. Lärarnas 

namn har jag ändrat och kallar dem Amanda, Alma, Berit och Barbro. Skolornas namn 

har jag även ändrat till Asp- och Björkskolan och deras ort framkommer inte ur studien.  

Nyttjandekravet förhåller jag mig till genom att endast använda mina resultat till min 

forskning och förvara dokumenten på en lösenordskyddad hårddisk.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Det finns olika syn på hur individen lär sig bäst, i detta kapitel kommer jag ta upp några 

teoretiska utgångspunkter som jag kommer förhålla mig till i min analys för att besvara 

mina forskningsfrågor.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Eftersom kommunikationen är en stor del i klassrumsundervisningen vill jag undersöka 

hur kommunikationen mellan lärare och elever fungerar. Det känns då rimligt att 

använda sig av ett sociokulturellt perspektiv eftersom det tar upp mycket om 

kommunikationen mellan individer.  

 

Det finns två olika inriktningar inom det sociokulturella perspektivet när det kommer 

till lärande. Ena inriktar sig mera mot historiskt och kulturella relationer och den andra 

inriktningen fördjupar sig mera på relationerna och interaktionerna mellan människor 

(Dysthe, 2003). Jag kommer fördjupa mig i den senare inriktningen (Dysthe, 2003). Där 

menas det att våra kunskaper och färdigheter inte är ett biologiskt fenomen utan att vi 

bildar dessa med hjälp av samhället förklarar Dysthe (2003). Vi bygger upp våra 

kunskaper och färdigheter genom olika insikter och handlingar som sker i samspel med 

andra människor i samhället (Dysthe, 2003). Det är alltså den kommunikation vi får från 

olika personer exempelvis lärare, klasskamrater, arbetskamrater som ger möjligheter till 

individens största lärandeproses invänder Dysthe (2003).  

 

Enligt Imsen (2006) finns det tre olika samspel en individ kan komma i kontakt med när 

det gäller lärande. Inledningsvis är det sociala samspelet som vi har med andra 

människor exempelvis familj, vänner och lärare som vi kommunicerar med genom vårt 

tal, kroppsspråk och våra handlingar. Det andra samspelet är det materiella/fysiska 

tingen som vi kommer i kontakt med genom olika aktiviteter som leder till att vi skapar 

oss erfarenheter om ämnet. Exempelvis att springa, bygga, och forma material. Det 

tredje samspelet är det symboliska samspelet där vi genom bilder, texter och ljud skapar 

oss en uppfattning och förståelse i lärandet (Imsen, 2006). 
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I ett sociokulturellt perspektiv kan man urskilja sex olika aspekter från lärandet 

beskriver Dysthe (2003). Den första aspekten är lärarande är situerat där de syftar på 

att det finns en kognitiv kärna i lärandet. Lärandet sker även när man integrerar flera 

delar och är i samspel med varandra. Inom det sociokulturella perspektivet betraktas 

lärandet som ett samspel med omvärlden (Dysthe, 2003). Lärandet och dess utveckling 

kan ses ur två olika perspektiv. Ena perspektivet syftar på att lärandet kommer inifrån 

individen själv. Det andra perspektivet syftar på ett lärande utifrån miljön som individen 

befinner sig i och erfarenheter vi möter. (Säljö 2010, 2014).  

 

Nästa aspekt är läraren är i grunden socialt vilket handlar om det sociala menar Dysthe 

(2003). Då man menar att vårt lärande och kunskaper inte har sitt ursprung från hjärnan. 

Hjärnan är mera ett verktyg som gör det möjligt för oss att förstå saker som exempel 

lösa ekvationer, analysera begrepp och skriva poesi (Dysthe, 2003). I ett sociokulturellt 

perspektiv framhävs synen på lärandet genom kommunikation, samspel mellan varandra 

och deltagande. Det är mellan individen och den materiella- och sociala omgivningen 

det bildas ett direkt eller indirekt lärande. (Dysthe 2003; Säljö 2014; Imsen 2006 och 

Illeris 2015).  

 

Den tredje aspekten, lärande är distribuerat menas med att lärandet är uppdelat där alla 

människor känner att de är duktiga på olika saker och alla kunskaperna är viktiga för en 

helhetsprocess (Dysthe, 2003). Därför är detta ett socialt koncept eftersom de måste 

integrera med varandra för att öka deras lärande. Ett exempel på ett distribuerat lärandet 

är när man pratar med varandra och tar del av varandras erfarenheter ist för att läsa 

manualen när man ska laga något beskriver Dysthe (2003). 

 

Den fjärde aspekten Dysthe (2003) tar upp är medierat där samspelet mellan människor 

och redskap ses som verktyg. Våra verktyg (intellektuella och praktiska resurser) som 

finns i det sociokulturella perspektivet hjälper oss att förstå vår omvärld. 

Kommunikationen och interaktionen mellan människor är den avgörande delen vid en 

lärandeprocess. Genom kommunikation skapas de sociokulturella resurserna och via 

kommunikationen förs informationen vidare. Redskapen vi använder oss av i ett 

sociokulturellt perspektiv kan delas upp i informationskällor och fysiska redskap. 
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Informationskällorna kan exempelvis vara filmer vi ser eller böcker vi läser. De fysiska 

redskapen är anteckningar, pennan och dator menar Dysthe (2003). Säljö (2014) 

framhåller att i ett sociokulturellt perspektiv läggs en del av intresset vid att 

uppmärksamma hur individer tar hjälp av fysiska och kognitiva resurser för att lära. I 

processen sker viktiga samspel mellan individ och det gemensamma lärandet. (Säljö 

2014). Lärandet beskrivs även som ett samspel mellan individen och andra personer 

eller annan stimulering. Stimuleringen kan vara olika sätt för att komma i kontakt med 

något med hjälp av att experimentera, läsa, se tv/film eller bilder nämner Imsen (2006). 

 

Femte aspekten, språket är grundläggande i lärarprocessen behandlar vikten av språket 

för lärandet. De kommunikativa processerna ger människor förutsättningar för vårt 

lärande och utveckling, genom att lyssna, samtala och samverka med andra (Dysthe, 

2003). 

 

Sjätte aspekten, lärande är deltagande i en praxisgemenskap där man menar att lärandet 

pågår överallt. Lärandet sker genom deltagande då lärandet skapas av att deltagarna har 

olika färdigheter och kunskaper avslutar Dysthe (2003).  

4.2 Motivationsteorier  

Eftersom min tredje forskningsfråga handlar om motivation och det är en viktig punkt 

för att utveckla elever med särskilda förmågor, så valde jag att koppla detta till 

motivationsteorier.  

 
En av de olika motivationsteorierna är Self-determination theory som beskriver att vi 

har tre medfödda behov (Ryan & Deci 2009). Det första behovet är att vara kompetent 

vilket är känslan av vara duktig och klara saker på egen hand. Det andra behovet är 

autonomi, känslan av kontroll över sitt eget liv, kunna påverka och utveckla den egna 

drivkraften (Ryan & Deci, 2009). Det tredje behovet är känslan att känna tillhörighet, 

trygghet, glädje och meningsfullhet i en grupp (Ryan & Deci 2009). Self-determination 

theory förhåller sig både till en inre och yttre motivation eftersom olika former av stöd 

från lärarna gynnar elevernas inre motivation (Milyavskaya & Koestner, 2011) Den inre 

motivationen skapas inifrån en själv och kan vara intresse, engagemang eller inre glädje 
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för uppgifterna. Eleverna med inre motivation finner självförverkligande när de klarar 

en uppgift och behöver därför inte straff och belöning för att göra uppgifter (Jungert, 

2014). Yttre motivation visar sig genom yttre krav eller resultat, i form av att uppnå 

höga betyg eller att undkomma ”straff” som betyget underkänt. (Milyavskaya & 

Koestner, 2011; Ryan och Deci, 2009; Jungert ,2014).  

