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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka olika aspekter av situationen för elever i behov av 

extra utmaningar inom matematiken. Detta är en målgrupp som det sällan finns tid eller 

resurser i skolan ägna sig åt. De är ändå enligt Lpo 94 berättigade till en undervisning som är 

anpassad till deras behov. Vi vill därför lyfta fram olika sätt som detta kan arbetas med.  

I studien har vi genomfört semistrukturerade intervjuer av åtta pedagoger på två skolor, fyra 

från vardera skola. Pedagogerna var alla klassrumspedagoger och detta val av intervjugrupp 

valde vi då dessa pedagoger ofta står ensamt ansvariga för att bemöta dessa elever. 

Vi har lyckats tagit fram en kategorisering av bakgrund till varför elever får behov av extra 

utmaningar. Vi berör även olika sorters extra utmaningar som behövs, skillnader mellan 

elever som är i behov av extra utmaningar ibland och de som är det ofta och slutligen försöker 

vi även ge en mera övergripande bild av hur situationen för elever i behov av extra 

utmaningar verkar vara.   

 

Nyckelord: ”Elever i behov av extra utmaningar”, matematik, begåvad, individualisering.
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Vi är av den uppfattningen att det skulle vara intressant att få en bredare inblick i vad som 

görs för de elever som anses behöva ha extra utmaningar inom matematiken. Då forskningen 

till en mycket liten del riktar sig till elever i behov av extra utmaningar inom just matematik 

har vi även valt att ta med forskning som gäller elever i behov av extra utmaningar i 

allmänhet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen vi haft anser vi oss ha sett flera 

exempel på där pedagoger av olika anledningar fått lov att ge mer tid till de elever som har det 

svårt under matematiklektionen. Det vill säga de elever som inte når upp till målen. Vi påstår 

på inga sätt att dessa prioriteringar är fel att göra, tvärtom. Precis som det står i Lpo 94 skall 

dessa elever prioriteras, men Lpo 94 lyfter även fram vikten av att alla elever får en chans till 

utveckling i skolan. Elever behöver få utmaning i sin skolvardag. Detta är en av de saker som 

gör det viktigt att studera situationen för elever i behov av extra utmaningar inom 

matematiken, utan att behöva minska på resurserna till de elever som är i behov av extra stöd 

för att nå upp till ämnesmålen. 

Vidare har olika studier och litteratur lyft fram ett flertal punkter som belyser de problem som 

kan uppstå om elever i behov av extra utmaningar inte får detta behov tillgodosett. Till att 

börja med har vi Wahlström (1995) som menar på att om elever ideligen får 

repetitionsuppgifter på de matematikuppgifter som de snabbt räknat klart är risken stor för att 

de tröttnar på matematiken och även i andra ämnen. Barger (1998) tar också upp att valet av 

bemötande av dessa elever är av stor vikt och elevers olika undervisningssituationer kan leda 

till positiva eller negativa effekter. Sedan tar både Wahlström, Barger och Persson (1997) upp 

olika slags sociala problem där eleverna i behov av extra utmaningar stöter på motstånd av 

olika slag från kamrater eller pedagoger i sin utveckling. Bemöts de inte på rätt sätt kan de 

inte bara tappa lusten för matematik, utan de kan missa skapandet av en god studieteknik, 

tappa självförtroendet och känna att de är en belastning. Deras behov av extra utmaningar kan 

vända till ett behov av extra hjälp på grund av att de tappar tron på sig själva eller saknar en 

bra studieteknik. 

I våra studier har vi bland annat funnit kategorier för bakgrund till att elever får behov av 

extra utmaningar. Vilket är intressant för att öka förståelsen för hur man kan arbeta med 

elever i behov av extra utmaningar. Vi har även lyft fram olika aspekter på hur detta arbete 

verkar gå till idag på två skolor där våra studier har genomförts och hur arbetet kan tänkas se 

ut i framtiden om önskemål och idéer går att genomföra. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur individualiseringen för elever i behov av extra 

utmaningar ser ut i de yngre åldrarna (årskurs ett till fem) ur ett matematiskt perspektiv. Detta 

skall göras genom att besvara följande frågor: 

1 Vilka olika sorters extra utmaningar inom matematiken är det som pedagoger lyfter fram som 

behövda i dagens läge? 

2 Finns det skillnader, inom matematiken, mellan elever som ofta är i behov av extra 

utmaningar och de som endast ibland är i behov av extra utmaningar?  

3 Hur ser situationen ut med individualiseringen för eleverna i behov av extra utmaningar i 

dagens läge? Vad görs för att bemöta dem? 

4 Vad är det som gör att vissa elever är i behov av extra utmaningar? 
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1.3 Disposition 

Vi inleder vårt arbete med en litteratursökning, där vi behandlat vad läroplanen tagit upp för 

att verkligen tydligt visa vilka regler som gäller. Vidare har vi förklarat begrepp som 

begåvning, begåvade elever, individanpassad undervisning och specialpedagogik eftersom 

dessa begrepp är ytterst relevanta för studien. Vi har även redogjort för studier som motiverar 

varför det är viktigt att satsa på elever som är i behov av extra utmaning. Vi har också 

presenterat olika arbetsmetoder som finns omnämnt i forskning och litteratur. 

I metodologin har vi redogjort för valet av våra så kallade semistrukturerade intervjuer och 

även varför vi har valt att ta bandinspelningar. Vi tar också upp för- och nackdelar med att vår 

studie är begränsad till två skolor. 

Intervjuresultatet presenteras inte med hjälp av forskningsfrågorna, utan rubrikerna är valda 

utifrån de resultat vi fått i intervjuerna. Detta beror på att forskningsfrågorna har ändrats sedan 

arbetets början medan intervjufrågorna var anpassade efter de första forskningsfrågorna. 

Analysen däremot är presenterad med hjälp av forskningsfrågornas rubriker där vi kopplar 

resultat till litteratur. 

Sedan besvarar vi forskningsfrågorna där vi kom fram till att några utav våra resultat inte var 

speciellt nyskapande men däremot hade vi ett par som var ytterst intressanta, exempelvis den 

kategorisering av bakgrunder till varför elever får ett behov av extra utmaningar som vi 

funnit. 

I diskussionen har vi valt att lyfta fram en diskussion kring de kategorier vi presenterade i 

resultatet rörande bakgrunden till elever behov av extra utmaningar. Där motiverar vi bland 

annat varför vi anser att ”begåvade elever” är ett underbegrepp till ”elever i behov av extra 

utmaningar”. Sedan tar vi även upp en vidarediskussion om de kunskapsmässiga och sociala 

aspekterna kring situationen för elever i behov av extra utmaningar. 
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2. Litteratursökning 

Viktigt att påpeka är att även om det kan tyckas vara få kopplingar till litteraturen i 

förhållande till litteraturmängden så krävdes den litteraturmängden för att kunna ge läsaren en 

inblick i hur situationen ser ur för elever i behov av extra utmaningar. 

2.1 Vad säger läroplanerna? 

För att få en inblick i vilka regler det finns som kan tänkas påverka situationen för elever i 

behov av extra utmaningar tas en titt på vad Lpo 94 säger i ämnet. Det står på flera ställen att 

skolan skall anpassa undervisningen så att eleverna kan utvecklas på bästa sätt. Exempelvis: 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger 

att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

(Lpo 94, s 6) 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

(Lpo 94, s 3) 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. 

(Lpo 94, s 3) 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 

förmåga hos alla som arbetar där. 

(Lpo 94, s 4) 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. 

(Lpo 94, s 4) 

Lpo 94 kommenterar även matematiken specifikt och säger att skolan ska sträva efter att 

eleven stärker sitt egna jag inom matematiken. Eleven ska kunna känna sig trygg i sitt 

matematikutövande och i förmågan att själv lära sig matematik. 
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Lpo 94 ger även vissa hänvisningar till hur undervisningen kan anpassas, och detta gäller 

både elever i behov av extra utmaningar och de i behov av extra stöd: 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman 

och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 

(Lpo 94, s 5) 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

(Lpo 94, s 5) 

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. 

(Lpo 94, s 6) 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande 

social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många 

kunskapskällor. 

(Lpo 94, s 7) 

Intressant är att Lpo 94 även lyfter fram vikten av ett nära samarbete med hemmen: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen 

skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2§). 

(Lpo 94, s 5) 

Det är alltså en viktig uppgift för skolan att tillgodose alla elevers behov, både de som är i 

behov av extra stöd och de som är i behov av extra utmaningar. Undervisningen skall utgå 

från där eleverna befinner sig och arbeta vidare därifrån. Det finns dock även anvisningar om 

vilka elever som skall prioriteras: 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.  

(Lpo 94, sid 4) 
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2.2 Begreppsorientering 

2.2.1 Begåvning och begåvade elever 

Inom forskning och litteratur har vi inte stött på det begrepp vi valt att arbeta kring "Elever i 

behov av extra utmaningar" utan de begrepp som används är "Begåvade" och ”Särbegåvade” 

elever. Vad menas då med dessa begrepp?  

Enligt Wahlström (1995) måste begåvning vidgas till att rymma många fler områden i livet än 

vad det gör idag. Hon menar på att man kan vara begåvad i princip allt. I engelskan, berättar 

Wahlström, används flera olika begrepp för att beskriva just begåvning. De exempel hon ger 

är: "bright", "intelligente", "gifted", "talented" och "able". Hon menar också att inom den 

engelska litteraturen brukar intelligenskvot också dyka upp inom detta ämne, vilket hon valt 

att inte koncentrera sig kring eftersom hon just anser att begåvning kan ha många olika 

former, som inte går att mäta. Wahlström anser det viktigt att utvidga begreppet begåvad till 

att "...innefatta många olika sorters skapande." (s 26). Vidare berättar Wahlström att enligt 

henne kan man vara begåvad inte bara i traditionella ämnen så som matematik, idrott eller 

konst, utan även till exempel socialt, filosofiskt, medmänskligt med mera. Vad som ansetts 

som begåvning, vad som värderats högst, har dock varierat genom tiderna; i det Gamla 

grekland var det talets begåvning som hade störst status, under renässansen var det den 

allsidiga begåvningen och i dag är det de naturvetenskapliga och språkliga begåvningarna.  

