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Abstract: Syftet med den här studien var att klargöra hur verksamma lärare i 
matematikämnet i årskurs 4-6 anpassar sin undervisning för att ge de matematiskt 
särbegåvade eleverna den stimulans de behöver. Undersökningen består av 
ostrukturerade kvalitativa intervjuer genomförda med verksamma lärare i 
matematik.   
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1. Inledning 
I en ny rapport från Skolinspektionen (2018) har man granskat 23 gymnasieskolor 
och deras insatser kring undervisningen av högpresterande elever. Granskningen 
visar att undervisningen i matematik inte ger den utmanande undervisning som 
högpresterande elever behöver, då 41 procent av de granskade 
matematiklektionerna ansågs utmana samtliga elever i låg eller mycket låg grad 
(Skolinspektionen, 2018, s. 17). Dimitriadis (2012, s. 59) upptäckte i sin studie att 
det finns ett intresse för att diskutera vad matematiskt särbegåvade elever behöver 
men att dessa elever ändå inte får sina behov tillgodosedda i klassrummet.  
 
Efter en sökning i läroplanen visade det sig att begreppet ”särskilt stöd” nämns tre 
gånger i värdegrunden (Skolverket, 2018, s. 12-15) medan begreppen ”särbegåvad” 
eller ”högpresterande” inte finns med alls. Från och med första juli 2019 förändras 
Skollagen (SFS 2018:1368) och i kapitel tre, andra paragrafen, tillskrivs att alla 
elever som lätt når kunskapskraven ska få ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling. Genom tillskrivningen blir även elever som är 
högpresterande eller särbegåvade exkluderade från mängden elever och 
specificerade, likt elever i behov av särskilt stöd också är. Persson (2015, s. 5) menar 
att det i den svenska skolan rör sig om minst 15-20 procent som behöver mer 
stimulans än normaleleven. Detta visar att Skollagens nya formulering av andra 
paragrafen i kapitel tre (SFS 2018:1368) kan beröra ungefär en femtedel av eleverna 
i skolan.  
 
Under lärarutbildningen har fokus legat på elever som är i behov av särskilt stöd och 
vad som krävs för att nå den lägsta godkända nivån inom de olika ämnena. Det finns 
även en hel kurs som berör specialpedagogik och de elever som ligger på gränsen 
eller som behöver extra anpassningar och särskilt stöd. Det som saknas är kunskap 
kring den grupp elever som ses som högpresterande eller särbegåvade. Varför pratar 
vi inte om de eleverna? Eller finns de inte?   
 
Eftersom Skollagen (SFS 2018:1368) och Skolinspektionen (2018) 
uppmärksammar att elever med hög kunskapsnivå inte får den undervisningen som 
de behöver känns det i den här studien aktuellt att klargöra hur lärare arbetar för att 
anpassa sin undervisning till att även utmana de matematiskt särbegåvade eleverna 
i klassrummet.  
 
 
2. Bakgrund  
I bakgrunden beskrivs inledningsvis vad som står i skolans styrdokument kring 
särskilt begåvade elever och deras rätt till utveckling och lärande. Därefter förklaras 
begreppen särbegåvning och differentiering utifrån forskares tolkningar samt hur 
begreppen används i studien. Bakgrunden avslutas med tidigare forskning kring 
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matematiskt särbegåvade elevers behov och hur undervisningen kan läggas upp för 
att stimulera matematiskt särbegåvade elevers utveckling.  

 
2.1 Skolans styrdokument 
I följande avsnitt ges en beskrivning av några av de viktigaste delarna i skollagen 
och den aktuella läroplanen som rör särbegåvade elever och deras behov av 
stimulans och kunskapsutveckling. Slutligen lyfter avsnittet fram vilka 
förutsättningar kursplanen i matematik ger särbegåvade elever.    
 

2.1.1 Skollagen 
I det första kapitlet, fjärde paragrafen, i Skollagen (SFS 2018:1368) står det skrivet 
att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn ska utveckla kunskaper samt 
att utbildningen ska främja alla elevers livslånga lust att lära. Hänsyn ska tas till 
elevers olika behov och eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt. Vidare kommer nya formuleringar i Skollagen (SFS 2018:1368) 
att träda i kraft 2019-07-01. Kapitel 3, paragraf 2, kommer således betona vikten av 
att alla elever får den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna 
förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Elever 
som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans 
för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.    
  
2.1.2 Läroplanen  
I det inledande kapitlet i läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 
beskrivs skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2018, s. 5-9). Skolverket vill 
att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt 
främja fortsatt lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
tidigare erfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2018, s. 6).  Skolan ska även 
stimulera eleverna till att vara kreativa och nyfikna att vilja pröva och omsätta sina 
idéer till handling och lösa problem (Skolverket, 2018, s. 7). Varje elev har rätt att 
få utvecklas och erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter (Skolverket, 2018, s. 9).  
 
I läroplanens andra kapitel lyfts skolans övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 
2018, s. 10-17). Där kan läsas att skolan ska bidra till elevernas harmoniska 
utveckling samt att skolan ska ge eleverna lärarledd strukturerad undervisning såväl 
i helklass som enskilt (Skolverket, 2018, s. 11). Skolan ansvarar även för att eleverna 
efter avslutad grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare 
studier och i vardagslivet (Skolverket, 2018, s. 11). Kapitlet understryker att läraren 
ska ta hänsyn till varje enskild elevs förutsättningar, behov, erfarenheter och 
tänkande. Läraren ska stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till sin egen 
förmåga (Skolverket, 2018, s. 12). Dessutom har eleverna ett eget ansvar för sin 
utbildning och ska med hjälp av läraren få pröva olika arbetssätt och arbetsformer 
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samt få hjälp med underlag för sitt val av fortsatt utbildning (Skolverket, 2018, s. 
13-15).  
 
Syftet med undervisningen i matematik är enligt kursplanen att bidra till att eleverna 
utvecklar ett intresse för matematik och tilltro till att använda matematik i olika 
sammanhang. Eleverna ska även kunna formulera och lösa problem, reflektera över 
och värdera sina valda strategier, metoder, modeller och resultat samt föra 
matematiska resonemang (Skolverket, 2018, s. 54). Skolverket (2018, s. 55) har 
även formulerat förmågor i matematik som eleverna via undervisningen ska få 
möjligheter att utveckla. Genom att utgå från att utveckla förmågorna i matematik 
(Skolverket, 2018, s. 55) skulle undervisningen kunna anpassas utifrån varje elevs 
förutsättningar och behov (Skolverket, 2018, s. 6). De fem förmågorna som 
Skolverket (2018, s. 55) valt att fokusera på är: problemlösningsförmågan, 
begreppsförmågan, procedurförmågan, resonemangsförmågan och 
kommunikationsförmågan (Eriksson & Petersson, u.å, s. 4). Skolverket (2017, s. 29-
30) förklarar i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik att förmågorna i 
kursplanen har en progression där de lägre årskurserna använder mer grundläggande 
förmågor för att i de högre årskurserna exempelvis behärska fler metoder med ökad 
precision i användandet av dem (Skolverket, 2017, s. 29).  
 
 
2.2 Begreppsförklaring 
I följande avsnitt kommer begreppen särbegåvning och differentiering att förklaras. 
Varje begrepp avslutas med en sammanfattning för hur begreppet används i studien.   
 