 

I skolan så finns det olika sociala relationer mellan både lärare och klasskamrater i båda 

relationerna finns det en inre och yttre omfattningar. Där den inre omfattningen 

behandlar hur eleverna uppfattar de sociala relationerna invänder Skaalvik (2015). 

Viktiga aspekter hos den inre omfattningen handlar om att eleverna ska känna sig 

accepterade, respekterade och inkluderade i undervisningen menar Skaalvik (2015). Det 

är viktigt att eleverna känner att de får den kunskap och hjälp de behöver och att 

eleverna känner trygghet, tillit, tillhörighet och vänlighet kring deras kunskaper 

beskriver Skaalvik (2015). De yttre omfattningarna handlar om bemötande och hur 

eleverna blir tilltalade av lärarna och klasskamrater. I de yttre omfattningarna är det 

viktigt att eleverna ska bemötas med respekt, känna gemenskap, vänlighet och bli 

bemötta med förståelse från andra på skolan (Skaalvik, 2015). Inriktar man sig på 

relationerna mellan lärare och elev så märker man att det är av stor vikt att bilda en bra 

relation mellan just elev och lärare (Skaalvik, 2015). Lärarna som ger ett emotionellt 

stöd visar intresse för eleverna, uppmuntrar eleverna och visar värme och respekt. Den 

emotionella läraren skapar även en trygg atmosfär i klassrummet för eleverna (Skaalvik, 

2015). 
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5 Resultatredovisning  

I detta stycke kommer jag att presentera mina resultat utifrån mina studier som har 

gjorts genom observationer i fyra olika klasser i en åk 3 och intervjuer med samtliga 

lärare. Jag kommer börja att beskriva observationernas resultat för att sedan redogöra 

för övergripande resultaten från intervjuerna.  

5.1 Observation Aspskolan 

5.1.1 Miljöbeskrivning 

Klass Albatross 

I det här klassrummet sitter alla i en hästsko med tre rader i mitten, klassrummet har 

inget extrarum där eleverna är placerade. De har en skärm längst ner i klassrummet som 

används både som anslagstavla och som väggskiljare för elever som inte ska bli 

distraherade av andra. Övrigt så ligger det framme i en bokhylla linjaler, miniräknare, 

små analoga klockor och en stor analog klocka som man kan snurra pilarna på själv. 

Framme i klass rummet har de en smartboard och två hyllor under dit de har hämtat 

glasburken med tärningar som delas mellan klassrummen och en tallinje. På sidan av 

tavlan sitter det en bild med strategin ”fingerfemman”. ( 1, Läs uppgiften. 2, Förstå 

frågan. 3, Rita enkelt. 4, Skriv på mattespråk. 5, Är svaret rimligt?) Nere i klassrummet 

sitter det bilder på de olika räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och 

division). Uppe runt klockan finns det även små lappar som beskriver den digitala tiden 

(30, 35, 40, 45 etc.).  

 

Klass And 

I klassrummet står det två grupper med bord och sex bänkar som står i par. Längst ner i 

klassrummet finns det ett extra rum där det sitter tre par. Klassrummet har två skärmar 

som placeras som avskiljningsvägg framför två bänkar som står på en lodrät rad närmast 

fönstret. Längst ner i klassrummet finns det en soffa och ett bokställ med böcker. Längst 

fram i klassrummet finns det en bänk och en smartboard som läraren använder sig av 

vid genomgångarna. I klassrummet finns det ej så mycket matematikbilder/tavlor på 

siffror och olika räknesätt framme. Det hänger dock uppe bilder på övriga uppgifter som 
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eleverna arbetat med ex, skelett, tillbaka blick på 2015. Framme vid katedern står det en 

glasburk med tärningar och en glasburk med trästickor.  

5.1.2 Elevbeskrivning 

Klass Albatross 

I 3a är de 21 elever i klassen varav 12 flickor och 9 pojkar. Det finns två elever som 

läraren beskriver har särskilda förmågor inom matematik, en kille och en tjej de räknar i 

3:ans mattebok men kan få material från klassen ovanför som extrauppgifter ibland.  

 

Klass And  

I klassen finns det 23 elever och 2 elever med särskilda förmågor inom matematik. En 

kille och en tjej, de sitter bredvid varandra i det lilla extrarummet med 2 andra par. 

Lärarens motivation är att de sitter bredvid varandra eftersom de är på samma nivå så 

har det någon att kunna reflektera/samtala med vid olika matematikuppgifter.  

Dessa 2 elever gjorde Nationella proven som man gör i åk 3 när de gick i åk 2 och fick 

alla rätt. Läraren resonerade tillsammans med föräldrarna hur de skulle gå vidare med 

dessa elever. De kom fram till att de skulle få hoppa till åk 4 matematikbok att räkna i. 

De följer med på alla genomgångar för att repetera sedan har de egna anvisningar i 

4:ans bok medan resten av klassen jobbar i 3:ans bok.  

5.1.3 Lektion 1  

Klass Albatross 

Lektionen började med att läraren hade en genomgång om arbetet som kallas 

”veckomatte” som handlade om höga tal, vikt och tid. Läraren gick igenom bladets 

uppgifter och förklarade vad eleverna skulle göra och ställde kontrollfrågor till eleverna 

om area och omkrets, vad det är. Genomgången tog ca 15 minuter och sedan fick 

eleverna börja jobba.  Pojken med särskilda förmågor inom matematik räknade på i högt 

tempo, han förklarade hur han räknar ut omkretsen där långsidorna var 100mm och 

kortsidan var 50mm så skrev han 100+100 = 200 och sedan 50+50 = 100, 200+100= 

300 är omkretsen.  Vid en uppgift skulle de gissa hur långt de hinner räkna på tio 

minuter, sedan skulle de räkna så långt de hinner på tio minuter (läraren satte upp en 

klocka på smartboarden). Pojken gissar att han skulle räkna till 500 men hann räkna till 

700, vilket var det näst längsta en elev hann räkna. Flickan räknade också på i högt 
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tempo och förklarade hur hon tänkte när hon räknade ut omkretsen som var på ett 

liknande sätt som pojkens uträkning. 

När läraren sedan samlade ihop alla eleverna igen och gick igenom bladet så hade både 

pojken och flickan med särskilda förmågor alla rätt på uppgifterna.  

 

Klass And  

Läraren började lektionen med en genomgång av uppställningar med subtraktion på 

smartboarden. Eleverna som sitter längst fram satt vid sina bänkar annars satt alla elever 

framme vid tavlan på bänken så att alla kunde se tavlan. Genomgången tog ca 15-20 

minuter. Läraren hade scannat in sidorna från boken som hon hade med i genomgången. 