Wahlström berättar om en studie av Benjamin Bloom som tar upp tre gemensamma nämnare 

hos begåvade individer, oavsett område som begåvningen visar sig i. Wahlström presenterar 

dem som följande:  

1 Villighet att göra en stor arbetsinsats (övning, tid, ansträngning) för att bli så duktiga som de önskar. 

2 Tävlingsinriktad på sitt område och fast besluten att göra sitt bästa till vilket pris som helst. 

3 En förmåga att snabbt lära sig nya tekniker, idéer eller processer inom sitt område. 

 (1995, s 29) 

Lindkvist (2007) har i sin studie valt att förklara begreppet begåvade/särbegåvade barn som 

elever med "...en mycket god förmåga att klara skolarbetet med goda resultat utan en, 

gentemot resultatet, likvärdig ansträngning." (s 2). 

Persson (1997) skriver att begreppet begåvning är ett uttryck som är svårt att riktigt beskriva 

då det finns olika tolkningar kring vad det egentligen innebär och använder sig hellre av 

begreppet ”särbegåvning”. Vidare berättas det om den åtskillnad som görs när det gäller 

begåvning som en person har från födseln och begåvning en person har fått under sin 

levnadstid, vilket han då föredrar att kalla talang. Uppfattningen att vi just kallar vissa 

personer begåvade torde då innebära att det finns personer som är obegåvade, ointelligenta, 

vilket i sig skulle kunna leda in på en omfattande diskussion kring vad ointelligent egentligen 

betyder. Begåvning handlar istället om något en människa behöver ha för att överhuvudtaget 

leva och överleva, det att kunna lära sig av sina erfarenheter och utveckla dessa för att kunna 

dra nytta av dem i nya situationer. När det sedan gäller särbegåvningen är det intressant att 
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diskutera dess uppkomst hos de personer som detta kan påträffas hos. Med detta ”sagt” vill 

författaren få fram att det är inte är riktigt rätt att använda sig av begreppet begåvad när det 

gäller elever som är på elitnivå då begåvning bör gälla alla människor. Därför tycker Persson 

att ordet särbegåvad är mer lämpligt trots att även det ordet i sig kan diskuteras. 

2.2.2 Att upptäcka begåvade barn 

Begreppet begåvade barn kan även förklaras genom att titta på hur man upptäcker dessa 

begåvade individer. För att upptäcka dem behöver man veta vad som gör dem begåvade. 

Nilsson (2007) har genomfört ett antal intervjuer i skolor i mellersta Sverige, där pedagoger 

från grundskolans tidigare år frågades hur särskilt begåvade barn kunde upptäckas. 

Pedagogerna ansåg att det var ”tänket” bakom lösningarna som visade på elevernas kapacitet. 

Svaret i sig på uppgifter sa litet, utan det var nödvändigt för pedagoger att lyssna på elevernas 

bakomliggande tankar – deras metod att hantera problem, om de önskade avgöra elevernas 

kapacitet. En av de intervjuade pedagogerna menade på att det kan vara svårt att identifiera 

elever som har begåvningar inom de icketeoretiska ämnena på grund av att skolan är så 

teoretiskt fokuserad. Vidare vad gäller svårigheten med att upptäcka de begåvade barnen 

menas det på att flera begåvade barn inte upptäcks eftersom de går på sparlåga, de kommer 

inte självmant och ber om svårare uppgifter eller mer att göra. Det är även sällan som 

föräldrar kommer och ber om mer stimulans för sitt barn, enligt den intervjuade. Vidare 

påpekas det att om en elev är begåvad i ett specifikt ämne men har problem i ett annat, så 

uppkommer det svårigheter vid identifieringen av begåvningen på grund av att stor 

koncentration läggs vid det ämne där svårigheterna går att finna. En annan anledning till att 

elever inte upptäcks är på grund av att de inte vill lägga ner mer arbete på skolämnena, istället 

koncentrerar de sig på fritidsintressen. En av pedagogerna menar på att eleverna vet om att de 

har lätt i skolan, men att de inte vill utveckla sig längre – de är nöjda med den arbetsprestation 

som de behöver genomföra så som det är. Denna pedagog menade också på att hon lät 

eleverna arbeta i sin egen takt, men hon tänkte inte försöka tvinga på eleverna en utveckling 

som de själva inte var intresserade av. Hon menade på att man skulle låta barn vara barn. I 

samma intervjugrupp fanns det dock en annan pedagog som menade tvärt emot. Han påstod 

att om man hade underpresterande elever i klassen så lade man skulden på sig själv som 

pedagog eftersom det är lärarens ansvar att få igång eleverna. 
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2.2.3 Individanpassad undervisning  

Innan grundskolan kom till var det annorlunda för eleverna rent praktiskt i skolan skriver 

Löwing & Kilborn (2002). De elever som inte klarade sig var det egentligen ingen som 

brydde sig om. Det som gjordes då för att individualisera var att ge olika kursplaner från 

årskurs fyra, fem eller sex beroende på om en elev gick i folkskola, realskola eller om denne 

helt enkelt inte klarade av att ha samma tempo som de andra eleverna i klassen fick han eller 

hon gå om en årskurs. Efter att grundskolan infördes blev det läraren som fick bära hela 

ansvaret för individualiseringen och de elever som inte hade samma kapacitet som övriga fick 

istället för att gå om en årskurs, stanna kvar i klassrummet och skulle med hjälp av 

exempelvis extra resurser försöka komma ikapp de andra eleverna. Efter cirka 40 år har 

individualiseringen i klassrummet fortfarande inte blivit lätt att hantera. Ett försök som 

gjordes var bland annat att, under slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet, låta eleverna 

arbeta i sin egen takt med material som var indelat i olika nivåer. Det handlade oftast mer om 

att eleverna endast arbetade i olika hastighet och inte om individualisering i sig, vilket visade 

sig genom att vissa elever fick arbeta med färre moment för att hinna med och andra elever 

fick istället arbeta med flera moment för att de inte skulle hinna för långt. Det blev inte så att 

det gjordes några förklaringar på annorlunda sätt jämfört med det som redan fanns om det var 

någon som inte förstod. Rätt snabbt kunde nackdelar urskiljas med detta arbetssätt. Förutom 

att elever inte alls hängde med då de skulle arbeta på egen hand missade dessutom alla elever 

i klassen möjligheten att utveckla sitt matematiska språk och sitt matematiska tänkande då de 

inte gavs möjligheten att diskutera med varandra. Författarna skiljer på begreppen 

individualisering och differentiering. Individualisering handlar om att utgå från eleven medan 

differentiering handlar om att ändra på det som finns runt omkring eleven för att kunna uppnå 

individualisering, vilket exempelvis kan vara att nivågruppera eleverna. När det gäller just 

individualisering och differentiering visade det sig att det som egentligen skett är att eleverna 

aldrig kommit så långt som till individualiseringen utan att det snarare har stannat av vid 

differentieringen.  

”Alla elever är olika, de har olika förmåga att kunna lära och olika ambition att vilja lära.” 

Löwing & Kilborn (2002, s 121). Med detta vill författarna visa på svårigheten med att 

individualisera i klassrummet. Då pedagogen kanske är osäker på hur individualiseringen ska 

gå till i praktiken är det därför lättare för denne att planera utifrån de elever som ligger på en 

”mellannivå”, där det stora antalet elever ofta befinner sig, vilket gör att tiden ofta inte räcker 

till för de elever som antingen anses vara under eller över denna nivå. Individualiseringen 

behövs, skriver författarna, vilket man som läsare kan förstå genom att se tillbaka på citatet 

tidigare i stycket, som handlar om att alla elever är olika. De har olika förkunskaper, elever 

som tycker det är jobbigt med ett moment behöver inte tycka likadant om ett annat, de förstår 

och uppfattar matematik olika. De har även olika ork och vilja att studera.  
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2.2.4 Specialpedagogik  

År 1974 gjordes en lärarutbildningsutredning som gavs ut av SOU (Statens Offentliga 

Utredningar) vilken beskriver specialpedagogik som en del av vardagen i skolan för alla i 

personalen. I början handlade det mer om att använda sig av en annan pedagogik för vissa 

elever, men specialpedagogiken är något som pedagogen ska försöka arbeta fram genom att 

använda sig av och utveckla de pedagogiska teorier som genomsyrar allt arbete i skolan. 

Genom dessa utvecklade teorier kan pedagogerna i skolan sedan ge det stöd som elever kan 

behöva och där finns det då både de elever som behöver det ofta och mer sällan. Ansvaret 

ligger på all personal i skolan men det huvudsakliga ligger ändå på läraren, specialpedagogen 

och specialläraren. 

Magne (1999) beskriver de elever som anses ha särskilda behov inom matematiken och med 

det menar författaren elever som presterar svagt inom ämnet. Skolan har i uppdrag att ge 

eleverna ett visst kunskapsunderlag inom ämnena. Läroplanerna tar upp det som skolan sedan 

har i skyldighet att lära ut och om eleverna inte klarar av de krav som ställs på dem innebär 

det ofta att de får extra stöd inom ämnet, exempelvis matematik. Magne skriver att 

specialundervisning inom ämnet matematik granskas från flera håll och inte bara inom vårt 

land utan även inom hela Europa och att det finns hopp för en ny sorts specialundervisning 

inom matematiken där det hela bygger på samspelet mellan matematiken, eleven själv och 

elevens sociala nätverk. Författaren påpekar att den elevcentrering som denne tycker ska 

eftersträvas även ska gälla för det eleverna ska uppnå. En individualisering av det som ska 

göras inom ett ämne innebär även individualisering av de mål som ska uppnås, det vill säga: 

det går inte att säga att varje elev ska uppnå exakt samma saker. Läraren ska inte vara en 

person som endast är en mellanhand för den kunskap som eleverna ska få utan läraren ska 

snarare vara en handledare eller en mentor. Inom denna modell, som Magne liksom många 

andra före honom kallar för elevcentrerad flerfaktorsmodell, finns det tre nyckelord som är 

viktiga: medbestämmande, medvetandegörande och livsbehov.  