2.2.1 Särbegåvning  
Enligt Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever (Mattsson och 
Pettersson, u.å, s. 9; Stålnacke, u.å, s. 2) finns det inte någon enhetlig accepterad 
definition av särbegåvning. Pettersson (2011, s. 11) menar dock att särbegåvade är 
den vedertagna svenska benämningen på elever med exceptionella förmågor. En 
annan definition, som inte vilar på någon vetenskapsteoretisk grund utan kan ses 
som en praktisk tillämpning, är Perssons (2015, s. 4) definition av särbegåvning. En 
särbegåvad elev förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin ovanliga förmåga 
inom ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet (Persson, 2015, s. 4). 
Mattsson och Pettersson (u.å, s. 9) använder samma definition men understryker att 
förvåningen endast sker när den särbegåvade eleven har fått rätt utmaningar och 
stimulans. En elev som inte fått stöd och stimulans kan mycket väl ha tappat intresset 
eller också kan eleven aktivt ha valt att inte visa sin särbegåvning för att inte bli 
betraktad som annorlunda (Mattson & Pettersson, u.å, s. 9). Särbegåvning kan finnas 
inom olika områden, varav ett av områdena som Mattsson och Pettersson (u.å, s. 9-
10) presenterar är matematik. Eriksson och Petersson (u.å, s. 5) lyfter fram 
matematisk kreativitet som det mest utmärkande karaktärsdraget på särskild 
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matematisk begåvning. Pettersson (2011, s. 24) menar att matematisk kreativitet 
förekommer i skolan när elever upptäcker, för dem, nya samband och teorier.  
 
Persson (2015, s. 5) menar att det rör sig om minst 15-20 procent av eleverna i den 
svenska skolan som behöver mer stimulans än normaleleven. Dessa elever kan sedan 
delas in i två mindre grupper: de högpresterande och de särbegåvade (Persson, 2015, 
s. 5). De högpresterande eleverna står för ungefär 15 procent medan de särbegåvade 
eleverna står för ungefär 5 procent av eleverna (Persson, 2015, s. 5). Även Mattsson 
och Pettersson (u.å, s. 9) utgår från att 5 procent av eleverna är särbegåvade men 
menar att andelen beror på vilken definition av begreppet man använder.  
 
Enligt Mattsson och Pettersson (u.å, s. 10) står begreppet högpresterande för de 
elever som presterar goda resultat. Persson (2015, s. 5) beskriver de högpresterande 
eleverna som oftast intresserade, har lätt för att lära, svarar på ställda frågor, trivs 
ofta i skolan och är ofta nöjda med sina prestationer. De särbegåvade eleverna har 
däremot en tendens av att vara perfektionister, föredrar vuxnas sällskap, diskuterar 
i detalj och utvecklar, drar slutsatser av det de förstår, är kreativa och skapar något 
nytt och älskar att lära sig men behöver inte nödvändigtvis älska skolan (Persson, 
2015, s. 5). Pettersson (2011, s. 204) menar att de mest utmärkande egenskaperna 
hos en matematiskt särbegåvad elev är nyfikenhet, motivation, förmåga att arbeta 
koncentrerat under en längre tid samt en stark vilja att lära sig mer. Dock kan det 
finnas skillnader i hur egenskaperna uttrycks hos eleverna (Pettersson, 2011, s. 204).  
 
Mellroth (2018, s. 35-37) presenterar tre olika synsätt på särbegåvade elever. 
Grundtanken i dessa tre synsätten är att särbegåvning är en social konstruktion som 
är skapad för praktiska ändamål (Mellroth, 2018, s. 35). Det första synsättet är att 
särbegåvning finns i eleven, det andra menar att särbegåvning är en utvecklingsbar 
förmåga och det tredje synsättet är att särbegåvning är en konsekvens från externa 
faktorer såsom undervisning (Mellroth, 2018, s. 36). Persson (2018, s. 9) menar 
däremot att matematisk särbegåvade elevers förmåga till abstrakt tänkande relaterar 
till IQ, vilket har en ärftlighet på 53 procent. Vidare presenterar Persson (2018, s. 9) 
att forskning kring genetisk betingelse och extrem matematisk förmåga är få men 
förefaller vara överens om att utan en tillräcklig genetisk potential går det inte att bli 
en lysande matematiker.   
 
Den här studien har synsättet att hur undervisningen är planerad och genomförd 
påverkar hur särbegåvade elever utvecklas. Fokus ligger således inte på om 
särbegåvning är genetiskt eller något som kan konstrueras utan på hur matematiskt 
särbegåvade elever får sina behov tillgodosedda i den undervisning de befinner sig 
i. En särbegåvad elev i den här studien är en elev som förvånar läraren med sin 
ovanligt höga förmåga (Persson, 2015, s. 5; Pettersson, 2011, s. 5) inom matematik 
men som inte alltid visar den då den särbegåvade eleven kan ha blivit 
understimulerad eller inte vill vara annorlunda (Mattsson & Pettersson, u.å, s. 9).  
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2.2.2 Differentiering   
Med differentiering menas att något som först varit enhetligt delas upp i skillnader 
och är en term som används inom skolväsendet (Nationalencyklopedin, 2019). 
Persson (2015, s. 6) beskriver differentiering som en anpassning av undervisning 
och skolmiljö så att den enskilda eleven gynnas och stimuleras. Styrdokumenten 
kräver att lärarna differentierar sin undervisning (Persson, 2015, s. 6) då 
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt främja 
fortsatt lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas tidigare 
erfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2018, s. 6). 
 
I ett klassrum är eleverna i samma ålder men har helt olika erfarenheter och olika 
inlärningsbehov (Tomlinson, 2014, s. 2). Lärare som strävar mot att alla elever ska 
få möjlighet att utvecklas maximalt oavsett om eleverna har inlärningssvårigheter, 
är särskilt begåvade eller har kunskapsnivå där emellan sysslar enligt Tomlinson 
(2014, s. 3) med differentierad undervisning. I en differentierad undervisning 
behövs en lärare som är flexibel, som har förmåga att ändra sin planering och se vad 
eleverna behöver för anpassningar i olika situationer (Mellroth, 2018, s. 25). En 
lärare i en differentierad undervisning behöver även vara beredd på att ta beslut på 
stående fot och vara öppen för elevernas förslag på förändring (Mellroth, 2018, s. 
25).  
 
I den här studien används definitionen av differentiering som en anpassning av 
undervisning och skolmiljö så att den enskilda eleven gynnas och stimuleras 
(Persson, 2015, s. 6; Tomlinson, 2014, s. 3). Det innebär att en differentierad 
undervisning har ett synsätt som accepterar att alla elever är olika och har olika 
inlärningsbehov. Det innebär även att läraren differentierar sin undervisning genom 
att arbeta mot att varje elev ska få utmaningar utifrån sin egen kunskapsnivå och 
anpassar undervisningen för varje elevs specifika behov.  
 
 
2.3 Forskningsbakgrund  
I följande avsnitt presenteras forskning kring matematiskt särbegåvade elever och 
vad eleverna behöver för att få en så gynnsam kunskapsutveckling som möjligt. 
Först presenteras elevernas behov generellt för att sedan koppla ihop behoven med 
de fem förmågorna, olika arbetssätt samt vilken betydelse en intresserad lärare har 
för de matematiskt särbegåvade elevernas kunskapsutveckling.  
 