Vid genomgången så uppmuntrade hon eleverna att resonera och tänka rimligt vid 

uträkningarna. Läraren lottade elever som fick svara, komma fram och visa hur eleven 

räknat ut talet samt förklara hur eleven tänkt. Efter att några elever fått förklara och 

visat berättade läraren vilka sidor eleverna skulle göra innan de fick fortsätta med 

multiplikations- och divisionsblad. Har eleverna hunnit klart det fick de välja mellan ett 

mattespel (”Ten monkies” där man övar olika räknesätt och samlar poäng) på datorn 

eller eget arbete. Alla elever började räkna i sina matteböcker, det var en skön miljö där 

några par vände sig mot varandra och viskade med varandra om ett tal de behövde hjälp 

med, detta såg jag hos minst tre par. Eleverna med särskilda förmågor för matematik 

arbetade på med ett kapitel om division i årskurs 4:s mattebok, i lugn och ro. Lite 

eftersom så kom kompisar fram till de två eleverna som har särskilda förmågor i 

matematik och frågade om hjälp eller bara pratade. Eleverna med särskilda förmågor 

gick även till sina kompisar och småpratade eller hjälpte dem några gånger. Ibland blev 

pojken less och sa att de får räkna ut det själv. Eftersom passet är långt så märktes det i 

hela klassen att det blir lite mera oroligt men eleverna med särskilda förmågor kämpade 

på bra, de blev klara lite efter varandra med deras sidor i matteboken och bytte till 

multiplikations- och divisionsbladet där multiplikationsbladet gick snabbt. Det var 

blandade uppgifter från olika multiplikationstabeller och likadant för division. Efter att 

båda hade gjort klart bladet så bytte pojken till mattespel på datorn ”ten monkies” och 

jobbade med vilka tal som är störst, han berättade att addition är roligast, han visade 

även att han hade fått 270224 poäng. Flickan valde ist att läsa sin bok sista minuterna av 

lektionen.     
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5.1.4 Lektion 2  

Klass Albatross 

Denna lektion startar läraren med en uppgift ”matteormen” där alla får en lapp med ett 

påstående exempelvis ”Jag har 50, vem har hälften?” och sedan ska eleven som har 

svaret fortsätta ”Jag har 25, vem har 11 fler?” etc. tills alla har sagt sitt påstående. Här 

ser jag snabbt vilka som är snabbare och vilka som måste fundera lite längre. Men 

eleverna är duktiga på att hjälpa varandra om någon funderar länge på ett tal. Efter det 

har gått ett varv så fortsätter eleverna med att göra ett mattespel som heter 

”multiplication squares”. Där eleverna arbetar i bestämda par och slår två tärningar, 

gångrar ihop siffrorna exempelvis 2*6= 12 då får de dra ett streck runt siffran 12. När 

man har fyra streck runt en siffra (en ruta) så får man ett poäng. Eleverna kan även 

sabotera för varandra och öva sig att tänka strategiskt. Läraren säger hur länge de ska 

arbeta med spelet innan de får välja att ta en dator och spela ett mattespel på (”ten 

monkies”, där de övar på olika matematiska områden). Pojken med särskilda förmågor 

inom matematik jobbar på bra och visar goda kunskaper på multiplikationstabellerna 

och visar även att han kan tänka strategiskt och förstöra för kompisen ibland säger han 

och visar vart kompisen kunde ha dragit ett streck. De glömmer bort tiden när de kan ta 

en dator utan fortsätter med spelet hela lektionen. Flickan med särskilda förmågor 

arbetar på bra hon också, är säker på multiplikationerna och leder med flera rutor mot 

sin motståndare. Hon visar också på kunskaper om att kunna tänka strategiskt och 

sabotera för kompisen. Flickan kommer på att de kan ta en dator med säger att spelet är 

rätt kul också så de fortsätter, hon kommenterar detta vid tre tillfällen. Läraren samlar 

ihop dem vid lektionens slut och hör snabbt hur det har gått med allas spel om någon 

har någon fundering innan lektionen avslutas.  

 

Klass And 

Läraren samlar alla framme vid smartboarden och visar en bild på ett problem som 

handlar om vikt. Hon går igenom uppgiften för eleverna och uppmuntrar om att 

resonera själv först och sedan förklara hur man tänker med sin bänkgranne. Läraren går 

igenom att efter de gjort klart så ska de göra ett multiplikations- och divisionsblad och 

sedan får de göra ett multiplikationsspel om de hinner. Eleverna sätter sig vid sina 

bänkar och arbetar tysta. Tjejen med särskilda förmågor har räknat ut problemen och 
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pratar med sin bänkgranne om hur hon tänker när de ska räkna ut vikten på olika mynt. 

Det tar lite tid för kompisen att förstå hur hon tänker innan hon förstår. Jag intresserar 

mig för hur tjejen med särskilda förmågor har tänkt vid de olika problemen vilket låg på 

en högre nivå. Frågan var om en 1kr väger 7g, hur mycket väger då 20 kr? Flickan visar 

då att hon förstått tänket med multiplikation genom att räkna ut 7*20 = 140. Killen med 

särskilda förmågor visar även han på förståelse med multiplikation genom att tänka 

7*10 = 70 och 70*2 = 140. Jämförelsevis med andra elever som fortfarande tänker som 

en addition och skriver 7+7+7+7+7 etc. upp till tjugo.  

Även vid genomgången förklarar både tjejen och killen med särskilda förmågor hur de 

tänker och förklarar sitt sätt. En annan uppgift var hur många gram 20 kronor väger om 

de använder enkronor, femkronor och tiokronor. Då flickan beskriver hennes uträkning 

att tio kr väger 7g, fem kr väger 10g då tar hon en tiokrona och en femkrona och fem st. 

enkronor. Vilket blir på mattespråk, 7*5 = 35, 35+10+7 = 52. Andra elever ritar mynten 

och räknar ut med hjälp av bilderna. Läraren avrundar och frågar om eleverna tyckte det 

var en klurig uppgift varpå eleverna svarar sådär och säger att det blev några 

missförstånd också i uppgifterna.  

5.1.5 Metoder och metoder för elever med särskilda förmågor inom matematik 

Lärare Amanda(Aspskola) 

I Amandas klass används metoderna matteboken, samtal och färdighetsträning mest (se 

bilaga 3). Vilket jag observerade i klassrummet då hon använde sig av samtal i sina 

genomgångar, arbeten mellan elever och i resultatredovisningar. Amanda utvecklar 

eleverna med särskilda förmågor genom att ge dem extra uppgifter, låta dem använda 

dator eller surfplatta för olika uppgifter och spel samt arbeta med material från 

årskursen över. Vid mina observationer uppmärksammade jag att hon arbetade med 

digitala verktyg, eleverna fick arbeta med datorer och olika matematikspel när de var 

klara. 

  

Lärare Alma (Aspskolan) 

I Almas klass användes metoderna think pares share, mini whiteboards och matteboken 

mest (se bilaga 3). Vid mina observationer uppmärksammade jag metoderna think pares 

share och matematikboken. Eleverna skulle arbeta två och två och samtala med 

varandra vid lösningar av uppgifterna. De använde sig även av matematikboken för 
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olika arbeten. Jag kunde även uppmärksamma att de använde sig av olika digitala 

verktyg som de fick arbeta med efter de hade blivit klar med arbetet i matematikboken. 

Alma utvecklar eleverna med särskilda förmågor genom att arbeta med 

problemlösningar, matematikspel eller material från årskursen över. Vid mina 

observationer så uppmärksammade jag att de arbetade mycket med problemlösning, 

samtal mellan både elever och lärare. Eleverna med särskilda förmågor fick även arbeta 

med datorer och material från årskursen över. Eleverna med särskilda förmågor i 

Amandas klass arbetar även med fyrans matematikbok. 

5.1.6 Uppmärksamma elever med särskilda förmågor 

Lärare Amanda (Aspskolan) 

Amanda berättar att det var lite nytt med att uppmärksamma eleverna eftersom hon 

nyligen hade fått tjänsten i klassen.  Men Amanda hade genom tester, resultat och 

samtal med barnen uppmärksammat de elever med särskilda förmågor inom matematik. 