2.3 Varför är elever i behov av extra utmaningar viktiga att satsa på? 

Wahlström (1995) tar upp det att i det svenska samhället så anses "elever med särskilda 

behov" vara elever som på något sätt har problem och att begåvade elever inte räknas till 

denna kategori. Wahlström menar dock att dessa elever också är "elever med särskilda 

behov". Hon påpekar att de elever som behöver extra hjälp givetvis skall få detta och att man 

inte skall ta resurser från dem som behöver dem mest. Wahlström anser dock att det borde gå 

att omfördela resurser och ställer sig till exempel kritisk till hur specialpedagoger används. 

Enligt Wahlström menar på att merparten av de specialpedagoginsatser som sätts in är riktade 

mot pojkar födda under det sista kvartalet och ställer frågan om de kanske inte var mogna för 

den skolgång de placerades i. Kanske skulle dessa elever mått bäst av att få stanna kvar i 

förskolan ett tag till innan de börjat grundskolan. Vad Wahlström tycks vilja komma fram till 

är att hon önskar en mer individanpassad undervisning där resurser frigörs och elever får 

arbeta under premisser som stämmer överens med deras mognad. 
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Wahlström ställer sig också frågan huruvida samhället kan klara sig utan att ta tillvara på de 

elever som anses begåvade. Hon menar på att dessa elever oftast får klara sig själva, och visst 

gör de det, men samhället har behov av att utveckla dessa individer så vi får människor 

kapabla att hantera de stora problem som finns att finna. Vi bör ta tillvara dessa individer för 

att kunna utveckla samhället vidare. Vidare berättar hon om faran att låta sina begåvade elever 

arbeta för mycket på egen eftersom de då kan komma att betrakta det egna arbetet som det 

enda intressanta och utvecklande och missa den kommunicerande biten av inlärning och 

utveckling. De kan börja isolera sig och desto större det kunskapsmässiga avståndet blir 

mellan den begåvade eleven och de övriga i klassen blir det större och större risk att eleven 

börjar se sina kamrater som störningsmoment - de glömmer bort att kamraterna kan vara 

intressanta och roliga att vara med. 

En annan vinkel av de sociala problemen tas upp av Persson (1997). Han berättar i sin bok om 

bland annat en situation från sin egen uppväxt där han snarare uppfattades som ett problem än 

som ett barn med potential tack vare sin begåvning. Att vara begåvad är något som för de 

andra, runt omkring, kan vara till en last då de inte riktigt vet hur de ska hantera dessa 

personer. Författaren beskriver ytterligare en svårighet med att vara begåvad, vilket är att inte 

veta om man, som en begåvad person, vågar berätta att man själv ser sig som begåvad. 

Petterson hänvisar till Jantelagen och menar på att denna lag är djupt inrotad i vårt svenska 

samhälle vilket försvårar för oss att visa på våra positiva sidor. De handlar om att människan 

inte ska tänka eller tycka att hon är något eller att hon är bättre än någon annan. Författaren tar 

i sin bok upp ordet elitism, eller elittänkande och att det är något som demokratin kan gynnas 

av. Denne skriver att det i skolan har ansetts vara fel att ge en särskild undervisning till elever 

som klarar av mer än det som läroplanerna anser en elev normalt ska klara av, och även om 

det kanske inte är fel att prioritera de elever som har det lite svårare menar författaren på att 

forskningen har kommit fram till att de elever som är duktiga också har sina speciella problem 

och behov, vilket stämmer överens med vad även Wahlström (1995) hade kommit fram till.  

Barger (1998) menar på att barn som är begåvade barn inom matematik ofta möter på 

motstånd i och med att deras begåvning ligger inom det akademiska. Hon menar på att i 

dagens samhälle så lyfter vi fram och ser upp till atletiskt och artistiskt begåvade barn, medan 

de akademiskt begåvade ofta hamnar i skymundan.  

Wahlström (1995) framhåller vikten vid att hjälpa barn hitta sin identitet, bygga upp trygghet 

och hjälpa barnen att hjälpa varandra att utveckla och tycka om sig själva. Hon tar också upp 

vikten med lek. Barn behöver stöd och en liten puff för att utvecklas inom områden, men detta 

får inte leda till att deras behov av lek glöms bort eller skjuts åt sidan. Allsidighet och 

utveckling i egen takt är vad Wahlström framhåller. Hon tar igen upp den sociala aspekten 

och säger att genom hela livet måste en människa kunna kommunicera med andra människor 

– hur vi mår kommer att till stor del höra samman med detta. Wahlström lyfter också fram det 

faktum att det står skrivet i Lpo 94 att det är skolans ansvar att hjälpa eleverna att växa till 

hela människor. Vidare menar Wahlström på att vissa barn belönas när de visar nyfikenhet 

och de fortsätter att fråga. Andra barn lär sig att fråga så lite som möjligt. 
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Lindkvist (2007) har i sina resultat från intervjuer med fyra begåvade elever sett att elevernas 

upplevelser av skolvardagen delades in i två läger. Det ena lägret trivdes och denna trivsel 

kom av att de fick individanpassad undervisning, en undervisning som kändes relevant och 

meningsfull. Den andra gruppen upplevde inte trivseln i skolan som lika hög och dessa elever 

fick ingen individanpassad undervisning. Eleverna menade på att de inte fick någon stimulans 

i skoluppgifterna. 

Wahlström menar att för att utveckla en talang krävs mycket lång tid och i skolan bör en 

grund för en sådan talang läggas. Vidare säger hon som så att: 

Om barn som har lätt för att lära, får hålla på med enahanda arbete, ständigt repetera det de redan kan, 

grundläggs ofta dåliga studievanor. Eleverna klarar av uppgifterna så lätt och snabbt att de ofta blir ganska lata 

och framför allt uttråkade. 

  (1995, s 41) 

2.4 Arbetsmetoder 

Vad kan man göra för att bemöta elever som är i behov av extra utmaningar? Finns det några 

idéer om hur deras undervisning skall se ut, vad som anses vara de bästa metoderna? Mycket 

av den litteratur och forskning vi funnit handlar till största delen om de elever som anses 

begåvade, ständigt i behov av extra utmaningar inom ett eller flera områden.  

Wahlström (1995), tar dock upp en intressant vinkel av synen på vilka elever som är i behov 

av extra utmaningar. Hon berättar om en kurs som hon läste i Kalifornien, vilken tycks ha 

inspirerade henne mycket. Wahlström säger som så att kursens budskap var att om man 

behandlar alla elever som om de vore speciellt begåvade så kan man uppnå mycket. Man skall 

förvänta sig mycket från sina elever, bara inte för mycket. Wahlström menar vidare att det 

finns väldigt mycket man kan göra som pedagog som inte kostar så mycket pengar. 

Exempelvis ändrade arbetssätt, ökade kunskaper hos pedagogerna, en ökad förmåga att se de 

begåvade barnen och att arbeta tematiskt - utgå från eleverna och låta dem arbeta efter sina 

egna förmågor. 
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2.4.1 Pedagogrollen 

Wahlström (1995) menar på att begåvade elever ser världen ur ett annat perspektiv än andra 

elever, de har också en mycket kreativ förmåga. Detta gäller för pedagogen att förstå att 

ibland kan elevers frustration komma från just det att de ser samband som ingen annan gör 

och inte får den respons som de önskar. De förstår inte alltid att vad som är självklart för dem 

inte behöver var självklart för andra, varken kamrater eller pedagoger. Wahlström betonar 

vikten av att pedagoger inte känner sig ifrågasatt eller nedtryckt i dessa situationer och där av 

bestraffar eleven, vilket enligt Wahlström har hänt. Det kan också verka provocerande för 

pedagogen då en elev ständigt kommer med frågor som denne inte kan svara på eller försöker 

bevisa att något pedagogen sagt inte är sant - då gäller det att se det som att eleven har ett 

självständigt tänkande. Vidare menar Wahlström att det kan vara svårt för pedagoger att 

hantera de situationer där elever blir otåliga på grund av att de redan har förstått vad som gås 

igenom under en genomgång, detta måste dock lösas. När det gäller bemötande av elever och 

deras förkunskaper säger Wahlström även som följande: 

Om man förklarar något för ett barn, så ör det ofta klokt att innan man börjar ta reda på hur mycket 

barnet redan har förstått. 

 (1995, s 46) 

Som exempel på hur viktigt det är att lyssna på eleverna kan Lindkvists (2007) intervjuer med 

fyra begåvade elever (i år 4-6) användas. I dessa intervjuer var alla elever mycket starka inom 

matematiken och tre av dem tog upp negativa åsikter om ämnet. En elev ifrågasatte 

meningsfullheten i det hon fick lära sig, en lyfte fram understimulans och den tredje var 

kritisk till båda punkterna. Senare i intervjuerna framgår det också att två uttryckte irritation 

över att vara styrda av pedagogen och negativiteter med repetition. Två ansåg att skolan mest 

tycktes handla om att upprepa och befästa kunskaper. 

Maria Nilsson (2007), som gjort en studie rörande särbegåvade barn och deras individuella 

utvecklingsplan, tar även hon upp behovet av vidareutbildning hos pedagoger och nämner 

specifikt ett behov av mer kunskaper kring de begåvade elevernas situation. Även Löwing & 

Kilborn (2002) pekar på de brister som finns inom lärarutbildningen där de blivande 

pedagogerna vid utbildningens slut inte har fått tillräckliga kunskaper inom undervisning i 

matematik. Det handlar mer om frågan Hur? än frågan Vad?.  