2.3.1 Matematiskt särbegåvade elevers behov  
Elever med en särbegåvning kräver lämplig undervisning och stöd enligt Mattsson 
och Pettersson (u.å, s. 7). Om de inte får det finns det en risk att eleverna blir 
understimulerade, tappar intresset för skolan eller inte följer med i undervisningen 
för att de redan känner att de kan det som sägs (Mattsson & Pettersson, u.å, s. 7; 
Mellroth, 2018, s. 21). Viktigt att tänka på är att matematiskt särbegåvade elever 
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inte är en homogen grupp utan de har olika personligheter och olika sätt att uttrycka 
matematiska förmågor (Pettersson, 2011, s. 232). De särbegåvade eleverna har länge 
fått stå i bakgrunden då skolans fokus har legat på att stödja de eleverna som inte 
når kunskapskraven samt att det har liknats med elitism att vara en särbegåvad elev 
(Mattson & Pettersson, u.å, s. 7). Det finns även de som säger att särbegåvade elever 
klarar sig själva eftersom de är så smarta, men Pettersson (2011, s. 6-7) menar att 
det är en myt och att forskning visar att även särbegåvade elever behöver stimulans.  
Skolinspektionens enkäter och granskningar visar att många elever vill ha svårare 
uppgifter i skolan samt att skolan måste anpassa undervisningen till att stimulera 
elever som har lätt för att lära (Mattsson & Pettersson, u.å, s. 8).  
 
Stålnacke (u.å, s. 10) anser att skolan bör fokusera på lärande istället för prestation 
när det kommer till särbegåvade elever. Särbegåvade elever bör även få möjlighet 
att utveckla kunskaper – såsom färdigheter och studieteknik – för att skapa 
förutsättningar för högre studier (Stålnacke, u.å, s. 10). De särbegåvade eleverna bör 
även få respekt och acceptans från lärare och få möjlighet till att arbeta med andra 
särbegåvade elever för att få känna sig normala, åtminstone i delar av 
undervisningen (Stålnacke, u.å, s.10). Att särbegåvade elever över lag behöver 
arbeta med andra som är särbegåvade inom samma område nämner även Mellroth 
(2018, s. 16-17) och Skolinspektionen (2018, s.32). Skolinspektionen (2018, s. 32) 
drar utifrån sin granskning av undervisningen på 23 gymnasieskolor slutsatsen att 
högpresterande elever, speciellt de särbegåvade eleverna, stimuleras av att 
samarbeta med andra elever på samma höga kognitiva nivå. Ett sätt att möjliggöra 
för särbegåvade elever att arbeta tillsammans är den organisatoriska 
differentieringen som Jahnke (u.å, s. 2-4) pratar om. De särbegåvade eleverna kan 
då gå i en egen klass, kallat formell organisatorisk differentiering, eller bilda 
särskilda grupper vid vissa tillfällen, kallat för flexibel organisatorisk differentiering 
(Jahnke, u.å, s. 2-4). Om det inte finns möjligheter att organisera en sådan grupp på 
skolan menar Jahnke (u.å, s. 4) att skolor kan gå ihop eller använda sig av dagens 
teknik för att träffa andra särbegåvade elever. Skolinspektionen (2018, s. 34) 
förklarar att det redan finns resurser på nätet för att kunna skapa sådana nätverk 
digitalt och nämner en hemsida vid namn Mattetalanger. Eriksson och Petersson 
(u.å, s. 13) nämner också hemsidan Mattetalanger men bidrar även med ett nytt sätt 
för matematiskt särbegåvade elever att träffas: genom matematiktävlingar.  

Dimitriadis (2012, s. 65-69) observerar hur fyra olika matematiklärare arbetar med 
matematiskt särbegåvade elever. Samtliga lärare och skolor arbetade aktivt med sina 
särbegåvade elever och det fanns matematiskt särbegåvade elever i alla observerade 
klasser (Dimitriadis, 2012, s. 62). Dimitriadis (2012, s. 70) fann att 
matematiklärarna delade upp sina klasser utifrån kunskapsnivå samt differentierade 
undervisningen. Även om samtliga matematiklärare i studien hade kunskap om och 
intresse för att undervisa matematiskt särbegåvade elever och använde sig av olika 
sätt att differentiera undervisningen märkte Dimitriadis (2012, s. 70) att 
undervisningen inte blev effektiv om inte matematiklärarna gav de matematiskt 



 

7 
 

särbegåvade eleverna uppmärksamhet. Det räcker således inte att placera 
matematiskt särbegåvade elever i en egen grupp, ge dem svåra uppgifter och tro att 
de kan hjälpa varandra, utan de behöver stöd och hjälp från läraren för att utveckla 
sina kunskaper (Dimitriadis, 2012, s. 73). Under tiden som Petterssons (2011, s. 
234) studie pågick utvecklades de matematiskt särbegåvade eleverna då de fick 
positiv uppmärksamhet för sin fallenhet, stimulans och stöd från mentor eller 
observatör. I de fall där stödet uteblev tappade eleven intresset och tröttnade 
(Pettersson, 2011, s. 234). Pettersson (2011, s. 235) drar därmed slutsatsen att det 
behövs en pedagogisk stöttning för att gynna utvecklingen av elevernas matematiska 
förmågor.  
 
 

2.3.2 Matematiskt särbegåvade elever och de fem förmågorna i matematik 
Problemlösningsuppgifter används ofta för att stimulera matematiskt särbegåvade 
elever (Pettersson, 2011, s. 51). Hur problemen är utformade och hur 
problemlösningen genomförs är dock avgörande för vilka matematiska förmågor 
som utvecklas, anser Pettersson (2011, s. 51). Det är därmed inte så att alla 
matematiskt särbegåvade elever är duktiga på problemlösningsförmågan, utan vilka 
av de olika matematiska förmågorna eleverna har lätt eller svårt för varierar från 
individ till individ (Eriksson & Petersson, u.å, s. 9; Pettersson, 2011, s. 206). Elever 
behöver utmanas och stimuleras på olika sätt för att utveckla sina förmågor 
(Pettersson, 2011, s. 120). Många av lärarna som svarade på Petterssons enkät 
(2011, s. 215-216) menar att de identifierar att elever är särbegåvade i matematik 
genom deras snabbhet i ämnet. Snabbhet är dock ingen förmåga som lyfts fram som 
en nödvändig förmåga i matematik (Pettersson, 2011, s. 216). Som tidigare nämnts 
i studien har Skolverket (2018, s. 55) formulerat fem förmågor i matematik:  
problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, procedurförmågan, 
resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan (Eriksson & Petersson, u.å, s. 
4). Här nedan presenteras förslag på olika sätt att arbeta för att möjliggöra för 
utveckling av de fem förmågorna.  
 
Problemlösning är den mest väsentliga matematiska aktiviteten eftersom samtliga 
förmågor kommer till användning i problemlösning och passar därmed bra för alla 
elever (Holgersson, 2014, s. 2; Mellroth, 2018, s. 18-20; Pettersson, 2011, s. 51). 
För att fokusera på att utveckla problemlösningsförmågan behöver eleverna få 
tillfälle att självständigt fundera över och lösa problem. Detta ska eleverna göra med 
hjälp av sin egen förmåga att tänka och resonera. Ett öppet klassrumsklimat, där det 
är okej att göra misstag och där det är öppet för olika sätt att tänka, hjälper eleverna 
att utveckla sin problemlösningsförmåga (Holgersson, 2014, s. 2).  
 
Eriksson och Petersson (u.å, s. 15) föreslår att lärare kan utmana matematiskt 
särbegåvade elever att utveckla sin begreppsförmåga genom att låta eleverna leka 
med definitioner och begrepp. Ett förslag är att ge eleverna uppgifter med här-och-
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nu-karaktär, problem som eleverna inte har någon förförståelse om, vilket enligt 
Eriksson och Petersson (u.å, s. 15) är ett bra sätt att hålla uppe energin och 
motivationen hos matematiskt särskilt begåvade elever. Läraren kan även ifrågasätta 
givna definitioner och be eleverna komma på nya definitioner och argumentera för 
dem (Eriksson & Petersson, u.å, s. 15). 
 