 

Lärare Alma (Aspskolan) 

Alma har en längre erfarenhet då hon dels har arbetat som lärare fler år och följt klassen 

sedan ettan. Hon förklarade att det var genom att hon följt eleverna sedan ettan och av 

erfarenheter som hon uppmärksammade eleverna med särskilda förmågor.  

5.2 Observation Björkskolan 

5.2.1 Miljöbeskrivning 

Klass Blåmes 

I klassrummet finns en projektor i taket det finns en tallinje framme på tavlan, det finns 

även siffrorna 0-20 framme på tavlan också. Framme under tavlan finns det bilder på 

olika matematiska symboler (triangel, rektangel, kvadrat och cirkel). Längs bak i 

klassrummet finns det en kalender med plastfickor med små lappar ifrån 1-100, på 

skåpdörrarna längst nere i klassrummet finns även bilder på flera matematiska symboler 

(cylinder, klot, kub, pyramid, rätblock och kon). Det finns bilder på de fyra räknesätten 

uppsatt på skåpdörrarna i klassrummet. På skåpdörrarna efter väggen i klassrummet 

sitter det uppe tiokamraterna till 7, 8, 9 och 10. Längst bak i klassrummet på bänkarna 

finns det tiobasmaterial, leksakspengar, tärningar, tärningsspel, extrablad av subtraktion, 
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små analoga klockor, blad med multiplikationsspel, tians tabellspel, byggbara klossar 

och träningsblad om division.  

 

Klass Bofink 

I klassrummet finns en projektor i taket det sitter en tallinje längst fram på tavlan, det 

sitter även lappar med siffrorna 1-20 ovanför tavlan på lysrörsskärmen. På skåpen på 

sidan i klassrummet finns det lappar på de olika räknesätten och olika former (kon, 

cylinder, kvadrat, cirkel etc.). Det finns även lappar på tiokompisarna till talen 7, 8, 9 

och 10.  Längst bak i klassrummet på bänken finns det olika matematik material så som 

rutat papper, sudoku, problemlösningar, tärningsspel. Det finns klossar, tiobasmaterial, 

stapelbara klossar, leksakspengar, måttband och olika tabellspel/övningspapper.  

5.2.2 Elevbeskrivning 

Klass Blåmes 

I klassen är det totalt 17 elever varav 8 pojkar och 9 flickor. Läraren beskriver att det 

finns en tjej och två pojkar med särskilda förmågor inom matematik. I denna klass 

arbetar alla elever med samma matematikbok även eleverna med särskilda förmågor. 

 

Klass Bofink 

I klassen är de totalt 15 elever varav 9 pojkar och 6 flickor. Läraren beskriver att hon 

har en kille som har särskilda förmågor inom matematik. I denna klass arbetar alla 

elever med samma matematikbok även eleverna med särskilda förmågor. 

5.2.3 Lektion 1  

Klass Blåmes 

Lektionen startar med att läraren tar fram en uppgift med problemlösning på projektorn. 

Problemet handlar om frukter ”Det är 12 frukter i en påse, hälften är bananer och det är 

fyra äpplen. Hur många är apelsiner?”. Läraren läser uppgiften och uppmanar sedan 

eleverna att läsa uppgiften tyst för sig själva. När eleverna har läst frågan tyst så går 

läraren igenom problemet genom några steg. Läraren börjar med att fråga vad de skulle 

ta reda på och vad de redan visste. Läraren ritar upp 12 cirklar eftersom de visste att det 

fanns 12 frukter. De visste även att hälften var bananer och skriver B i sex av cirklarna, 

där kopplar läraren in begreppet ”hälften”. Sedan går läraren vidare och säger att de vet 
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att det är fyra äpplen, då skriver läraren Ä i fyra cirklar. Sedan kan de räkna ut med 

hjälp av de tomma cirklarna hur många apelsiner det är i påsen, nämligen 2 apelsiner så 

avslutningsvis fyller läraren i de två tomma cirklarna.  

Läraren byter och visar ett nytt problem som heter sandlådan. ”10 barn leker i 

sandlådan. De har varsin spade, gul eller röd. 6 barn är flickor. 5 barn har gul spade. 2 

pojkar röd spade. Hur många flickor har gul spade?” Nu berättar läraren att de ska 

arbeta två och två de kommer få ett kladdpapper var där de löser uppgiften själva sedan 

ska de prata ihop med deras kompis om en lösning som de ska rita på ett stort papper 

och sedan redovisa för klassen. Eleverna sätter igång och börjar klura på olika 

lösningar, det märks att det inte är lätt för alla. En elev med särskilda förmågor visar 

med bilder och beskriver att det var tio barn och att sex stycken var flickor och ritar sex 

flickor. Av det visste han sedan att då är det fyra pojkar och ritade fyra pojkar på 

papperet. Han visste att två pojkar hade röda spadar, då måste ju de två andra pojkarna 

ha gula spadar därifrån fick de subtraktionen 5 gula spadar minus 2 pojkar som hade en 

gul spade (5-2= 3) alltså är det tre flickor som har en gul spade. Tjejen med särskilda 

förmågor inom matematik tänkte direkt en subtraktion 5-2= 3 vilket stod för att det var 

fem stycken barn som hade en gul spade och två pojkar hade röd spade så måste de 

andra två ha en gul spade. Vilket ledde till att det var tre flickor som hade en gul spade.  

 

Klass Bofink 

Denna lektion börjar med att läraren berättar kort vad de ska jobba med på 

matematiklektionen och hur länge eftersom och hur lektionen ska se ut. Läraren börjar 

med att visa samma problem som lektionen i 3A på projektorn om olika frukter i en 

påse och förklarar hur läraren själv skulle lösa problemet. Läraren repeterar strategin i 

sin förklaring att läraren läse frågan igen, ritar upp det läraren förstår och räknar ut 

problemet eftersom. Sedan visar läraren ett nytt problem som hette ”sandlådan” (även 

här samma som i 3A). Läraren förklarar att eleverna ska fundera på problemet tyst för 

sig själv en stund först. Sedan ska de arbeta 2 och 2, eleverna får ett kladdpapper var där 

de får rita och räkna ut deras egna problemlösningar och sedan skriver de tillsammans 

en gemensam lösning på problemet som de ska skriva och rita på ett stort papper. I 

slutet på lektionen ska de sedan redovisa deras lösning för klassen. Efter genomgången 

så börjar eleverna med att tänka och skriva ner deras egna uträkningar, de samtalar med 
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deras kompisar. Eleven med särskilda förmågor beskriver sin uträkning genom att rita 

tio ringar för rätt antal barn i sandlådan och fyllde sedan i fi sex cirklar för att det var 

sex stycken flickor och p i fyra cirklar för de var fyra pojkar. Han genomför sedan två 

subtraktioner den första 4-2 = 2 vilket förklarar att det fanns fyra pojkar och två av dem 

hade röda spadar vilket betyder att då har två pojkar gula spadar. Sedan 5-2 = 3 vilket 

visade att det fanns fem gula spadar och det var två pojkar som hade en gul spade alltså 

blev det tre flickor som också hade en gul spade.  

5.2.4 Lektion 2  

Klass Blåmes Ändrat tempus - dåtid 

Denna lektion handlade om multiplikation, läraren startartade lektionen med en 

genomgång att repeterade att de skulle arbeta med multiplikation och att de nu var på 

sexans tabell. Läraren frågade om det finns något som är lika i sexans tabell? En elev 

svarade att det är jämna siffror varpå läraren ställer följdfrågan varför det är jämt? 