Wahlström (1995) menar vidare att pedagoger även måste kunna se sig själva med 

fördragsamhet och självironi. De måste också kunna skilja på sin personlighet och sin 

yrkesroll så att man kan granska sig själv. Det är också nyttigt att låta kollegor granska sin 

undervisning. Som pedagog bör man bry sig om eleverna, vilket inte behöver betyda att man 

tycker om dem. Wahlström tar också upp betydelsen av ett öppet sinne, att vara flexibel och 

att man är medveten om att det inte går att förutse undervisningstillfällena, man bör förvänta 

sig att bli förvånad. Det är också viktigt att vara medveten om att pedagogen inte alltid vet 

bäst, och att det kan vara till stor nytta att låta eleverna dela med sig av sina kunskaper. 

Wahlström tar som exempel en lektion då hon skulle berätta för en klass om jordbruk och det 

slutade med att en av eleverna tog över berättandet eftersom denne visste mycket mer än hon 
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själv. Löwing & Kilborn (2002) menar på att man som pedagog måste vara medveten om det 

eleverna gör. Pedagogen behöver få en inblick i huruvida det finns en djupare förståelse hos 

eleven eller inte.  

Löwing & Kilborn har tolkat en undersökning av Alexandersson, från 1994. De menar på att i 

denna undersökning är det endast en av tolv lärare som utgår från innehåll och elev. Detta 

innebär att de elva lärare som inte utgår från innehåll och elev har inte samma möjlighet att 

bygga på det som eleven redan har.  

Pedagogerna har många krav på sig skriver Löwing & Kilborn. Pedagogerna ska förutom att 

ha sina ämneskunskaper även ha stora kunskaper inom didaktiken och dessutom ha en 

förståelse för hur elever tänker kring matematik. Författarna menar på att det är de höga 

kraven som ställs på lärare som gör att en del lärare kan fastna i ett läromedel för att de känner 

att det är den enda möjligheten att klara av sina uppdrag. För att läraren ska kunna göra det 

som är dennes egentliga jobb, det vill säga att hjälpa eleverna med deras kunskapsutveckling, 

behöver läraren känna sig lugn med sitt arbete och inte känna att det endast ställs 

oövervinneliga krav.  

2.4.2 Trygghet hos eleven 

Begåvade barn kan utsättas för avund från kamrater eller till och med förakt, och enligt 

Wahlström (1995) är det inte svårt för ett barn att välja mellan att vara populär hos sina 

kamrater eller att tillfredsställa en vuxen. Det är kamraterna som väljs.  

Eleverna måste stimuleras att tänka och det gäller både ämnesmässigt och socialt. Det är 

oerhört viktigt att eleverna är trygga i sig själva, har en bra grund att stå på och ett gott 

självförtroende. Wahlström menar på att det finns individer som kan anses begåvade men som 

håller tillbaka detta på grund av ett dåligt självförtroende, och de kommer aldrig att kunna 

utveckla sin begåvning om inte självförtroendet förstärks.  

2.4.3 Åldersintegrerade klasser 

Wahlström (1995) tar upp elevsituationen i åldersintegrerade klasser och menar på att detta är 

en miljö där de begåvade eleverna mår bra i. Detta tack vare att det finns en nivåskillnad 

skapad av de olika åldrarna. Wahlström berättar att begåvade elever gynnas av en 

undervisning där var och en arbetar i sin egen takt och med projekt (vilka kan vara både 

individuella och grupparbeten). De begåvade eleverna får ut mycket av att förklara för sina 

yngre kamrater och av att samarbeta med sina äldre. 
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Under vår studietid har vi mött funderingar kring hur eleverna ser på att hjälpa varandra. 

Finns det en risk att elever blir irriterade över att behöva hjälpa sina kamrater? I de intervjuer 

som Lindkvist ( 2007) gjort med fyra elever, som ansågs begåvade av sina pedagoger, så fann 

hon inga tecken på att eleverna skulle ha något emot att hjälpa till, bara det inte blir för 

mycket. 

2.4.4 Arbeta fritt i matematikboken 

Barger (1998) tar upp en enda fördel med att låta en elev arbeta på fritt, i sin egen takt, i en 

arbetsbok, och den positiva saken är att eleven inte behöver vänta på att klasskamraterna. 

Barger tar dock upp ett antal nackdelar med en sådan arbetssituation. Det första är att det är 

svårt att lära sig ett ämne helt och fullt på egen hand och förstå det fullt ut. Eleven kommer 

fortfarande att behöva hjälp med jämna mellanrum, men eftersom pedagoger ofta har så 

mycket att hinna med, så många andra att hjälpa, så kommer eleven i fråga få sitta och vänta 

på att få den hjälp som behövs. Barger tar också upp det faktum att pedagogen inte alltid har 

de kunskaper som krävs inom matematik för att bemöta de elever som kommit långt. Vidare 

menar Barger att genom att arbeta i sin egen takt kan en elev mista fördelen att kunna 

diskutera med sina klasskamrater. Slutligen tar Barger upp frågan vad man skall göra då 

eleven har arbetat färdigt med arbetsboken för årskursen. Är skolan beredd att låta eleven 

arbeta vidare med nästa årskurs bok och i så fall vad skall eleven göra nästa år och så vidare? 

Även Löwing & Kilborn (2002) tar upp arbete i egen takt. De framhäver att det inte alltid är 

det bästa att låta eleverna arbete i en helt egen takt då det kan leda till att läraren i klassen kan 

tappa kontrollen över undervisningen, men tyvärr är ofta fallet så att i dagens läge jobbar 

eleverna i sin egen takt medan läraren går runt och ska hjälpa de som behöver hjälp. Denna 

instruktion som läraren ger till eleverna blir ofta tyvärr mera en sorts ”lotsning”, för att 

använda författarnas egna ord, vilket innebär att läraren i princip endast säger till eleven vad 

denne ska göra utan att förklara varför. Eleven förstår alltså inte varför denne skall göra det 

den tilldelas att göra. De värdefulla matematiska samtalen i grupp förloras då dessa elever 

jobbar i den hastighet de själva vill. Dessa samtal kan ge eleven oerhört mycket. Bland annat 

är de viktiga just för att eleven får möjligheten att utveckla ett matematiskt språk.  

Wahlström menade 1995 på att den traditionella undervisningen gick ut på att låta alla arbeta i 

samma takt. De som hann klart med en uppgift inom till exempel matematiken fick repetera 

det de hade gjort tills de andra var klara. Hon menar på att de som kunde mest fick repetera 

mest, medan de som kunde minst fick öva minst, eftersom de hela tiden var påskyndade och 

väntade på. När de väl hann färdigt med ett område så var de tvungna att fort börja med nästa. 

De fick ingen tid till repetition. Wahlström poängterar dock att hon vet om att de flesta lärare 

inte arbetar så längre. Dock är väldigt många läromedel som fortfarande bygger på den 

traditionella undervisningsmetoden. 
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Malmer (2002) skriver att undervisningen har mer och mer förändrats i riktning mot en 

individanpassad undervisning då elever inte klarar av att arbeta i samma takt i läroböckerna. 

Många pedagoger följer läroboken eftersom pedagogen tack vare materialet känner en 

trygghet i sin roll som pedagog. Läroböckerna inom matematik är ofta utformade på ungefär 

samma sätt. Kapitlen brukar inledas med en genomgång av en modell som eleverna ska 

använda och efter den ett antal uppgifter som eleverna ska lösa med hjälp av modellen. 

Eleverna lär sig att det viktiga är hur många uppgifter de får rätt på och inte hur de kommit 

fram till svaren vilket leder till att allt arbete blir resultatinriktat. Malmer betonar att det ska 

prioriteras att eleverna får möjlighet att tillägna sig ett logiskt och kritiskt tänkande, genom att 

få argumentera för den lösning de själva kommit fram till men även vara öppna för nya 

varianter. I verkligheten är det inte ofta som vi löser problem på egen hand utan vi tar hjälp av 

varandra, vilket även borde synas mer i matematikundervisningen. Alla elever behöver få 

känna sig bekräftade och det kan de göra om de får arbeta med sådant som är anpassat efter 

dem. Känner de att läraren ger dem jobb utifrån där de befinner sig kan de förhoppningsvis bli 

motiverade och känna arbetsglädje och att matematiken dessutom är ett ämne de har nytta av i 

framtiden. 

2.4.5 Hoppa över en årskurs – för- och nackdelar 

Barger (1998) har sållat ut några för- och nackdelar med att hoppa över en årskurs. Hon 

menar på att elever som har uppnått de mål som är satta inom matematiken för en årskurs 

måste utmanas. De har lika stor rätt till utmaningar som de andra eleverna. Tvingas eleven 

stanna kvar i en miljö som bara tillhandahåller material för matematik inom en viss årskurs så 

kommer eleven till slut att tröttna på matematik och kanske till och med tappa intresset helt 

för ämnet. Kanske till och med komma att skapa ett störningsmoment i klassen. Är pedagogen 

i klassen i fråga inte villig att anpassa sin undervisning, eller oförmögen till detta, så är ett 

hopp i årskurserna att rekommendera. Är eleven tvingad till att hoppa en årskurs fast att denne 

inte är redo för ett sådant steg så menar dock Barger på att det kan leda till eleven blir 

frustrerad och orolig över sin matematiska förmåga och kanske till och med kan börja misstro 

den. Eleven kan i en sådan situation också börja få problem inom matematiken. Ett hopp i 

årskurserna, kan om det gäller en elev som inte var redo för det, trots att eleven ansågs 

begåvad, ge men för livet - till och med om eleven efter att svårigheterna upptäckts flyttas 

tillbaka till den ursprungliga årskursen.  
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2.4.6 Fördjupning i undervisningen – för- och nackdelar 

Barger (1998) använder begreppet "Enrichment" i undervisningen vilket vi översätter med det 

svenska begreppet ”fördjupning i undervisningen”. Hon beskriver detta som en 

undervisningsform där man just fördjupar sig i de kunskapsområden som är specifika för 

årskursen. Eleven får alltså fortfarande arbeta inom samma område som sina kamrater men 

arbetsuppgifterna är anpassade efter elevens behov och förmåga. Barger påpekar att denna 

undervisningsform passar alla elever men att det sällan finns tid för en pedagog att ta planera 

och genomföra den med andra elever än de begåvade. 