Mellroth (2018, s. 19-20) förklarar att lärarens upplägg och instruktioner påverkar 
elevernas utveckling. Det ska finnas en uppmuntran och acceptans kring att 
misslyckas och testa olika sätt att lösa uppgifterna (Mellroth, 2018, s. 19-20), vilket 
gynnar elevernas möjligheter att utveckla procedursförmågan. Procedurförmågan 
innebär nämligen att eleverna får möjligheter att utveckla sin förmåga att välja och 
använda lämpliga matematiska metoder för att göra sina beräkningar och lösa sina 
uppgifter (Skolverket, 2018, s. 55).  
 
Istället för att säga att en uppgift är rätt kan läraren fråga eleverna varför de tror att 
uppgiften är korrekt löst, för att uppmuntra elevernas självständiga tänkande och på 
så vis ställa högre krav på elevernas resonemangsförmåga (Mellroth, 2018, s. 19-
20). Resonemangsförmågan kan då utvecklas genom att läraren bjuder in eleven att 
resonera utifrån sitt arbete (Eriksson & Petersson, u.å, s. 11). Några frågor som 
läraren kan ställa till eleven är om det finns fler lösningar, om det finns för- eller 
nackdelar med vissa lösningsstrategier, om de kan visa lösningen via andra 
representationsformer (ord, bild, tal, formel) och om eleverna tycker att svaret är 
rimligt (Eriksson & Petersson, u.å, s. 11).  
 
Eriksson och Petersson (u.å, s. 9-10) förklarar att matematiskt särbegåvade elever 
gärna hoppar över att teckna ner sina lösningar då det långsamma skrivandet kan 
hämma deras tankeflöde och motivation. De menar dock att det är viktigt att förklara 
för matematiskt särbegåvade elever att även utveckla sin kommunikationsförmåga i 
matematik för att komma vidare i den matematiska utvecklingen (Eriksson & 
Petersson, u.å, s. 10). Pettersson (2011, s. 206) har observerat flera matematiskt 
särbegåvade elever och har då fått syn på både elever som har en god och en sämre 
kommunikationsförmåga i matematik. De som har en sämre 
kommunikationsförmåga och därmed inte visar hur de tänker motiverar det med att 
förklaringar är onödiga då svaret är självklart (Pettersson, 2011, s. 206).  
 
 
2.3.3 Olika sätt att anpassa undervisningen till matematiskt särbegåvade 
elever 
Jahnke (u.å, s. 2-8) presenterar olika sätt att differentiera undervisningen, med 
inriktning mot särbegåvade elevers skolsituation. I en organisatorisk differentiering 
bildar de särbegåvade eleverna en egen grupp eller klass inom det område som 
eleverna är särbegåvade i (Jahnke, u.å, s. 2-4; Pettersson, 2011, s. 47). Pettersson 
(2011, s. 47) anser att en organisatorisk differentiering är gynnsam för matematiskt 
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särbegåvade elever om eleverna får arbeta med områden som de annars inte skulle 
kommit i kontakt med. Den organisatoriska differentieringen kan vara formell eller 
flexibel, där den flexibla varianten är vanligare för de lägre åldrarna (Jahnke, u.å, s. 
2-4). En skola kan exempelvis schemalägga all undervisning för ett visst ämne under 
samma tid för alla årskurser och vid dessa tillfällen bilda en grupp för de 
särbegåvade eleverna (Jahnke, u.å, s. 4). Jahnke (u.å, s. 4) menar vidare att 
organisatorisk differentiering även kan ske inom en klass med tillfälliga grupper 
utifrån det aktuella kunskapsområdet och elevernas behov och förkunskaper. 
Mellroth (2018, s. 21-22) riktar dock kritik mot nivåanpassade grupper då ingen elev 
är den andra lik och därmed har även nivåanpassade grupper olika kunskapsnivåer 
och således krävs det ändå ett differentierat arbetssätt. 
 
Differentieringen kan även ske genom pedagogisk differentiering (Jahnke, u.å, s. 6) 
där fokus ligger mot acceleration och berikning. Acceleration betyder att eleverna 
undervisas i innehåll som tillhör en senare årskurs, kurs eller skolform (Jahnke, u.å, 
s. 6). Eleven kan via accelerationen få en snabbare undervisningstakt eller hoppa 
över skolår (Jahnke, u.å, s. 6). Acceleration passar vissa elever men inte alla 
(Mellroth, 2018, s.16; Pettersson, 2011, s. 120). Pettersson (2011, s. 120) jämför två 
matematiskt särbegåvade elever och hur de önskar arbeta. Den ena eleven blir 
motiverad av en acceleration i ämnet medan den andra eleven gynnas av en 
berikning av ämnet (Pettersson, 2011, s. 120-121). Berikningen inom den 
pedagogiska differentieringen innebär att läraren breddar innehållet i kursplanen och 
berikar det utifrån elevens behov (Jahnke, u.å, s. 7). Eleven får fördjupa sina 
kunskaper inom ett visst område men det kan även innebära en viss acceleration där 
eleven exempelvis kan få arbeta med matematik på universitetsnivå (Jahnke, u.å, s. 
7).  
 
Tomlinson (2014, s. 20) utgår från fem nyckelegenskaper hos lärare för att kunna 
differentiera undervisningen. Dessa nyckelegenskaper skapar sedan möjligheter för 
läraren att differentiera aspekterna innehåll, process, produkt eller lärandemiljön 
enligt elevernas skillnader vad gäller kunskapsnivå, intresseområde och 
inlärningssätt genom olika sätt att instruera eleverna (Tomlinson, 2014, s. 20). Dock 
behöver lärare inte differentiera samtliga aspekter på en och samma gång för att 
bedriva en differentierad undervisning (Tomlinson, 2014, s. 19-21). En 
differentiering ska ske när en elev behöver det och om förändringen ökar 
möjligheten för eleven att förstå och utveckla viktiga förmågor (Tomlinson, 2014, 
s. 21). Det anser även Pettersson (2011, s. 47-48) som inte lägger någon vikt vid 
vilken sorts differentiering som sker utan anser att det väsentliga är att alla elever 
får möta uppgifter och problem som utmanar dem utifrån deras nivå för att utveckla 
deras matematiska förmågor. 
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2.3.4 Vikten av att ha kompetenta och engagerade lärare  
Mattson och Pettersson (u.å, s. 8) menar att skolpersonalens kunskap om hur särskilt 
begåvade elever kan identifieras och hur de kan stimuleras i undervisningen är viktig 
för att stödja utvecklingen hos de särskilt begåvade eleverna. Lärare i ett klassrum 
med många matematiska nivåer har ofta svårt att ge matematiskt särbegåvade elever 
den uppmuntran som de behöver, vilket kan leda till att eleverna visar sina 
kunskaper men inte utvecklar dem vidare (Mellroth, 2018, s. 21). En anledning till 
att eleverna inte får hjälp kan vara att lärarna inte har kunskap om eller resurser till 
att identifiera de matematiskt särbegåvade eleverna (Pettersson, 2011, s. 7). 
Pettersson (2011, s. 7) lyfter dock att när lärare får information om särbegåvade 
elevers situation i skolan blir de oftast intresserade och uttrycker en vilja att stödja 
sina matematiskt särbegåvade elever. En av de viktigaste komponenterna för hur 
undervisningen formas och anpassas för de matematiskt särbegåvade eleverna är 
lärarnas ämneskompetens (Pettersson, 2011, s. 39).  Lärare måste även ha en rik 
repertoar av olika tolkningsalternativ för att kunna förstå elevers ofullständiga 
formuleringar och tolka dem på ett rimligt vis (Pettersson, 2011, s. 121). 
Matematiklärares självförtroende kring att undervisa matematiskt särbegåvade 
elever beror på lärarnas ämneskunskaper och erfarenheter (Dimitriadis, 2012, s. 65; 
Pettersson, 2011, s. 121). Under de observationer som gjordes i Dimitriadis studie 
(2012, s. 71) märktes det att de lärare som hade erfarenhet, ämneskunskaper och 
självförtroende gav de matematiskt särbegåvade eleverna mer stöd än den läraren 
som inte hade samma erfarenhet och ämneskunskaper.  
 