Samma elev svarade att talen är jämna tal. Läraren skrev upp alla svaren i sexans tabell 

och de ramsräknade dessa två gånger. Sedan hade läraren hittat en låt där en person har 

gjort en låt och sjunger svaren i sexans tabell. De lyssnade två gånger på låten och sjöng 

sedan med två gånger i låten. Efter låten så tog läraren upp 2*6 och 6*2 och frågade 

vilken som hör till sexans tabell. Det är 2*6 eftersom den aktuella siffran står efter. 

Läraren fortsatte och bad eleverna komma med en räknesaga till 2*6. Flickan med 

särskilda förmågor svarade att två människor skulle hoppa från ett flygplan sex gånger 

vilket kunde skrivas som 2*6 på mattespråk. Läraren bad om en räknesaga till 6*2, 

varav samma elev svarade att det var sex personer som skulle hoppa från ett flygplan 

två gånger vilket kunde skrivas på mattespråk som 6*2. Läraren fortsatte och visade 

med hjälp av figurer (figur 1 och 2) att det blir olika uträkningar, och att om eleverna 

tyckte ena sättet var svårt kunde man bara vända på siffrorna om de hade lättare för ena 

talet exempelvis 2*6 är enklare och tänka än 6*2.  
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Figur 2.2*6 

 

 

 

Figur 3. 6*2 

Efter det så tog läraren fram matematikboken och slog upp sidorna de skulle arbeta i 

och gick igenom uppgifterna i matematikboken. Läraren gjorde några exempel på 

omvända uppgifter där det stod 60 = _ * _ och frågade vad de skulle skriva där. En elev 

sa de skulle stå 10*6 på raderna. Efter eleverna hade gjort klart sidorna i boken så fanns 

det två blad med multiplikationsuppgifter de skulle få ta. Ett handlade om att hitta vägen 

till mitten genom att fylla i svaren i sexans tabell och den andra handlade om att räkna 

ut priserna på glassar genom multiplikationsuppgifter. Alla eleverna började arbeta tyst 

och lugnt. Eleverna med särskilda förmågor jobbade på bra, pojken med särskilda 

förmågor frågade läraren om han gjort rätt och fick positiv respons. Han blev klar och 

fortsatte med uppgiften att hitta vägen utan problem och fortsatte sedan med glassarna, 

även dem utan problem. Eftersom ena killen med särskilda förmågor och en annan kille 

blev klara gav läraren dem kort så de kunde förhöra varandra med olika tabeller, de 

körde både fyran och sexans tabell och båda eleverna klarade dem bra. Eleven med 

särskilda förmågor hade alla rätt på tabellerna när de körde.    

 

Klass Bofink 

Denna lektion handlade även den om multiplikation, läraren startade lektionen med en 

genomgång och introducerade sexans tabell. Läraren tog upp 1*6 vilket blev sex 

svarade eleverna. Läraren fortsatte och skrev 2*6= på tavlan och en elev svarade 12. 

Läraren förtydligade med att visa att hon gick och hämtar två stycken apelsiner sex 

gånger. Sedan skrev läraren upp 4*6=, en elev svarade att hon tänkte dubbelt så mycket 
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som 12, att 2*6 =12 och 4*6 blev dubbelt så mycket som 12 så då blev det 24. Läraren 

frågade hur mycket dubbelt så mycket av 24 blev då en elev svarade att det blir 48. 

Läraren fortsatte och introducerade 2*6 och 6*2 och frågade vilka likheter/skillnader 

finns det. Eleverna beskrev att likheterna var att det blev lika mycket och skillnaden är 

att de hämtade olika antal. Läraren förklarar att vid 2*6 gick hon två gånger och 

hämtade sex stycken och vid 6*2 gick läraren sex gånger och hämtade två stycken åt 

gången. Hon ritade upp likadana staplar som ovan för att visa likheterna och 

skillnaderna. Sedan ritade hon upp en ny stapel och frågade hur man skriver talet till 

stapeln så det blir rätt. Figur ett blev 3*6 eftersom det är tre staplar med sex i varje. 

Figur två blev 6*3 eftersom i den är det sex staplar med tre i varje.  

 

   

   

   

   

     

   

Figur 4. 3*6   

 

     

 

Figur 5. 6*3  

Efter eleverna gått igenom vad som blev vad berättade läraren vilka sidor i 

matematikboken de skulle arbeta med och att efter eleverna blev klara så fanns det två 

extrablad med uppgifter, en hitta vägen och en med att beräkna vad glassarna kostade 

(samma uppgifter som tidigare lektion). Eleven med särskilda förmågor arbetade på bra 

i matematikboken och tittade igenom sina uppgifter. Han blev snabbt klar och tar 

extrauppgiften där de skulle dra streck och hitta in till mitten med hjälp av sexans tabell. 

Eleven hittade till 60 utan problem då han stannade upp och säger att han har tänkt fel, 

han funderade själv och sade att han skulle fortsätta öka med sex steg eftersom det var 

sexans tabell. Han väntar inte på svar utan kommer på det själv och drog utan problem 
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 rätt till han kom till 90. Han bytte sedan till papperet med glassarna och räknade ut dem 

innan lektionen tog slut.  

5.2.5 Metoder och metoder för elever med särskilda förmågor 

Lärare Berit (Björkskolan) 

Berit använde sig av att arbeta två och två, genomgångar och färdighetsträning som de 

tre största metoderna i undervisningen (se bilaga 3). Vid mina observationer 

uppmärksammande jag metoderna att de arbetade två och två men även samtal med 

varandra. Berit utvecklar eleverna med särskilda förmågor genom att ge dem extra blad 

som hör till ämnet, olika matematikspel, arbeta med dator och att ibland hjälpa sin 

kompis. Vid mina observationer uppfattade jag att metoder de fick använda var 

matematikspel och olika extra blad med uppgifter som hörde till ämnet.  

 

Lärare Barbro(Björkskolan) 

Barbro arbetade med think pair share, genomgång och färdighetsträning (se bilaga 3). 

Av mina observationer uppmärksammade jag att de arbetade med dels 

färdighetsträning, arbeta två och två men även färdighetsträning. Barbro utvecklar 

eleverna med särskilda förmågor genom att ge dem extra blad med uppgifter som hör 

till ämnet, jobba med problemlösningar och ibland spela matematikspel. Vid mina 

observationer uppfattade jag metoderna problemlösning och extra blad med uppgifter 

till ämnet som eleverna fick arbeta med.  

5.2.6 Uppmärksamma elever med särskilda förmågor 

Lärare Berit (Björkskolan) 

Berit har även lång erfarenhet i skolan och följt eleverna, hon förklarar dock att det 

märks snabbt vilka elever som har särskilda förmågor inom matematik genom 

problemlösningar och när eleverna ska förklara deras tankar. Hon beskriver att man lätt 

kan bli lurad av elever som kan räkna stora tal men inte kan lösa problem och tvärt om. 

Lärare Barbro(Björkskolan) 

Barbro har även längre erfarenhet av jobb i skolan och beskriver att hon 

uppmärksammade elever med särskilda förmågor eftersom de följt eleverna och genom 

individuella bladjobb som eleverna har gjort.  
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5.3 Sammanfattning 

Jämför man Aspskolan och Björkskolan kan man se både likheter och olikheter vid 

arbetssätten, undervisningen och hur lärarna motiverar eleverna med särskilda 

förmågor.  

 

På Aspskolan är den centrala metoden man använder samtal och problemlösningar 

vilket återspeglas i båda klasserna. För att utveckla eleverna med särskilda förmågor 

satsar man även på att ge dem material från klassen ovanför och olika digitala verktyg.  