Enligt Barger finns det för- och nackdelar även med denna form av anpassning av 

undervisningen för de begåvade eleverna. Fördelarna är att skolor är mycket mer villiga att 

använda sig av denna metod och att tillhandahålla det behövda materialet. Eleverna får stanna 

med sina kamrater i årskursen och det är mycket vanligt att eleverna hittar djupare 

intresseområden med hjälp av fördjupningarna. De får stöta på problem och utmaningar inom 

ämnesområdena de inte skulle ha fått göra om de till exempel hoppat över en årskurs. En av 

de nackdelar som Barger tar upp är svårigheter med att avgöra om arbetsuppgifterna verkligen 

är fördjupning eller inte. Hon menar på att många gånger kan de vara rena 

upprepningsövningar. Vidare menar Barger att på grund av tidsbristen är det lätt hänt att 

pedagoger litar för mycket på förtryckta material, eller som Barger kallar det: "publisher-

prepared worksheets". Slutligen kan brister i kunskap inom ämnet få pedagoger att tveka med 

att ge eleverna tillfredsställande material på grund av pedagogernas osäkerhet gällande 

huruvida de kommer att kunna svara på elevernas frågor. 

2.4.7 Hoppa över en årskurs eller få fördjupad undervisning 

Hur skall man då veta vilket som är att föredra om man står och väljer mellan att hoppa över 

en årskurs och att använda sig av fördjupad undervisning. Barger (1998) menar på att man 

skall prata med eleven. Många elever är nöjda med att vara i den årskurs man är i, med de 

vänner man har i klassen och med det som görs i klassen. I dessa fall är en förflyttning inte 

rekommenderad, utan fördjupning. Påstår eleven att matematiken dock är tråkig och att eleven 

verkligen vill vara i en högre årskurs (kanske inte har så mycket gemensamt med sina 

klasskamrater) och vill få lära sig något nytt, då kan ett årskurshopp vara värt att överväga. 

Barger tillägger dock att i de flesta fall är fördjupad undervisning det som tillfredsställer mest. 

Är detta dock inte tillfredsställande och att hoppa över en årskurs blir ett faktum som lösning 

så skall en noggrann undersökning av elevens kunskaper göras, för att försäkra att denne har 

den kunskap som behövs för att klara ett årskurshopp. Barger kommenterar även frågan om 

huruvida elever kan få en emotionell störning i och med ett årskurshopp, och hon menar på att 

det inte finns någon forskning som tyder på detta.  
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2.4.8 Hur fördjupa undervisningen? 

Barger (1998) ställer sig själv frågan hur man kan berika undervisningen utan att föra in nya 

ämnesområden - hur man kan fördjupa undervisningen. Hon berättar att man kan använda en 

lek som "tänk om", "What if?", där poängen är att låta eleverna fundera ut hur vår matematik 

skulle se ut om något vore annorlunda. Som exempel tar hon hur vår matematik skulle vara 

om vi endast hade tre fingrar på varje hand och tre tår på varje fot. Vidare rekommenderar 

Barger att man kan ändra sättet man frågar från "Vad är lösningen?" till "Hur många lösningar 

kan du finna på svaret X". Barger rekommenderar också att försöka integrera matematiken i 

de andra ämnena och att studera matematisk historia.  

Wahlström, (1995) menar på att det är viktigt att sluta med uppgifter med endast ett svar och 

köra med öppna frågor. Wahlström berättar också att en föreläsare vid namn Lennart Edberg 

brukade tala om att ”Som om”–uppgifter borde bytas ut mot ”för att”– uppgifter. Uppgifter 

som går ut på att låtsas göra något skall bytas ut mot riktiga uppgifter som resulterar i något i 

verkligheten. Låtsas inte skriva brev till någon utan skriv brev till någon. Arbete på ett 

undersökande sätt lyfter Wahlström också fram och menar på att man skall låta elevernas 

frågor stå i centrum och sedan utgå från dem när man lägger upp den kommande 

undervisningen. Låt också eleverna undersöka och ta reda på saker själva. Det är inte 

arbetstakten som är viktig, utan hur djupet blir, hur djupa kunskaper de begåvade eleverna får 

att tillskansa sig. I intervjuer som Nilsson (2007) har gjort med pedagoger uttrycker de sig 

som så att det inte är svårt att ge fler uppgifter, men att svårigheten ligger i att hitta 

fördjupningsuppgifter. När det gäller utantillärning säger Wahlström som så att det i sig inte 

är fel men det måste vara utantillärning med förståelse. Enligt Wahlström är det för begåvade 

barn också ofta mycket viktigt att få klarhet, att inte behöva leva med motsägande budskap. 

De vill ha rena fakta, skilt från åsikter. Hon menar också på att med tanke på hur dagens 

media är, så är vikten vid att kunna skilja dessa två saker åt, av ännu större betydelse. Vidare 

tar Wahlström upp vikten vid att ha utmanande uppgifter hela tiden, till exempel en uppgift 

som sträcker sig från mån till fredag varje vecka och som eleverna får arbeta med frivilligt när 

de har tid, som sedan diskuteras på fredagen. Målen i skolan måste också vara tydliga, även 

för eleven, och både elev och elevens föräldrar skall vara delaktiga i att sätta upp dessa (se 

även rubriken Individuell utvecklingsplan). Slutligen kan nämnas Wahlströms åsikter om 

begåvade elevers behov av en god studieteknik. Hon menar på att i och med att dessa elever 

ofta finner kunskapsinlärningen mycket enkel i början så får de inte någon utvecklad 

studieteknik. De har inget behov av det i det stadiet. Det är dock mycket viktigt att de 

kommer att utveckla en god studieteknik eftersom att det annars finns en risk att de på grund 

av sin ovan av att bemöta utmaningar ger upp. De anser det bli för jobbigt. 
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Avslutningsvis kan nämnas några av de resultat som Lindkvist (2007) fick vid sina intervjuer 

med begåvade barn, där eleverna själva berättade att de gillade kreativa uppgifter, så som att 

forska och skriva fria texter. Detta skall dock göras utan att man blir störd av sina kamrater - 

utan avbrott. Eleverna visade också upp ett ogillande för upprepande och förutsägbara 

uppgifter och nämnde även störande kamrater som något de fann sänkte trivseln i klassen.  

2.4.9 Grupparbeten 

Barger (1998) påpekar att forskning har visat att arbete i grupper påverkar normalbegåvade 

och elever med matematiska svårigheter på ett positivt sätt men när det gäller de begåvade 

barnen så visar forskning endast på att det åtminstone inte skadar dem. Enligt Barger finns det 

ingen forskning som visar på att grupparbete har en utmärkande positiv påverkan på de 

begåvade barnen. Barger påpekar dock att även begåvade barn behöver lära sig att arbeta 

tillsammans med andra barn, men att man kan ifrågasätta undervisningen om ALLT är 

grupparbeten. Barger menar dock också att om man parar ihop begåvade barn och 

normalbegåvade barn, så kan det vara till nytta för båda grupperna, likväl för normalbegåvade 

elever och elever med svårigheter inom matematiken, då dessa två grupper paras ihop. 

Däremot är det inte bra att para ihop begåvade barn med elever med svårigheter eftersom 

detta leder till frustration hos båda parterna så till vida ”ihop-parandet” inte går ut på att det 

begåvade barnet skall handleda barnet med svårigheter. Detta gynnar dock eleven med 

svårigheter mer än den begåvade eleven.  

2.4.10 Individuell utvecklingsplan 

Nilsson (2007) berättar att i sin studie har samtliga pedagoger som intervjuats menat på att 

användandet av IUP är ett redskap med stora fördelar vid arbetet med begåvade elever. Det 

har blivit enklare att upptäcka begåvade elever och även att se vilka metoder som måste 

tillgripas för att hjälpa dessa att utvecklas. En av de intervjuade pedagogerna menar på att det 

är enklare att motivera eleverna till utveckling då de har de fastställda målen att arbeta efter. 

Flera av pedagogerna menar till och med att IUP:n i sig är tillräcklig som åtgärd och att man 

utifrån den sedan anpassar undervisningen. Pedagogerna varnade dock för att IUP:n inte fick 

bli för styrande heller. Det måste fortfarande finnas kvar vissa friheter till förändring och 

anpassning i det dagliga arbetet. 

Intressant att nämna, med tanke på att individuella utvecklingsplaner ofta tas fram i samband 

med utvecklingssamtal, är åter igen de intervjuer Lindkvist (2007) har gjort med fyra 

begåvade elever där vi, bland annat, får ta del av hur de uppfattar utvecklingssamtalen. 

Lindkvist menar på att samtalen, i elevernas ögon, mest handlar om att utvärdera eleverna och 

rätta till och undervisningens brister. Styrkor nämns sällan eller aldrig. 
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2.4.11 Vad göra i hemmen? 

Barger (1998) beskriver hur man som förälder kan hjälpa sitt begåvade barn. Det första som 

Barger tar upp är att hjälpa barnets siffersinne. Det är viktigt att lära sig se att siffror kan var 

närvarande i många olika fall. Barnet behöver hjälp att se sambandet mellan siffror och 

omvärlden så att mäta och räkna saker både inomhus och utomhus är rekommenderat.  

För att träna problemlösning menar Barger på att då skall frågor ställas, frågor som inte har en 

förutbestämd metod för att lösas. Dessa frågor skall självklart anpassas efter barnets ålder. 

Barger tar också upp nyttan av att spela spel som kräver att beslut fattas av de som deltar. 

Dessa spel kan hjälpa barnen att se framåt och förutse vad som kan komma att hända 

beroende av vilka aktioner som görs. Även pussel och utbildande leksaker är till stor nytta. 

Barger påpekar dock att alla dessa redskap kan tänkas behöva vara sådana som vanligtvis 

rekommenderas till barn som är några år äldre. Detta för att det begåvade barnet skall få 

någon utmaning. Det är dock viktigt att det är barnets eget intresse som styr valet av medel. 