Skolinspektionens granskning (2018, s. 18) visade att 22 procent av de granskade 
matematiklektionerna bedömdes ge högpresterande elever utmaningar i mycket hög 
grad medan 41 procent av matematiklektionerna ansågs utmana högpresterande 
elever i låg eller mycket låg grad (Skolinspektionen, 2018, s. 17). De 
matematiklektioner som inte utmanade de högpresterande eleverna bestod oftast av 
lärarledd genomgång följt av enskilt arbete i matematikboken. Läraren ställde även 
slutna frågor och uppmuntrade inte till reflektion eller diskussion (Skolinspektionen, 
2018, s. 17). Till skillnad från de icke utmanande matematiklektionerna byggde 
matematiklektionerna som utmanade de högpresterande eleverna på att läraren i sin 
presentation av lektionen gör kopplingar till kursplanen, samt förmedlar entusiasm 
och knyter an till andra ämnesområden (Skolinspektionen, 2018, s. 18). Läraren 
ställde även utvecklande frågor i genomgångarna och bad eleverna förklara hur de 
tänker, oavsett om det är rätt eller fel, för att sedan handleda dem genom frågor och 
andra sätt att förklara till dess att eleven hittar rätt lösning. Eleverna blir även 
uppmuntrade att resonera öppet i klassrummet vilket lärare uttryckt som viktigt för 
att förstå matematik på ett djupare plan (Skolinspektionen, 2018, s.18). 
Granskningen visade även att lärare med forskningsbakgrund eller 
yrkeslivserfarenhet i ämnet i högre grad gav de högpresterande eleverna utmaningar 
på sina lektioner (Skolinspektionen, 2018, s. 19). Även intervjuer av elever på de 
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granskade skolorna visar att en lärare med goda ämneskunskaper väcker intresse hos 
eleverna (Skolinspektionen, 2018, s. 19). 
 
Mellroth (2018, s. 7-8) genomförde under två års tid ett program för professionell 
utveckling där 15 matematiklärare läste litteratur om matematiskt särbegåvade 
elever. Det anordnades diskussioner och workshops som ett sätt att låta lärarna 
reflektera över litteraturen och dra kopplingar till den svenska kulturen och lärarnas 
egna undervisningsmetoder (Mellroth, 2018, s. 7-8). I slutet av programmet, när 
lärarna läst den mesta av litteraturen, genomförde Mellroth (2018, s. 8) en studie. 
Lärarna delades in i mindre grupper och fick diskutera litteraturen kopplat till sina 
egna undervisningsmetoder (Mellroth, 2018, s. 8). Utifrån diskussionerna kunde 
Mellroth (2018, s. 89) dra slutsatsen att de lärare som deltog i programmet visade 
att de har kompetens att organisera differentierad undervisning så att såväl 
särbegåvade elever som resterande elever får en utmanande undervisning.  
 
 
3. Teori 
I studien kommer ett teoretiskt ramverk hämtat från Mellroth (2018, s. 42) och 
Tomlinson (2014, s. 20) användas för att analysera data. Ramverket utgår från 
differentierad undervisning och pekar på fyra viktiga komponenter som behöver 
beaktas och anpassas för att inkludera matematiskt särbegåvade elever i ett klassrum 
med olika kunskapsnivåer (Mellroth, 2018, s. 42-45). Den data som samlas in i 
studien kommer analyseras med hjälp av de fyra komponenterna för att se vilka 
arbetssätt lärare använder för att stimulera matematiskt särbegåvade elever.  
 
 
3.1 Differentierad undervisning   
Differentierad undervisning är enligt Mellroth (2018, s. 42) en pedagogisk strategi 
som är överensstämmande med hur Skolverket (2018) och Skollagen (SFS 
2018:1368) vill att undervisningen i Sverige ska läggas upp – en utbildning där varje 
individ ska få utvecklas och inkluderas oavsett deras kunskapsnivå (Mellroth, 2018, 
s. 42).  För att skapa inkludering måste såväl särbegåvade elever som elever med 
inlärningssvårigheter få möjligheter till lärande som utvecklar dem utifrån sin nivå. 
Eftersom varje elev börjar på olika nivåer kan således inte lärandet utformas lika för 
elever med olika inlärningsbehov (Mellroth, 2018, s. 42).   
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Figur 1. Differentiering. Hämtad från Tomlinson (2014, s. 20).  

Mellroth (2018, s. 43) menar att undervisningen i ett differentierat klassrum inte ger 
upphov till att läraren ska planera särskilda lektioner för var och en av eleverna. 
Istället menar Mellroth (2018, s. 43) och Tomlinson (2014, s. 20) att undervisningen 
kan passa alla eleverna om läraren differentierar undervisningen gällande aspekterna 
innehåll, process, produkt och/eller lärandemiljön.  
 
3.1.1 Innehåll  
Innehållet är kopplat till de kunskaper och färdigheter läraren vill att eleverna ska 
lära sig utifrån ett specifikt område eller det material som får eleverna att nå dit 
(Tomlinson, 2014, s. 18). Tomlinson (2014, s. 20) beskriver även innehållet som 
den information och de idéer som eleverna brottas med för att nå lärandemålen. Att 
differentiera innehållet i matematik kan således vara att differentiera elevernas 
uppgifter (Mellroth, 2018, s. 22). Särbegåvade elever gynnas av att möta uppgifter 
med färre instruktioner medan det finns elever som gynnas av fler instruktioner 
(Mellroth, 2018, s. 44). Mellroth (2018, s. 44) menar därmed att undervisningen ofta 
brister i det differentierade klassrummet då lärare väljer att använda uppgifter med 
samma innehåll och instruktioner för samtliga elever. Det blir då en missanpassning 
mellan uppgiften och elevernas kunskapsnivå (Mellroth, 2018, s. 44).   
 
3.1.2 Process 
Processen är kopplad till hur eleverna tar in innehållet och använder sig av det 
(Tomlinson, 2014, s. 20). Processen gynnas av aktiviteter som är utformade för att 
ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor (Tomlinson, 2014, s. 18). En sådan 
aktivitet är enligt Pettersson (2011, s. 239-240) undersökande aktiviteter, 
exempelvis problemlösning, där eleverna får förklara sina tankegångar i 
gruppkonstellationer eller för läraren. Det är även viktigt att läraren förmedlar ett 
tydligt syfte med aktiviteten samt ger respons och följdfrågor på elevernas 
lösningsprocess (Pettersson, 2011, s. 240). De flesta särbegåvade elever gynnas av 
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en undervisning som utmanar dem att tänka längre, analysera, utvärdera och skapa 
samt där eleverna får möjlighet att arbeta med uppgifter med öppna slut och valfrihet 
(Mellroth, 2018, s. 44). Mellroth (2018, s. 44) menar också att även särbegåvade 
elever har sina intresseområden som de föredrar att arbeta med. Därmed behöver 
undervisningen vara flexibel och uppmuntra elever att arbeta med uppgifter från 
olika infallsvinklar och med olika arbetssätt för att det ska bli en differentierad 
process i undervisningen (Mellroth, 2018, s. 44).  
 