 

För att uppmärksamma eleverna med särskilda förmågor skiljer det sig lite mellan 

lärarna, Amanda pekar på samtal med eleverna och Alma menar att hennes erfarenheter 

har gett henne synen eftersom hon även följt klassen från åk 1.   

 

 På Björkskolan är de centrala metoderna färdighetsträning och att arbeta tillsammans. 

Vilket även kan skilja sig lite mellan klasserna men man uppmärksammar en röd tråd i 

deras undervisning. För att utveckla eleverna med särskilda förmågor så följer de 

ganska likadan metoder. Att ge eleverna extrablad med uppgifter som hör till ämnet, 

matematikspel och problemlösning. 

 

För att uppmärksamma eleverna med särskilda förmågor skiljer det sig lite mellan 

lärarna.  

Berit uppmärksammar eleverna genom deras uträkningar och uppgifter eleverna gör. 

Barbro uppmärksammar dessa genom att hon följer klassen från åk 1 och kan genom 

olika individuella jobb uppmärksamma elever med särskilda förmågor i matematik.   
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6 Analys och diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur matematikundervisningen genomförs i åk 

3 och hur lärarna arbetar för att utveckla och motivera elever med särskilda elever i 

matematik. I detta avsnitt kommer jag att analysera och diskutera mina resultat med 

hjälp av mina teoretiska utgångspunkter för att svara på mina forskningsfrågor och mitt 

syfte. Efter resultatdiskussionen och analys kommer jag diskutera mina metoder jag 

använt och avsluta med vidare forskning och mitt slutord.   

6.1 Analys och resultatdiskussion  

I detta stycke kommer jag att reflektera över mitt resultat och tolka det med 

utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkterna, forskningsbakgrund och mina 

frågeställningar.  

 

6.1.1 Hur genomförs matematikundervisningen med avseende på 

arbetssätt/arbetsformer och material? 

De vanligaste metoderna lärarna på Aspskolan och Björkskolan använde sig av är 

problemlösning, färdighetsträning, samtal och arbeta tillsammans. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är det viktigt att integrera den sociala omvärlden och det sociala samspelet 

genom kommunikation för att utveckla elevernas lärande (Dysthe 2003; Illeris 2015; 

Imsen 2006).  Materialet som huvudsakligen användes på båda skolorna var samtalen 

och arbetet tillsammans. Eftersom man lär sig av varandra vid samtal och arbete 

tillsammans påverkar det lärandet positivt anser Imsen (2006). Ytterligare en metod för 

att utveckla elevers lärande är grupparbete där de genom samtal och diskussioner kan 

visa deras kunskaper betonar Mattsson och Pettersson (2015). Andra metoder som 

lärarna använde sig av var problemlösning och färdighetsträning. Vid 

problemlösningarna och färdighetsträningen integrerade båda skolorna bilder på 

smartboarden och projektorn. Eleverna skapade själva egna bilder när de skulle lösa 

olika matematiska problem för att förtydliga deras tankar. I ett sociokulturellt perspektiv 

anses detta som en del i det symboliska samspelet för att skapa förståelse i lärandet. 

Imsen (2006) poängterar det symboliska samspelet där vi genom bilder, texter och ljud 

utvecklar vårt lärande. Skolorna visade medvetenhet om detta genom att integrera 



38 

mestadels bilder men även texter och ljud i sin undervisning. Att variera sitt arbetssätt 

anser även Mattsson och Pettersson (2015), Ryan och Deci (2009) och Jungert (2014) 

som en bra metod för att utveckla elevernas lärande och motivation. 

 

Det jag inte uppfattade i lärarnas undervisning var individualiseringen av eleverna. Vid 

genomgångar fick alla elever vara med även de elever som inte använde samma 

matematikbok. Lärarna hade valt att de skulle sitta kvar för att de kunde dela med sig 

med deras kunskaper till de andra eleverna i klassen. Jag funderar även på om det skulle 

kunna göra på något annat sätt ibland istället för att sitta med. Där kanske man skulle 

kunna använda sig av andra didaktiska implikationer som att låta eleverna fortsätta 

arbeta i boken om de har kvar något eller ge dem en enskild uppgift de får lösa medan 

läraren går igenom uppgifterna för resten av klassen. Efteråt kan läraren gå igenom 

undervisningsmaterialet för dessa elever. På så vis skulle det bli mer individanpassat för 

eleverna. I övrigt så behandlade lärarna rätt stora och vanliga metoder som grupparbete, 

samtal och färdighetsträning vilket är bra så inte lärarna fastnar i ett tänk (Mattsson & 

Pettersson, 2015 och Dumont, Istance & Benavides, 2010).  

 

6.1.2 Hur uppmärksammar lärare de elever som har särskilda förmågor i matematik? 

Lärarna beskriver att det oftast är genom samtalen mellan lärare och elev som de 

uppmärksammar eleverna med särskilda förmågor. Lärarna berättar att de även 

uppmärksammar eleverna genom deras individuella arbetsuppgifter eller genom lärarnas 

erfarenheter genom att följa elevernas utveckling genom åren. I ett sociokulturellt 

perspektiv förklaras att samspelet mellan varandra och att utbyta kunskap är en viktig 

utveckling för lärandet (Dysthe, 2003). Elev och lärare som byter kunskap ökar ett 

lärande och läraren får även veta mer om eleven har särskilda förmågor inom 

matematik.  

 

Från mina observationer kan jag inte säga exakt hur lärarna arbetar för att identifiera 

eleverna med särskilda förmågor eftersom de redan har funnit dem och det är inget 

lärarna gjorde synligt under mina observationstillfällen. Under lektionerna så 

observerade jag att eleverna får förklara och berätta deras tankar och samtala med andra 

för att på så vis dela med sig av sina kunskaper. Vilket kan kopplas till Dysthe (2003) 
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som beskriver att en god kommunikation där elever delar sina kunskaper med andra är 

ett distribuerat lärande.  

 

Av vad lärarna berättar i intervjuerna så upplever jag att lärarna identifiera elever med 

särskilda förmågor genom att följa upp dem kontinuerligt, samtala med dem eller se på 

elevers arbeten. Vilket även styrks i Mattsson och Pettersson (2015) som bra metoder 

att jobba kontinuerligt och kartlägga eleverna för att uppmärksamma eleverna med 

särskilda förmågor i matematik. Lärarna försöker även uppmärksamma eleverna med 

särskilda förmågor genom att lyfta deras resonemang vid genomgångar. Låta eleverna 

delge sina kunskaper till andra eleverna. Genom att försöka individanpassa till eleverna 

med särskilda förmågor så kan det även skapa en inre motivation hos eleverna som 

utvecklar deras lust till lärande anser Ryan och Deci (2009) och Jungert (2014).  

 

Metoder som att kartlägga eleverna och följa dem kontinuerligt är ganska generella 

metoder. De metoderna är dock viktiga för att kunna hitta eleverna med särskilda 

förmågor och individanpassa undervisningen för eleverna oavsett om eleverna har 

särskilda förmågor i matematik eller inte förklarar Mattsson och Pettersson (2015). 