För äldre barn rekommenderar Barger gåtor och ”brain teasers”, vilket vi översätter till 

tankekluringar. Barger tar också upp elektroniska spel, men påpekar då också att de är nyttiga 

så länge problematiken är att navigera runt i spelet och förstå hur det är upplagt till att endast 

bygga upp en snabbhet eller en styrka. Navigationen och problemlösningen i elektroniska spel 

rekommenderas alltså, dock inte de som endast handlar om att vara snabb eller stark. Vidare 

tar Barger upp att det inte alltid bara är numeriska problem som är till stor nytta att lösa för de 

begåvade barnen utan Barger säger som så att: 

When your child tries to figure out how to convince you she should be allowed to stay up and watch a 

particular television program, she is also trying to solve a legitimate problem. 

(1998, s 6)  

Slutligen, när det gäller problemlösning, menar Barger på att det även är till stor nytta för 

barnet att själv ta fram problem, att skapa dem själv. Hon rekommenderar att man till exempel 

ger barnet tidningsartiklar eller beskriver en situation för barnet och sedan får denne skapa 

problemformuleringen utifrån det lästa/beskrivna. 

Barger tar också upp hur man kan hjälpa sitt barn beräkna och även här är det mer lekande 

metoder. Barger rekommenderar att man hela tiden skall leta efter situationer där man kan 

gissa hur många, hur långt bort och så vidare. Hitta på egna sådana situationer likväl som att 

ta reda på de situationer som vardagen erbjuder. Situationerna kan vara sådana som att gissa 

hur många bönor det finns i en burk och en viktig del i dessa gissningar är att diskutera 

beräkningarna och genom diskussioner komma fram till bättre beräkningar. 
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Uppmuntran är något som Barger också tar upp när det gäller att kunna stödja begåvade barn. 

Som förälder behöver man inte själv vara begåvad inom matematik för att kunna stödja och 

uppmuntra, precis som man inte behöver vara duktig inom en sport för att kunna stödja 

barnen i sporten. Barger rekommenderar att man inte diskuterar om och om det faktum att 

man inte är lika begåvad själv och tycker att det är konstigt att man i dagens samhälle kan, 

väldigt avslappnat, säga att man aldrig var något bra i matematik, medan man inte skulle vara 

lika avslappnad om man sade att man aldrig varit nå bra på att läsa. Det framgår dock inte 

varför Barger anser det viktigt att poängtera varför man inte skall diskutera den egna 

svårigheten med att förstå matematik.  
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3. Metodologi 

3.1 Metodval 

Vi har besökt pedagoger på deras arbetsplatser och intervjuat dem rörande situationen kring 

elever i behov av extra utmaningar inom matematiken. Vi hade från början tänkt att använda 

oss av enkäter för att nå ut till så många som möjligt men då vi allt mer och mer rörde oss mot 

ett syfte som krävde en mer kvalitativ undersökningsmetod beslöt vi oss för semistrukturerade 

intervjuer, då dessa gav möjlighet till följdfrågor,  något som är nödvändigt då vi önskar fånga 

pedagogernas djupare tankar kring ämnet. Enligt Stukát (2005) skall en strukturerad intervju 

vara till nytta om man vill ha fasta svarsalternativ. Detta var inget vi önskade. Dock ville vi 

utnyttja de fastställda frågorna, som används vid strukturerade intervjuer, för att ha ett schema 

att följa vid intervjuerna, för att försäkra oss om att inga intressanta punkter missades. 

Eftersom vår studie berör ett område där pedagoger kan ha mycket olika tankar och svar krävs 

dock att vi som intervjuare är beredda att frångå våra frågor till viss del, för att kunna följa 

upp svaren med följdfrågor som får pedagogerna att förklara sina tankar mer tydligt. Vår 

intervju fungerar alltså lite som en ostrukturerad intervju. Stukát beskriver dessa som 

intervjuer där man endast utgår från ämnespunkter och låter de intervjuade diskutera kring 

dessa. Det är i och med att vi har denna blandning från båda intervjuteknikerna som vi kallar 

våra intervjuer för semistrukturerade, vilket är vad Denscombe (2000) kallar denna 

intervjutyp. 

Innan de egentliga intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en av de handledare som vi 

hade under vår verksamhetsförlagda utbildning. Detta gjordes med tanke på att Patel & 

Davidson rekommenderar att en sådan genomförs för att försäkra att intervjusituationen ger 

de önskade resultaten. Anledningen till att vi valde att genomföra pilotintervjun med en av 

våra handledare var eftersom vi redan hade en, förhållandevis, nära kontakt med denne, och 

skulle på så sätt få bra tecken på vad i intervjufrågorna som eventuellt behövde ändras. Med 

tanke på att vi att vi kände varandra från början visste vi att vi kunde få ärliga tankar kring 

intervjuns upplägg. 

Pilotintervjun visade på att intervjufrågorna som tagits fram var klara och tydliga i den form 

vi tagit fram dem. Vi valde därför att ha kvar dem i deras ursprungliga form. Dock märkte vi 

att de inte riktigt gick att använda för att få svar till vårt ursprungliga syfte. Intervjufrågorna 

togs först fram för att besvara frågan: ”Vilka material används vid individualiseringen för 

elever i behov av extra utmaningar, och varför används dessa material?” Efter ett tag märkte 

vi att för att en sådan undersökning skall kunna göras, krävs att man specificerar frågorna 

mycket mer precist kring ett matematikområde i taget. De frågor vi hade använt oss av gav 

istället en överblick av hur situationen för elever i behov av extra utmaningar är överlag. Då 

detta kändes mycket mer intressant än vår ursprungliga frågeställning så valde vi att fortsätta 

på det nya spåret vi kommit in på. I och med att vi får reda på hur situationen är överlag (här 

får man ta hänsyn till att vår undersökning är begränsad till exempel när det gäller antalet 

intervjuade pedagoger), kan vi sedan även se vart man kan starta då vidare forskning önskas 

göra på ämnet. 
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3.2 Undersökningsgrupp  

Vår målgrupp är pedagoger i de lägre åldrarna som leder i stort sett all undervisning som sker 

i en klass, bortsett från de traditionella ämnena som brukar omdirigeras till andra pedagoger – 

såsom till exempel musik, slöjd och idrott. Denna målgrupp har valts med tanke på att vi 

försöker fånga hur den vardagliga situationen ser ut för de pedagoger som dagligen befinner 

sig i klassrummet med eleven, när det gäller individanpassad undervisning för elever i behov 

av extra utmaningar inom matematiken. På grund av detta har vi valt att välja bort intervjuer 

med till exempel specialpedagoger. 

Då intervjufrågorna var fastställda genomfördes intervjuer av sammanlagt åtta pedagoger. 

Fyra från en skola i en förort till en storstad och fyra från en skola i en mindre stad.  

3.3 Etiska principer 

3.3.1 Informationskravet 

Enligt Stukát (2005) skall deltagarna vid intervjuer ha rätt att få veta undersökningens syfte 

och de ska även förstå att den är frivillig. Om de av någon anledning känner att de inte vill 

vara med i studien efter att den påbörjats får de avbryta. Det är också bra om de medverkande 

får ta emot information, helst före studiens början, där det står vilka som är ansvariga för 

forskningen och vilken institution som arbetet hör till.  

Detta har uppfyllts på två sätt. På den ena skolan fick de deltagande ut ett informationsbrev 

några dagar innan intervjun genomfördes och på den andra informerades de muntligt. 

3.3.2 Samtyckeskravet 

När det gäller samtycke säger Stukát (2005) att vid studier där elever ingår, kan det först vara 

lämpligt att kontakta deras föräldrar/vårdnadshavare för att få deras samtycke. Det är även 

lämpligt att vid intervjuer med exempelvis pedagoger att prata med skolledningen.  

I och med att vår studie inte involverar intervjuer av elever eller annan efterforskning som 

kommer att påverka eleverna i pedagogernas klasser har varken elever eller elevers föräldrar 

informerats om undersökningen. Dock tillfrågades och informerades rektorerna på båda 

skolorna. Endast pilotintervjun genomfördes innan rektorns godkännande givits. 

3.3.3 Konfidentialitetskravet 

Då undersökningar ibland behandlar känsliga frågor ska de medverkande inför exempelvis 

intervjun veta hur svaren är tänkta att behandlas. Är det till exempel anonymt eller 

konfidentiellt, där anonymitet innebär att deltagarna inte kan identifieras men vid 

konfidentialitet menas att endast de som gör studien vet vilka deltagarna är (Patel, 2003).  

De som svarat på frågor kan även vilja veta hur de ska göra för att sedan få läsa hela arbetet. 

Eventuellt kan forskare och deltagare komma överens om att denne ska få en sammanfattning 

av arbetet efter dess fullbordan (Stukát, 2005). 
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I den informering som deltagarna delgavs, informationsbrevet eller den muntliga 

informeringen, ingick även en förklaring där det framgick att intervjuerna var konfidentiella. 

Endast den person som genomfört intervjun med pedagogen kommer att veta vem som svarat 

vad på frågorna. Vad gäller tillgången till det färdiga arbetet så har de intervjuade fått 

kontaktuppgifter till oss forskare och kan kontakta oss om de önskar ta del av studien. 

3.3.4 Nyttjandekravet 

Stukat menar slutligen att det även skall vara klart att arbetet endast får användas vid 

forskning, och att studien kan användas som litteratur som andra författare hänvisar till när de 

skriver artiklar och läroböcker. (Stukát). 

Även detta delgavs pedagogerna innan intervjuerna genomfördes.  

3.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Vi har valt att använda oss av ljudupptagning via bandspelare vid våra intervjuer, för att på så 

sätt öka möjligheterna att i efterhand analysera svaren så noggrant återgivna de kan bli. I och 

med att endast en av de två forskare som genomoför detta arbete närvarar vid varje intervju, 

ger en bandupptagning även möjlighet för den frånvarande forskaren att ta del av intervjun. 