3.1.3 Produkt 
Produkten hänvisar till att eleverna visar vad de vet, förstår och kan göra 
(Tomlinson, 2014, s. 20). Pettersson (2011, s. 240) menar att ordinarie undervisning 
till stora delar består av förmedling av kunskap via lärares genomgångar eller elevers 
arbete i läromedel. Fokus blir således på elevernas produkter, så som korrekta svar, 
lösningsmodeller och arbetsrutiner (Pettersson, 2011, s. 240). För att frångå 
förmedling av kunskap kan lärare använda sig av ett interaktivt klassrum där 
eleverna får möjlighet att agera matematiskt och utveckla matematisk kreativitet 
(Pettersson, 2011, s. 240). Elevernas produktion bör även kontinuerligt och/eller 
formellt bedömas (Mellroth, 2018, s. 45). Genom att följa principerna för en 
differentierad undervisning (Figur 1) kommer det sig naturligt att elever i ett 
differentierat klassrum når olika nivåer i sin produktion. Lärare kan då anpassa 
bedömningssituationerna till elevernas nivå, för att hjälpa elever utvecklas och nå 
så långt som möjligt (Mellroth, 2018, s. 45).  
 
3.1.4 Lärandemiljö 
Lärandemiljön är klimatet eller tonen som finns i klassrummet (Tomlinson, 2014, s. 
20). En trygg arbetsmiljö, där alla elever accepteras och får lov att vara dem de är, 
är en miljö som stöttar elevernas utveckling (Mellroth, 2018, s. 45). I en 
differentierad undervisning kan det leda till flexibla grupperingar där eleverna kan 
arbeta med elever på samma nivå som de själva, vilket gynnar matematiskt 
särbegåvade elever (Mellroth, 2018, s. 45), men också ge möjlighet till att låta 
eleverna arbeta individuellt. Mellroth (2018, s. 45) menar således att en 
differentierad lärandemiljö skapas genom att lärare kontinuerligt arbetar med att 
skapa förståelse och acceptans för alla elevers olikheter såväl personliga som 
kunskapsmässiga. Något som inte bidrar till en öppen lärandemiljö är de lärare som 
försöker skydda sina matematiskt särbegåvade elever från resterande klasskamraters 
kommentarer genom att inte låta dem arbeta med områden som övriga klassen inte 
behärskar (Pettersson, 2011, s. 236). Ett sådant arbetssätt bidrar till att etablera en 
norm för vad som är normalt och acceptabelt och vad som är avvikande eller 
annorlunda (Pettersson, 2011, s. 236). Normalitetsnormen, där individer förväntas 
passa in i normen, är missgynnande för matematiskt särbegåvade elever (Pettersson, 
2011, s. 241).  
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Tomlinson (2014, s. 19) menar att lärare kan anpassa en eller flera av aspekterna 
(innehåll, process, produkt eller lärandemiljö) under en lektion eller ett moment. 
Lärare behöver således inte differentiera alla element på alla möjliga sätt under ett 
moment utan en god differentiering av undervisningen sker när läraren anpassar sin 
lektion utifrån vad som behövs vid ett tillfälle för att eleverna ska få ut det mesta av 
sin undervisning (Tomlinson, 2014, s. 19-21).  
 
 
4. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att klargöra hur verksamma lärare i matematikämnet i årskurs 
4-6 anpassar sin undervisning för att ge de matematiskt särbegåvade eleverna de 
förutsättningar som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Ett sätt att 
anpassa undervisningen är att läraren differentierar innehållet, produkten, processen 
och/eller lärandemiljön för de matematiskt särbegåvade eleverna. Syftet utmynnar i 
följande frågeställning: 
 
Vilka arbetssätt använder matematiklärare för att stimulera matematiskt 
särbegåvade elever?  
 
 
5. Metod  
I följande avsnitt presenteras valet av metod för studien. Vidare förklaras begreppen 
reliabilitet, validitet, objektivitet och generaliserbarhet. Avsnittet lyfter även hur 
urvalet gjordes samt etiska överväganden för studien. Slutligen presenteras 
genomförandet av metoden samt hur analysarbetet genomfördes.  
 
5.1 Val av metod 
Studiens syfte är att klargöra hur verksamma lärare i matematikämnet i årskurs 4-6 
anpassar sin undervisning för att ge de matematiskt särbegåvade eleverna den 
stimulans de behöver. Valet av metod blir således en kvalitativ metod då studien 
syftar till att nå en djupare förståelse för ett fenomen (Larsen, 2009, s. 22-24).   I en 
kvalitativ undersökning möter forskaren informanterna ansikte mot ansikte, vilket 
är en fördel enligt Larsen (2009, s. 26-27), då bortfallet ofta minimeras eftersom det 
är få som uteblir från en intervju. Vid intervjutillfället kan även följdfrågor ställas 
vilket ger fördjupande svar och missförstånd kan redas ut (Larsen, 2009, s. 27). 
Larsen (2009, s. 27) menar dock att människor inte alltid är sanningsenliga vid 
kvalitativa intervjuer samt att intervjueffekten kan vara en nackdel för kvalitativa 
intervjuer (Larsen, 2009, s. 27). Med intervjueffekten menas att intervjuaren själv 
eller själva metoden kan påverka intervjuresultatet. Exempelvis menar Larsen 
(2009, s. 27) att informanten svarar det som hen tror att intervjuaren vill höra eller 
för att ge ett gott intryck. Det är således viktigt att intervjuaren inte styr intervjun 
för mycket utan låter informanten tala fritt (Kihlström, 2007a, s. 48). 
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En kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal med skillnaden att intervjun har ett 
bestämt fokus (Kihlström, 2007a, s. 48). Då studien är tidsbegränsad har en 
ostrukturerad intervju med stöd av en intervjuguide valts som intervjumetod 
(Larsen, 2009, s. 84). Intervjuguiden är en lista med frågor och stödord som finns 
till hjälp vid intervjun som en checklista för att se till att alla ämnen och frågor 
avhandlas innan intervjun avslutas (Larsen, 2009, s. 84). Frågorna och stödorden 
matchas mot studiens syfte och frågeställning så att informantens svar ger tillräckligt 
med information för att kunna dra slutsatser om frågeställningen (Larsen, 2009, s. 
84; Kihlström, 2007a, s. 50).  
 
 
5.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabiliteten visar om studien är tillförlitlig och visar på exakthet, precision och 
noggrannhet. Reliabiliteten kan testas genom att flera forskare genomför samma 
studie och om de får samma resultat påvisas en hög reliabilitet (Larsen, 2009, s. 81). 
Hög reliabilitet är enligt Larsen (2009, s. 81) svårt att säkerställa i kvalitativa 
undersökningar. I intervjuer finns det stor risk att informanten blir påverkad av 
situationen och intervjuaren vilket kan få betydelse för vad som sägs vid 
intervjutillfället (Larsen, 2009, s. 81). För att säkerställa att reliabiliteten blir så hög 
som möjligt bör insamlad data behandlas noggrant så att inget blandas ihop (Larsen, 
2009, s. 81). Kihlström (2007b, s. 232) ger ytterligare ett sätt att förbättra 
reliabiliteten: ljudinspelning av intervjun. På så vis kommer allt som sagts under 
intervjun med, då det är lätt att missa en del av svaren samt sina egna frågor och 
följdfrågor vid endast förandet av anteckningar (Kihlström, 2007b, s. 232). För att 
stärka reliabiliteten i studien kommer insamlad data att behandlas noggrant samt 
intervjuerna spelas in. Genom att informanterna vet vilket ämne de ska intervjuas 
kring kan svaren bli påverkade av att de vill svara rätt, detta kommer motverkas 
genom att intervjuaren har ett neutralt tonläge och ställer frågorna på ett sätt som 
inte leder informanten till ett visst svar. Eftersom reliabiliteten blir hög om flera 
forskare genomför samma studie och får samma resultat, påverkar kriterierna för 
urvalet av informanter reliabiliteten i studien. Det är således viktigt att precisera 
varför informanterna väljs så att andra forskare kan följa samma kriterier och då 
förhoppningsvis få ett liknande resultat.  
 