Lärarna i intervjun arbetade med dessa metoder ovan, dessutom försökte även lärarna 

uppmärksamma eleverna genom att lyfta deras förmågor. Svårigheter som lärare kan 

utsättas för är enligt min mening om en elev inte får det stöd eleven behöver och slutar 

engagera sig i att prestera bra. Detta kan då leda till att lärarna missar den eleven och 

går miste om en elev med särskilda förmågor (Liljedahl, 2014). Eftersom jag inte har 

följt klasserna så kan jag inte direkt uttala mig om lärarna har missat någon elev eller 

uppfatta om någon elev har blivit uttråkad. Risken finns ju alltid att man missar någon 

elev som med rätt stöd och hjälp skulle kunna visa kriterier för att vara särskild 

begåvad, dock så tror jag inte det är något specifikt för dessa klasser/lärare utan 

generellt för alla. Hos just de här skolorna så uppfattar jag att de har tagit hjälp av olika 

strategier som passar dem bäst, för någon är det erfarenheten och för en annan att 

samtala eller att se på deras arbeten. En skola nämner att det ska bli obligatoriskt att 

använda sig av ett diagnosmaterial i kommunen för att kunna kartlägga eleverna och på 

så vis kunna hitta eleverna med särskilda förmågor i matematik. De lärarna var positiva 

till materialet eftersom det är en bra hjälp för att upptäcka eleverna. Jag anser att ett 
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sådant material kan vara till nytta för såväl nyutexaminerade lärare med mindre 

erfarenheter som erfarna lärare. Metoden kan även vara bra för de erfarna lärarna så de 

inte förlitar sig på deras metoder och kanske ändå inte identifierar alla elever med 

särskilda förmågor.   

6.1.3 Hur arbetar lärare för att motivera och utveckla lärandet för elever med 

särskilda förmågor i matematik? 

Aspskolan använder extra uppgifter från årskursen över och digitala verktyg för att 

utveckla elever med särskilda förmågor. Björkskolan använder extrablad inom ämnet, 

matematikspel och problemlösning för att utveckla elever med särskilda förmågor i 

matematik. Gemensamt för båda skolorna är även att använda sig av samtalen vid 

genomgångar där eleverna med särskilda förmågor får delge sina kunskaper till de andra 

i klassen. Alla lärare framhävde i intervjuerna att samtalen mellan eleverna och 

dialogerna vid genomgångarna var mycket viktiga för utvecklingen hos eleverna med 

särskilda förmågor inom matematik. En lärare på Aspskolan tillade även vikten av att 

eleverna skulle delge sina kunskaper för att lära av varandra. Samtalen är en viktig del i 

ett sociokulturellt perspektiv eftersom det är genom att samtala och delge sina 

kunskaper och erfarenheter som elevernas lärande ökar vilket är en viktig aspekt för 

lärandet menar Dysthe (2003). Av min studie kunde jag observera att alla lärare försökte 

framhäva eleverna med särskilda förmågor vid olika tillfällen i undervisningen. De fick 

förklara hur de tänkt vid olika uppgifter eller samtala med en kompis vid olika 

problemlösningar. Även Freese (1959) invänder vikten att arbeta individuellt med 

elevernas förmågor för att utveckla dem på bästa sätt. Det stärker resultatet vid 

observationerna att lärarna fokuserar på samtalen mellan individerna men även arbetar 

individuellt mot eleverna så de kan lära av varandras kunskaper. Jämför vi resultaten 

från studien och intervjuerna med teoretiska utgångspunkterna så kan vi uppfatta att 

båda skolorna prioriterar kommunikation som en viktig faktor för utveckling av 

lärandet. Aspskolan framhäver även vikten av att dela med sig av sina kunskaper mellan 

eleverna för att utveckla lärandet. Björkskolan nämner inte detta men jag kunde urskilja 

det vid mina observationer. För att kunna lära av varandra och att eleverna ska vilja dela 

med sig av sina kunskaper krävs även en god miljö i klassrummet så alla vågar delge sig 

av sina kunskaper (Persson, 2010). Miljön i klassrummet upplevdes som accepterande 

eftersom eleverna vågade berätta och delge sina kunskaper utan problem. Jenner (2004) 
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och (Ryan & Deci, 2009) belyser vikten av en god klassrumsmiljö eftersom det kan ge 

eleverna känslan av självförverkligande.   

 

Konsekvenserna som jag upplever är lärarnas tankar på att skapa en meningsfull miljö. 

Ingen av skolorna nämner så mycket om att undervisningen eller klassrumsmiljön ska 

vara meningsfull och trygg. Dock så upplever jag att miljön är trygg och känns 

meningsfull det är kanske något lärarna arbetar med generellt. Det är dock alltid bra att 

försöka tänka på och vara medveten om att skapa en bra och trygg miljö i alla ämnen för 

att eleverna med särskilda förmågor ska känna meningsfullhet i deras lärande. (Dysthe, 

2003 och Skaalvik, 2015).  För att skapa en trygg och accepterande miljö kan man 

tillämpa didaktiska implikationer som att samtala och låta eleverna ta del av varandras 

kunskaper och ge eleverna positiv feedback (Persson, 2010 och Liljedahl, 2014). Att 

lyfte eleverna med särskilda förmågor i matematik gör även eleverna själva medvetna 

om deras kunskaper och stärker deras självförtroende i matematik (Olimat, 2010).   

 

Andra skillnader är även att Aspskolan använder extrauppgifter från årskursen över 

vilket inte Björkskolan gör. Genom det sociokulturella perspektivet så utvecklas 

lärandet genom samspel mellan andra personer eller annan stimulering som exempelvis 

kan vara experiment, läsa eller skapa bilder (Imsen, 2006). I detta fall stimulerar 

skolorna eleverna på olika sätt genom antingen andra uppgifter på samma nivå eller 

med uppgifter från klassen ovanför. Ingenting är kanske mer rätt eller fel, huvudsaken 

man använder olika didaktiska implikationer som utvecklar och motiverar eleverna med 

särskilda förmågor i matematik. Exempel på didaktiska implikationer kan vara 

problemlösning, diskussionsuppgifter eller grupparbeten där eleverna får utvecklas 

genom individualiserade uppgifter (Mattsson & Pettersson, 2015 och Dumont, Istance 

& Benavides, 2010).  

6.2 Metoddiskussion 

Här kommer jag diskutera för- och nackdelar med de metoder jag använde mig av i min 

studie. I min studie använde jag mig av två olika metoder observationer och intervjuer.  
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Observationer 

Vid observationer finns risk för att undervisningen ändras eftersom personen vet om att 

den ska bli observerad (Larsen, 2007). Jag kan inte helt säkerhetsställa om lärarna 

ändrade lite i sina undervisningar när jag observerade eller inte. Jag upplevde inte några 

tecken på att de hade förändrat sina lektioner. Några lärare klargjorde även att de inte 

hade ändrat deras lektioner för mig, vilket kan uppfattas på två sätt. Antingen så är de 

ärliga och de har inte gjort om lektionen eller så har de gjort om lite i undervisningen 

men vill övertyga mig att de inte har gjort det. Nackdelar med den deltagande 

observatören är tillförlitligheten. Eftersom situationerna vid observationerna inte 

behöver blir likadana vid nästa observationstillfälle, detta gör det svårt att få ett likadant 

protokoll två gånger. Detta leder till svårigheter att kontrollera tillförlitligheten i 

studien. (Denscombe, 2009). Jag skulle kunna ha genomfört fler observationer i 

klasserna för att få ett starkare underlag till min studie och på så sätt undvika problemet 

som beskrivs ovan. Dock så upplever jag ändå att jag har fått underlag för min studie 

genom att komplettera intervjuerna med lärarna med observationerna.   