På detta sätt kan vi öka säkerheten i våra tolkningar i och med att det är två personer som 

tolkar det sagda och att vi dessutom även på egen hand flera gånger kunde lyssna på 

intervjuerna för att transkriberingarna skulle bli så adekvata som möjligt. Då vi före våra 

intervjuer valde att ge ut frågorna till våra pedagoger som skulle intervjuas gör det att 

tillförlitligheten i sig blir större. I och med att pedagogerna fick ta del av frågorna före själva 

intervjun har de kunnat sätta sig in i frågorna och, vid eventuella funderingar kunnat be om 

förtydligande vid intervjuns start. Inspelning av intervjuer rekommenderas även av både 

Stukát (2005), Denscombe (2000) och Patel & Davidson (2003), som menar på att det ökar 

tillförlitligheten och möjligheten till granskning. 

Intervjuerna genomfördes på avskilda platser med tanke på vi inte ville bli avbrutna i arbetet, 

vilket rekommenderas av både Stukát (2005) och Denscombe (2000). Större delen av 

intervjuerna genomfördes i pedagogernas egna klassrum då dessa erbjöd denna avskildhet och 

vi som pedagoger trodde att detta skulle kunna underlätta för pedagogerna att beskriva bland 

annat de material de använde sig av i och med att de hade dem nära till hands och till och med 

kunde demonstrera dem. 

Intervjuerna genomfördes på två olika skolor för att vi på så sätt skulle få en viss 

spridningsmöjlighet när det gäller svar. I och med att intervjuerna skedde i olika skolor ökar 

chansen att vi får ta del av olika tankesätt och olika arbetsmetoder. En större undersökning 

skulle mycket väl kunna genomföra intervjuer på ett större antal skolor och få ett mycket mer 

uttömmande resultat, men på grund av den tid som tilldelats arbetet, begränsas vi till dessa två 

skolor.  

Även när det gäller validiteten påpekar Stukát (2005) och Patel & Davidson (2003) hur viktigt 

det är att veta hur metoderna påverkar resultaten. Intervjuer som mätinstrument anser vi 
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fortfarande vara bra men vi märkte att då vi ville ändra våra forskningsfrågor så hade vi 

kunnat vinkla våra frågor lite annorlunda för att anpassa det bättre efter de nya 

forskningsfrågorna. Vår önskan om att ändra forskningsfrågorna kom dock efter att vi hade 

genomfört intervjuerna och vi hade gått igenom vårt resultat mer noggrant. Vi märkte att 

svaren som vi fick på intervjufrågorna som använts inte gav tillräcklig grund för att kunna 

svara på de ursprungliga forskningsfrågorna men att det gav desto bättre svar på de nya 

forskningsfrågorna som vi dessutom fann intressantare. 

När det gäller generaliserbarheten av våra resultat kan vi endast säga att det ger en inblick i 

hur situationen kan tänkas se ut som helhet. Det är dock endast situationerna på de skolor som 

våra intervjuer genomförts på som våra resultat kan generaliseras på. Våra tolkningar är dock 

understödda av en utförlig resultatbearbetning, stödd av tidigare forskning och annan 

litteratur. 

3.5 Redovisning av intervjuresultatet 

Då vi inte är ute efter ett kvantitativt resultat har vi valt att presentera materialet vi fick fram 

från intervjuerna utefter de kategorier vi kunde se i svaren. Vi vill lyfta fram tankarna och inte 

antalet. Det är också därför som vi inte anger pedagogerna vid fiktiva namn, ”Pedagog A, 

pedagog B” och så vidare. Hade vi önskat peka på vad varje pedagog sa för sig så skulle detta 

dock ha varit till nytta. På det här viset blir konfidentialiteten ännu säkrare. Hade varje enskild 

pedagogs svar redovisats för sig, hade det funnits en risk att svaren kunnat kopplas till 

pedagogen i fråga på de skolor som pedagogerna är aktiva. 
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4. Intervjuresultat 

4.1 Synen på individualiserad undervisning 

De intervjuade pedagogerna ansåg att individualiserad undervisning var en självklarhet, men 

det fanns vissa skillnader i vad som togs upp som viktiga aspekter.   

4.1.1 Skillnader inom ämnena 

En pedagog menade på att det inte fanns några skillnader mellan ämnena när det gäller 

individualiseringen, eftersom individualisering skall ske i dem alla. De övriga pedagogerna 

menade också på att individualisering skall ske i alla ämnen, men att det finns olika 

svårighetsgrader då individualiseringen skall genomföras. De ämnen som framhölls som mest 

framskridna vad gäller individualisering var matematik eller svenska.  

Tre pedagoger lyfte fram matematiken. Den första nämnde det faktum att i första och andra 

klass är ämnena matematik och svenska de viktigaste. Eftersom det är viktigast är det också 

där man lägger mest energi på att individualisera. Den andra pedagogen menar på att 

matematiken är lättare att individualisera då målen är tydligare i det ämnet. Den tredje 

pedagogen tog upp tillgången till bra material som en faktor till en mer utpräglad 

individualisering i matematiken. 

Sedan hade vi en pedagog som ansåg att svenskan var enklare att individualisera då samma 

uppgift kan göras på många olika sätt. Denna pedagog uttryckte sig exempelvis som följande:  

Några skriver bara några korta ord medan några skriver en hel saga. Men i matte blir det nog mer att 

man måste göra helt olika saker.   

Vidare menade en pedagog att det inte var någon skillnad alls mellan ämnena, eftersom 

individualisering skall ske inom alla ämnen. 

4.1.2 För vem och hur? 

Så gott som alla de intervjuade pedagogerna menar på att individualiserad undervisning är 

något för alla elever. Två av pedagogerna lyfte också fram det faktum att individualisering 

även skall ske för de elever som är i behov av extra utmaningar – annars tröttnar de. Det var 

dock en pedagog som valde att formulera sig som så att individualiserad undervisning är mest 

för dem som har det svårt, men beskrev samtidigt hur man kunde individualisera för dem som 

behövde extra utmaningar också.  

IUP:n lyftes senare fram, av en annan pedagog och denne beskrev hur man bör utgå från de 

mål som finns för eleverna i kursplanerna när målen sätts upp. Denne menade på att har man 

uppnått de mål som eleven skall för sin årskurs så kan man titta på de kommande årskursernas 

mål och plocka därifrån. Denne beskrev också hur individualiseringen skedde för eleverna 

genom att de under utvecklingssamtalen fick berätta vad de ville lära sig mer om. 
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4.1.3 Viktigt att tänka på vid individualisering 

I intervjuerna kunde det urskönjas vissa eftersträvansmål vid arbete med individualisering: 

1 Att se varje elev 

2 Att ge utmaningar 

3 Att skapa glädje 

4 Att eleverna förstår innan nya områden presenteras 

Vidare menade pedagogerna på att för att kunna individualisera så måste man känna sina 

elever och utgå från där eleven befinner sig. 

Viktigt att komma ihåg är att även om alla elever skall få en individualiserad utbildning, så 

måste alla också ha en likvärdig grund att stå på. 

4.2 Aspekter på specialpedagogik 

Alla pedagoger utom två uttrycker bestämt att specialpedagogik först och främst används för 

elever som behöver ha extra stöd för att nå målen. Dessa mål behöver inte endast vara 

kunskapsmässiga mål utan även sociala, lyfte en av pedagogerna fram. De intervjuade 

pedagogerna kopplar först och främst specialpedagogik till specialpedagoger och att skicka 

iväg elever till dessa, eller hämta in dessa pedagoger till klassrummet. Vidare påpekar en 

pedagog att mycket beror på resurstillgången, det är det som avgör vilka elever som får ta del 

av specialpedagogik. Lite resurser på skolan resulterar till att endast de högst prioriterade får 

ta del av undervisningen. 

Likheter mellan specialpedagogik och individualiserad undervisning är det att man måste utgå 

från där eleven befinner sig – enligt en av pedagogerna. Detta menar en annan pedagog också 

är likheten mellan speciallärare och klassrumslärare. Denne pedagog framhävde dock att 

speciallärare får svårare fall, det krävs djupare analyser, för att få fram en bra individualiserad 

undervisning.  

Endast en av de intervjuade visade på en medvetenhet att behovet av en utomstående 

specialpedagog kan bero på brister i pedagogens kunskaper, ej anpassad miljö i klassrummet 

och/eller ett ej lämpligt arbetssätt. Det är också endast en pedagog (med 

specialpedagogsutbildning men undervisande i klass) som visar på att specialpedagogik även 

kan användas av klassrumspedagogen. Denne pedagog ansåg att det i grunden handlar om att 

försöka nå fram till alla elever. Det påpekades att specialpedagogik handlar om att se elever 

från olika vinklar, att se att eleverna är bra på olika saker. Detta kopplades till 

specialpedagoger och menade på att det är bra att ha en diskussion mellan 

klassrumspedagoger och specialpedagoger där klassrumspedagogen får hjälp med att välja ut 

material beroende av svårighet. 
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4.3 Olika sorters begåvningar 

4.3.1 Enkelt för muntlig men svårt för skriftlig matematik  

Två av pedagogerna tar upp att man kan se skillnader när det gäller skriftlig begåvning och 

praktisk begåvning. Detta syntes extra tydligt inom matematiken. En av pedagogerna menar 

på att hos vissa elever, när man sitter och pratar med dem, kan de lösa matematiska problem 

utan svårigheter, men så fort de behöver skriva så går det inte alls. Den andre valde att 

formulera det som att elever kunde ha det enkelt för sig att förklara hur de tänkte, men ha 

svårt för läsningen.  

En tredje pedagog menar på att vissa elever kan förstå och se samband inom matematiken 

men som inte kan skriva och göra arbete under en viss tid. 

4.3.2 Språklig begåvning 

Språkbegåvning togs upp lite närmare av en pedagog. Denne tog upp inlärning av flera olika 

språk. Pedagogen menade på att man kan vara både matematiskt begåvad och språkligt 

begåvad och beskrev sedan en elev som höll på att lära sig tre språk utöver svenskan. 