Det är enligt Larsen (2009, s. 27) enklare att säkerställa validitet i kvalitativa 
undersökningar då den intervjuade kan tala friare och man kan be om förklaringar. 
Validiteten i studien stärks genom att en ostrukturerad intervjumetod har valts, då 
informanten får prata fritt och endast blir styrd med valda ämnen för intervjun 
(Larsen, 2009, s. 84). Med validitet menas till i vilken utsträckning den forskning 
som genomförs och den metod som används verkligen undersöker det som avses 
undersökas (Thornberg & Fejes, 2015, s. 258). En studie med hög validitet har 
samlat in data som är relevanta för den valda frågeställningen (Larsen, 2009, s. 80). 
Thornberg och Fejes (2015, s. 259) använder begreppet kvalitet för att beteckna en 
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noggrann, systematiskt och väl genomförd kvalitativ studie och menar att studiens 
resultat och slutsatser ska vara formulerade på ett tydligt och välskrivet sätt och vara 
förankrade i empirin. Kvalitativ forskning som har hög kvalitet får läsaren att säga 
”nu förstår jag” eller ”det här är sådant som jag kan använda i min egen praktik, i 
mitt eget liv” (Thornberg & Fejes, 2015, s. 259).  
 
Att kunna generalisera resultatet är inte alltid viktigt, ibland ligger målet för en 
studie att uppnå mesta möjliga kunskap inom ett visst område (Larsen, 2009, s. 77). 
Generalisering handlar enligt Thornberg och Fejes (2015, s. 270) om i vilken 
utsträckning som studiens resultat kan appliceras på personer eller situationer som 
inte har ingått i studien samt frågar hur, var, när och för vilka individer eller grupper 
som forskningsresultaten är användbara. En kvalitativ studie kan generaliseras 
genom att den som läser studien kan använda resultatet när hen möter liknande 
situationer. Således bidrar forskningen med identifiering av mönster eller processer 
som läsaren kan känna igen och använda i liknande situationer vilket gör att 
kunskapen i studien överförs till andra situationer (Thornberg & Fejes, 2015, s. 272-
273). I studien önskas ett sådant kunskapsbidrag göras, att läsaren av studien kan 
använda sig av studiens resultat i exempelvis sin egen undervisning av matematiskt 
särbegåvade elever.  
 
 
5.3 Etiska överväganden 
I studien var det flera olika lärare som intervjuades, vilket ställde krav på att de 
skyddas från skada och kränkning enligt individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 
2017, s. 13). Samtidigt som informanterna ska skyddas har även forskaren ett 
forskningskrav som menar att forskningen är angelägen för samhället. På så vis ställs 
ett dilemma mellan att skydda informanterna och bedriva givande forskning som 
måste avvägas innan genomförandet av forskningen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13).  
 
Individskyddskravet kan enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 6) konkretiseras i fyra 
huvudkrav för forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
informanterna ska få information om studiens syfte, vilket syfte som informanterna 
fyller för studien och vilka villkor som gäller vid deltagande. Informanterna ska 
även informeras om att deras deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 
I den här studien togs hänsyn till informationskravet genom att informanterna blev 
tillfrågade om de ville delta i studien samt att de fick ett skriftligt informationsbrev 
(Bilaga 1) där det redogjordes för att deltagandet var frivilligt samt vilka villkor som 
gällde vid deltagande. Även vid starten av intervjun upprepades villkoren muntlig 
för informanten. Samtyckeskravet menar att deltagarna i studien har rätt att själva 
bestämma om de vill medverka eller ej samt att de får avbryta sin medverkan när de 
vill (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Om medverkan avbryts får forskaren inte 
påverka deltagaren att återuppta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 
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Samtliga informanter i studien fick själva ta kontakt via mail och således skriftligen 
delge forskaren sin vilja att delta i studien. Informanterna fick även i 
informationsbrevet (Bilaga 1) skriftlig information om att deltagandet var frivilligt 
samt att de kan välja att avstå eller avbryta deltagandet när de vill utan någon 
motivering. Vid intervjuns start påmindes informanten muntligt om 
samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet berör skyddandet av informanternas 
personuppgifter, obehöriga ska ej kunna ta del av personuppgifterna och det ska inte 
heller gå att utläsa i studien vem informanten är (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 
Vetenskapsrådet (2017, s. 28) ger förslaget att använda kodnycklar för att maskera 
och anonymisera deltagarna och på så vis skydda deltagarnas identitet. I den här 
studien togs hänsyn till konfidentialitetskravet genom att deltagarna döptes till 
Lärare 1, Lärare 2 och så vidare. Det nämns inte heller vilken kommun eller vilken 
skola som har besökts för intervjuerna. Könet på läraren har även det anonymiserats. 
På så vis bör det bli omöjligt för studiens läsare att röja någon deltagares identitet. 
Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att insamlad data endast får användas 
för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Hänsyn till nyttjandekravet 
togs i studien genom att alla insamlade data endast användes till studien samt 
förvarades på ett sådant vis att ingen obehörig kunde ta del av det. När arbetet är 
färdigt och har blivit godkänt kommer allt insamlat material att förstöras. Detta är 
också något som deltagarna informeras om i informationsbrevet (Bilaga 1).   
 
 
5.4 Urval och objektivitet 
Thornberg och Fejes (2015, s. 261) menar att det finns mänskliga fallgropar som 
kan hota kvaliteten i en kvalitativ analys. En sådan fallgrop kan vara tillgången till 
informanter och hur representativa deltagarna är för alla de individer som studien 
handlar om (Thornberg & Fejes, 2015, s. 262). Urvalet för den här studien kommer 
baseras på ett icke-sannolikhetsurval i form av ett godtyckligt urval och urval enligt 
självselektion (Larsen, 2009, s. 77). Det godtyckliga urvalet är en form av strategiskt 
urval vilket innebär att det är forskaren själv som väljer enheter eller informanter 
som ska ingå i studien utifrån egna valda kriterier (Larsen, 2009, s. 77-78). Urval 
enligt självselektion betyder att flera informanter tillfrågas om de vill vara med i 
studien och själva bestämmer om de vill vara med eller inte (Larsen, 2009, s. 77). 
Studiens syfte är att klargöra hur verksamma lärare i matematikämnet i årskurs 4-6 
anpassar sin undervisning för att ge de matematiskt särbegåvade eleverna den 
stimulans de behöver. Således är ett kriterium i det godtyckliga urvalet att 
informanterna undervisar i matematik i årskurs 4-6. Ett annat kriterium är att 
informanterna har varit verksamma under minst fem år för att på så vis ha erfarenhet 
av undervisning och då testat olika arbetssätt samt öka möjligheten för att de har 
mött matematiskt särbegåvade elever. Innan kontakt togs med möjliga deltagare 
skrevs ett informationsbrev (Bilaga 1) som sedan skickades ut via mail till rektorer 
på ett antal skolor. Rektorerna fick sedan vidarebefordra mailet till de lärare som var 
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aktuella för studien. Lärarna som ville delta i studien återkom sedan med ett 
samtycke om deltagande via mail. På så vis blev deltagandet i studien självselektivt.  
 