 

Positivt med en deltagande observatör är att den har större chans att bibehålla den 

naturliga miljön i klassrummet. (Denscombe, 2009). Genom att jag förhöll mig till en 

deltagande observatör och inte rubbade den naturliga miljön i klassen så kunde jag 

skapa mig en bättre uppfattning om undervisningen. Vilka arbetssätt läraren arbetade 

med och vilka metoder läraren använde sig av för att utveckla eleverna med särskilda 

förmågor i matematik. 

 

Intervju 

Genom intervjuerna med lärare ville jag ta reda på lite från lärarens perspektiv om hur 

de uppmärksammar elever med särskilda förmågor, hur de utmanar dessa elever, vilka 

metoder lärarna använder. Eftersom den intervjuade kan ändra sina svar efter vad 

personen tror att intervjuaren vill höra kan det även vara en riskfaktor för att materialet 

ska bli missvisande menar Larsen (2009). Detta kan även vara marginaler som påverkar 

mitt resultat i fel riktning eftersom jag inte vet om lärarna ändrade sina svar efter vad de 

tror jag ville höra, försköna sanningen lite eller om de var 100 % ärliga. Dock så kunde 

jag genom några frågor jämföra med vad jag uppfattat på mina observationer och då 



43 

bilda mig en uppfattning om det såg likadant ut eller om de skiljde sig mellan vad 

läraren sa och vad läraren gjorde i undervisningen.  

 

Att ställa ledande frågor kan orsaka brister vid en intervju anser Kvale och Brinkman 

(2009). Genom att ställa ledande frågor kan personen som blir intervjuad bli påverka 

svaret i den riktning som intervjuaren ställer frågan. I mina intervjufrågor har jag 

försökt att ställa så öppna frågor som möjligt för att inte påverka svaren. Ytterligare en 

nackdel är att jag inte spelade in intervjuerna vilket kan orsaka bortfall av information 

av intervjuerna. (Kvale & Brinkman, 2009). Dock så hade jag en öppen dialog där jag 

repeterade vad läraren svarat och lärarna fick läsa mina svar och ”godkänna” för att inte 

skapa missförstånd.  

 

Positivt med en intervju är direktkontakten man kan ha med personen man intervjuar för 

att förhindra missförstånd. Det förhöll jag mig till vid mina intervjuer, vi samtalade och 

jag upprepade svaren för att minska missförstånden.  

6.3 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att ta reda mera om hur utvecklingen går framåt för att hjälpa 

elever med särskilda förmågor i matematik. Det skulle vara intressant att göra en större 

studie som rör sig över fler skolor kanske även olika kommuner för och få ett större 

perspektiv. Jag skulle även vilja inrikta mig mera på materialet som lärarna använder för 

att utveckla och motivera eleverna med särskilda förmågor i matematik. I denna studie 

skilde det sig då Aspskolan använde sig av material från årskursen över men inte 

Björkskolan. Vilka för- och nackdelar finns det med att ta hjälp från årskursen över och 

att inte göra det. Varför är vissa skolor så stängda för att använda material från 

årskursen ovan och hur skolor som tar material från årskursen ovan ser på saken. Det 

skulle vara intressant att fördjupa sig och forska vidare i den frågan.   

6.4 Slutord 

Med mina inledande tankar om elever med särskilda förmågor ville jag ta reda på mera 

om hur undervisningen genomförs i en årskurs tre, hur lärare uppmärksammar, 

utvecklar och motiverar elever med särskilda förmågor. Utifrån studien kan jag uppfatta 
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att samtalen och samspelet är en röd tråd genom alla forskningsfrågorna som alla 

klasser lyfter fram. Samtalen och samspelet mellan varandra ökar utvecklingen för 

lärandet och kan även höja den inre motivationen hos eleverna. (Dysthe 2003; Jenner 

2004 & Ryan och Deci 2009 & Jungert 2014).  

 

Trots att TIMSS advanced (2008) visar sjuknade resultat för elever med särskilda 

förmågor så upplevs det ändå som att förståelsen och allvaret finns för att utveckla och 

motivera dessa elever. Jag upplever att lärarna i min studie förstår allvaret med detta 

och att de gör vad de kan för att fortsätta utveckla och motivera eleverna. Lärarna visar 

förståelse genom att låta eleverna dela med sig av sina kunskaper, samtala med 

varandra, integrera olika material, använda digitala verktyg eller arbeta med 

problemlösningar i undervisningen. Trots att två skolor har förstått allvaret räcker det 

inte. Det måste bli fler skolor som förstår allvaret, fler skolor som arbetar för att 

utveckla eleverna med särskilda förmågor. Även högra upp måste det hända mera för att 

vi ska kunna ändra på TIMSS advanced (2008) resultaten i framtiden. Att utveckla och 

motivera elever med särskilda förmågor i matematik ger oss inte bara bättre resultat i 

olika tester, utan även ett bättre välmående för eleverna och en starkare känsla av 

självförverkligande (Olimat, 2010 och Ryan & Deci, 2009). Med detta vill jag 

avslutningsvis poängtera vikten av att aldrig sluta upptäcka, utveckla och motivera 

dessa elever.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 

Intervjufrågor. 

Matematikundervisning:  

Nämn de tre största delarna av din matematikundervisning, hur den ser ut, 

vilka är det? ( 1 störst)  

1,  

2,  

3,  

 

Vilken matematikbok använder ni er av?  

 

Finns det annat matematikmaterial ni utgår ifrån/använder er av? Isf vilket 

och hur går det till.  

 

 

 

Hur mycket tid i veckan ägnar din klass på matematik? 

 

 

Elever med särskilda förmågor: 

Hur uppmärksammar/ser ni på denna skola elever med särskilda 

förmågor?  
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Hur motiverar/utvecklar/utmanar ni eleverna med särskilda förmågor 

inom matematik? 

 Hur får eleverna med särskilda förmågor gå vidare i 

matematikundervisningen? 

o  Fortsätta jobba framåt i boken. 

o Extrablad med uppgifter som hör till ämnet. 

o  Jobba med problemlösningar till uppgifter. 

o  Spela matematikspel. 

o  Arbeta med matematik på dator/surfplatta. 

o  Hjälpa sina kompisar. 

o  Göra egna matematikuppgifter och ge till kompis ex. 

o  Jobba med material från årskursen över. 

o  Vi har en speciallärare som ger dem stimulans. 

o  Övrigt:  

 

 

Hur ser det ut med resurserna av specialpedagog på er skola?  

 

 

 

Vilka erbjuds den hjälpen?  

 

 Ser du som lärare några svårigheter/möjligheter med elever med särskilda 

förmågor inom matematik?  

  

 

 

Utvärdering:  
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Hur känner du dig med din matematikundervisning?  

Kryssa i vad du känner, 1 inte alls nöjd och 5 mycket nöjd. 

1 2 3 4 5 

– Vad gör att du hamnar där? Berätta.  
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8.2 Bilaga 2 

Vilka metoder genomförs i undervisningen? 

 

 

 

Vilka metoder används för att utveckla elever med särskilda förmågor inom matematik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Bilaga 3 
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3

2

11

3

2

BJÖRKSKOLAN

Lärare Berit Lärare Barbro

3

2

1

3

2

1

ASPSKOLAN

Lärare Amanda Lärare Alma

Här ser vi två diagram som visar vilka tre metoder lärarna använder sig mest av. Skolorna är 

separerade så Aspskolan är i figur sex och Björkskolan i figur sju.  Jag har rangordnat lärarnas 

val där tre är den metod läraren använder mest. Tvåan näst mest och trean därefter. Det syns i 

diagrammet genom siffran som står ovanför stapeln. 

 

Figur 6. 

Diagram 

Aspskolan 

 

 Figur 7. Diagram Björkskolan 
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