Kihlström (2007a, s. 48) menar att det inte går att vara helt objektiv vid en intervju 
då den egna förförståelsen kan påverka hur intervjusvaren tolkas och analyseras. Det 
är således viktigt att synliggöra sin egen förförståelse för området och bortse från 
det så långt som möjligt. Det är informantens svar, funderingar och erfarenheter som 
är av intresse för studien och dessa ska informanten få utrymme att uttrycka utan att 
intervjuaren går in och ställer ledande frågor eller styr intervjun (Kihlström, 2007a, 
s. 48). Sker intervjun med en känd informant kan det vara svårt att bortse från det 
man tror sig veta om personen eller tror att informanten har för tankar innan 
intervjun, vilket lägger än större vikt vid att bortse från förförståelsen (Kihlström, 
2007a, s. 50). Urvalet av informanter till studien bör därför betänkas utifrån hur 
objektiva analyserna önskas. En fråga som intervjuaren bör betänka innan urvalet 
görs är huruvida det är möjligt att bortse från förförståelsen, speciellt om kända 
informanter väljs. Om det inte är möjligt bör informationsbrevet skickas ut till skolor 
där intervjuaren inte har några kända informanter.  
 
 
5.5 Genomförande  
Efter att urvalet genomförts skrevs en intervjuguide (Bilaga 2) utifrån Larsens 
(2009, s. 84) rekommendationer, vilket innebar att stödorden och frågorna i 
intervjuguiden matchades mot frågeställningen så att svaren skulle kunna ge 
tillräckligt med information för att dra slutsatser. Intervjuguiden kontrollerades även 
så att alla stödord och frågor var relevanta mot frågeställningen samt att de inte 
frågar om flera saker på samma gång (Larsen, 2009, s. 84-86). När intervjuguiden 
var klar bokades tider med de informanter som tackat ja till att delta i studien. Vid 
inbokningen av tider lades vikt vid att inte boka in för kort tid för intervjun då det 
kan bli stressande eller finnas risk för att intervjun måste avbrytas innan området är 
färdigbehandlat (Kihlström, 2007a, s. 51). Intervjun inleddes med några frågor om 
informantens bakgrund samt vad informanten har för erfarenhet av att undervisa 
särbegåvade elever i matematik för att ge en mjuk öppning av intervjun (Larsen, 
2009, s. 86). Informanterna bads även förklara deras syn på begreppet särbegåvning 
då tolkningen av begreppet har betydelse för analysen av intervjun (Larsen, 2009, s. 
86). Sist i intervjuguiden lyfts differentiering och de fyra aspekterna som 
differentieras (Tomlinson, 2014, s. 20). Detta för att inte lägga begreppet i munnen 
på informanterna och påverka informanternas information kring hur de arbetar med 
särbegåvade elever.  
 
Intervjuerna genomfördes på varje informants arbetsplats. Intervjun bör enligt 
Kihlström (2007a, s. 51) genomföras på en lugn och avskild plats, därmed valdes 
små grupprum som intervjuplats. Placeringen i rummet bör vara så att informant och 
intervjuare ser varandra så att ögonkontakt blir naturligt (Kihlström, 2007a, s. 51) 
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vilket var ett kriterium som försökte uppfyllas vid samtliga intervjuer. Alla 
intervjuer spelades in efter informanternas medgivande till det och genomfördes via 
en applikation för ljudupptagning i telefonen. Fördelen med att spela in intervjuerna 
är att allt som informanten säger och de följdfrågor som ställs kommer med samt att 
forskaren kan analysera huruvida frågor ställs på ett sätt som påverkar informantens 
svar (Kihlström, 2007a, s. 51). Ljudfilerna lades sedan över på en privat dator som 
vid arbetet av transkriberingarna inte var uppkopplad till något nätverk, för att 
minimera risken för obehöriga att ta del av materialet. Efter varje intervju 
analyserades intervjumetodiken för att upptäcka möjliga felkällor och således 
förbättras till nästa intervjutillfälle (Kihlström, 2007a, s. 52). Analysen av 
intervjumetodiken byggde på om intervjuaren påverkat informanten genom sitt 
uppträdande, om frågorna blev ledande eller om svaren följdes upp i tillräcklig grad 
(Kihlström, 2007a, s. 52; Larsen, 2009, s. 108). Ljudfilerna och anteckningarna 
döptes direkt vid varje intervju till Lärare 1, Lärare 2 och så vidare för att undvika 
att data blandades ihop (Larsen, 2009, s. 81). 
 
 
5.6 Analys 
För att besvara studiens frågeställning i förhållande till teorin om den didaktiska 
undervisningen bearbetades resultatet med hjälp av en delanalys. Genom att 
använda en delanalys kan varje intervju delas upp efter teman (Larsen, 2009, s. 104). 

Efter varje intervju transkriberades ljudinspelningarna till text och data reducerades 
som inte var relevant för studien. Texten skrevs med skriftspråk för att bli enklare 
att läsa, vilket innebar att lärarnas talspråk inte framkom i den färdiga 
transkriberingen. Transkriberingen lästes sedan flera gånger för att bli bekant och 
därefter påbörjades uppdelningen av teman i texten. Utifrån studiens teori användes 
differentiering av aspekterna innehåll, process, produkt och lärandemiljö 
(Tomlinson, 2014, s. 20) som fyra olika teman.  Varje tema fick en egen färg som 
texten markerades med, för att tydliggöra vilken aspekt varje informant behandlat.  

Under varje tema gjordes sedan en analys som visade vilka av aspekterna som 
lärarna tog hänsyn till vid differentieringen av sin undervisning. På så vis kunde en 
slutsats dras utifrån vilken eller vilka av aspekterna som användes mest för att 
differentiera undervisningen gentemot matematiskt särbegåvade elever och vilken 
eller vilka av aspekterna som inte syntes eller användes alls.  Lärarnas förklaringar 
av sina valda arbetssätt jämfördes sedan med tidigare forskning för att få syn på om 
det specifika arbetssättet är gynnsamt för matematiskt särbegåvade elever. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 
Intervjuguide 
 
Fråga om OK med ljudinspelning  
Påminn om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst  
Presentera studiens syfte  
 
Lärarens bakgrund 
Antal år som verksam lärare  
Utbildning  
Hur skulle du definiera särbegåvning?  
Erfarenhet kring att arbeta med matematiskt särbegåvade elever samt särbegåvning 
generellt  
 
Undervisning  
Hur är undervisningen kring särbegåvade elever organiserad på skolan/i 
arbetslaget? Vilka strategier används?  
 
Vilka resurser krävs/används för att stimulera matematiskt särbegåvade elever?  
 
Vilken kompetens har/behöver den som arbetar med dessa elever? Har personal 
fått/behövt kompetensutveckling för att möta eleverna?  
 
Vilka arbetssätt används för att möta de matematiskt särbegåvade eleverna? Vilka 
metoder gynnar elevernas utveckling? På vilket sätt?  
 
Hur planerar du undervisningen för matematiskt särbegåvade elever? Är det något 
speciellt du tänker på? (De fem förmågorna?) 
 
Vad betyder differentiering för dig? Är det något du använder i undervisningen 
och i så fall – hur?  
 
Innehåll: Hur tänker du kring det innehåll som du använder i din undervisning? 
Anpassar du det till de särbegåvade eleverna?  
 
Process: Får de särbegåvade eleverna förändrade möjligheter för att tillgodogöra 
sig det innehåll eleven arbetar med? Hur arbetar du med de fem förmågorna kontra 
särbegåvade elever?  
 
Produkt: Hur tänker du kring hur eleverna presenterar sitt arbete? Finns det olika 
sätt att göra detta på? Hur sker bedömningssituationen i klassrummet?  
 
Lärandemiljö: Hur tänker du kring miljön i klassrummet? Hur är tonen mellan 
elev-elev, elev-lärare? Hur sker gruppindelningar, varför sker gruppindelningar? 
 
Är det något som du vill tillägga som inte kommit upp under intervjun?  
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