Pedagogen berättade att ett av dessa språk var moderns modersmål, men menar ändå på att 

eleven verkar språkbegåvad. Vidare tar pedagogen upp att det inte talas så mycket om 

begåvningar inom språk, utan att det talas mer om begåvningar inom naturvetenskapen.  

Denne pedagog menar också på att man kan vara socialt begåvad och att begåvning kan ha 

med inlärning att göra – att man lär in ett beteende eller klarar av skolans ”kod”. 

Sedan var det en pedagog som ansåg att det finns elever som är väldigt duktiga i skolans 

ämnen, men som hela tiden får problem med de andra eleverna, sociala problem. I fallet som 

kommer att beskrivas lite närmare under nästa rubrik har vi till exempel en elev som har goda 

teorikunskaper, men som behövde träna mer på sin sociala förmåga.  

4.3.3 Elever med stora förkunskaper när de börjar skolan 

Elever som kommer till skolan med väldiga förkunskaper togs upp av en pedagog, vilken 

beskrev en tidigare elev som funnits i dennes klassrum. Eleven hade börjat skolan med redan 

goda läs- och skrivkunskaper, vilket ledde till att funderingar på att låta eleven hoppa en 

årskurs växte fram. I samspråk med föräldrar kom man fram till att eleven i fråga hade behov 

av social utveckling. Där behövde eleven få utveckla sig mer, så det beslutades att eleven 

skulle stanna i klassen, och pedagogen fick försöka hitta material till denne elev, vilka gav lite 

mer utmaningar. Vidare tar pedagogen upp att i det här fallet, där extrauppgifterna till eleven 

skulle vara lite svårare, krävdes det lite mer av denne som pedagog. Detta var jämfört med 

elever som denne hade haft och som var i behov av extra stöd på grund av svårigheter. 

Pedagogen ville hitta uppgifter som passade eleven men som inte pressade för mycket. 

Matematikböcker byttes ut, och svårare steg valdes i dem. Eleven fick också hoppa över de 

sidor som ansågs för enkla.  
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Pedagogen visade på en vilja till att anpassa undervisningen för elever med begåvningar, men 

uttryckte också en viss uppgivenhet. Trots dessa försök till anpassningar så blir det ofta att 

eleverna endast släpps lite friare men genomgångar och blir ändå lika. Det finns inte tid att 

ägna sig helhjärtat åt dem. 

En annan aspekt på de elever som kommer till skolan med stor grund att stå på togs upp av en 

annan pedagog. Denne menade på att dessa elever fanns, och att de var väldigt duktiga – men 

ställde sig tveksam till att de kunde kallas begåvade. De hade stora kunskaper i början av 

skolgången, jämfört med klasskamraterna, vilket gjorde att de låg några steg längre fram än 

de övriga i klassen och kunde ”tyckas vara begåvade”. 

4.3.4 Begåvning kopplad till nöjeskänsla och intresse 

När det gäller begåvningar inom olika ämnen så menar en pedagog på att när eleverna är små, 

precis har börjat sin skolgång, så tycks det som om matematiken är lättare än svenskan. Detta 

kunde bero på att eleverna tycker att matematiken är roligare – tycker man att ett ämne är 

roligt så går det lättare. Pedagogen sade också det att ofta när ett ämne är tråkigt för en elev, 

så beror det på att det är för svårt. Pedagogen tar också upp en skillnad mellan pojkar och 

flickor och berättar att flickor oftast har det lättare än pojkar när det gäller att skriva. 

En annan pedagog beskriver en elev i sin klass som visar väldigt stora framsteg inom 

matematiken. Denne elev får massor med extrauppgifter och då pedagogen frågar vid 

utvecklingssamtal säger sig eleven tycka att det är jättekul. Eleven verkar också tycka att 

vanlig räkning sida upp och ner är roligt. Vidare berättar pedagogen att det nöjet verkar finnas 

i allt som har med siffror att göra, men att eleven också är otroligt nyfiken, vetgirig, envis och 

inte ger sig. Eleven är en klurig och konstruktiv person, och pedagogen poängterar att det är 

eleven som hittar på lösningar.  

Samme pedagog som beskrevs ovan, menar på att det kan även finnas begåvningar inom 

naturvetenskapen, då man är specifikt intresserad av ”det här med djur och att ta reda på 

saker”. I och med att intresset finns där så har man lätt för det. 

4.3.5 Begåvningar kan komma som ”toppar” 

Till två av pedagogerna ställdes en följdfråga som löd: Hur bemöter man de elever som oftast 

ligger rätt så ”neutralt” till, men som helt plötsligt inom ett specifikt område visar på en 

”topp”, där denne finner det väldigt enkelt? Båda pedagogerna menade på att dessa elever 

var väldigt svåra att hantera men att det är väldigt viktigt att uppmuntra dem då dessa 

”toppar” upptäcks. Den ena pedagogen ansåg att man kunde märka dem speciellt inom 

matematiken. Denne tar upp ett exempel från den egna undervisningen och beskriver hur en 

elev som hade det rätt så svårt i matematik vanligtvis, men när de kom till ett visst område så 

förstod eleven direkt. Pedagogen berättade hur eleven fick extra mycket beröm, och hur det 

försöktes att använda denna styrka för att lyfta självförtroendet inom matematik för eleven 

med hjälp av den här ”toppen”. Det är viktigt att eleven får känna att ”det går”. Pedagogen 

menade på att känner eleven sig positiv mot det område han klarade av, så kanske det sprider 

sig till de områden denne har svårt inom. 
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4.3.6 Andra typer av begåvningar 

Så här långt har vi tagit upp begåvningar kopplade till specifika ämnen, men en pedagog 

valde att tolka ”olika begåvningar” lite annorlunda. Denne tog upp begåvningar som ”god 

logisk tankeförmåga”, utantillärning och uthållighet och menade på att både förmågan att 

kunna lära sig mycket utantill och att klara av att orka länge var begåvningar. Denne valde 

också att skilja på läsbegåvning och hörbegåvning – en del kan ta in allt visuellt medan andra 

tar in auditivt. Pedagogen kopplade detta till matematiken och menade på att det är synd att 

dagens undervisning är så visuell (och till viss del auditiv), när det behövs mer experimentell 

och laborativ undervisning. 

En annan pedagog menade på att det fanns praktiska och konstnärliga begåvningar. Nämnde 

även teoretisk begåvning och auditiv begåvning men gick inte närmare in på det.  

Sedan var det en pedagog som räknade upp områden som man kan vara duktig i, så som 

duktig i att måla, på att läsa eller på att ta in fakta genom att höra men kom senare in på att 

dessa inte var ”begåvningar” utan inlärningsstilar. Vidare påpekade denne att det finns de 

elever som är begåvade inom olika ämnen och de som kan uttrycka sig på papper i bild men 

som inte kan läsa något bra alls. Pedagogen säger sig ha haft både: 

… sådana här superelever som skriver jättefint och läser kapitelböcker, förstår matte jättebra och kan 

läsa instruktioner bra och sedan är det alla de som har, där man verkligen ser att det här är en styrka och 

det här är en brist och det funkar inget bra.    

4.4 Övergripande arbete på skolorna när det gäller elever i behov av extra 

utmaningar 

Ingen av de pedagoger vi intervjuat har sett något egentligt övergripande samarbete på 

skolorna när det gäller bemötandet av begåvade barn. En pedagog menar dock på att den 

kommande matematikverkstaden eventuellt kan medföra en skillnad. En annan berättade att 

det skett vid några få tillfällen att elever i en lägre årskurs fått vara med en äldre årskurs under 

ett specifikt tema, men menade på att detta var ytterst ovanligt. Vidare berättas det att sådana 

övergripande arbeten sällan diskuteras. Temadagar är något som en tredje pedagog tar upp 

och menar på att det säkert skulle kunna vara nyttigt, och kunna arrangeras. Till exempel 

kring en återkommande tävling kallad ”Kängurutävlingar” som förekommer i flera klasser. 

Det skulle säkert gå att någon gång ibland sätta ihop grupper bestående av de elever, från 

olika klasser, som är i behov av extra utmaningar. 

Anledningen till att så lite görs och att så lite tid ges dessa elever är, enligt flera av 

pedagogerna, på grund av att de flesta resurser går åt till att ta hand om de elever som är i 

behov av extra stöd för att nå upp till skolans mål. En pedagog menar till och med att man lätt 

glömmer bort de elever som är i behov av extra utmaningar. 
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I klassrummen arbetar dock pedagogerna enskilt med att bemöta dessa elever och de 

vanligaste metoderna är att sätta in extrauppgifter eller svårare uppgifter. Exempelvis svårare 

texter, högre krav på mängden av producerad text. Två av pedagogerna nämnde att extra 

uppgifterna ofta blir att göra samma sak igen. En av dessa pedagoger menar dock att det bästa 

är om man kan låta eleverna få arbeta vidare, komma in på högre årskursers studier. En annan 

aspekt på detta tas upp av ytterligare en pedagog. Denne menar på att då de på dennes skola 

ibland låtit elever arbeta vidare och komma in på andra årskursers studier så har det hänt att 

då de kommit upp i nästa årskurs så har de fått räkna om sådant de redan lärt sig. 

Pedagogerna menar också att det går åt så mycket tid till de elever som har det svårare och att 

detta göra att det inte finns tid över till satsningar på de elever som kommit längre. 

4.5 Individualisering i praktiken 

4.5.1 Elevernas planering och arbetsgång 

Pedagogerna bads beskriva hur individualiseringen går till hos dem. En av dem berättade att i 

dennes klassrum använder eleverna sig av en anteckningsbok då de planerar sitt arbete – först 

och främst inom svenskan. Det skedde dock inte så mycket planering inom matematiken, där 

man jobbade mer tematiskt; vikt en vecka, volym en annan. I svenskan försökte de mer att få 

dem att tänka själva när de planerade. Pedagogen menar på att eleverna i dennes klass är så 

små att det viktigaste var läs- och skrivinlärningen. I det stora hela måste man utgå från vart 

eleven befinner sig. Har eleven lite lättare för sig, får man ställa högre krav, be dem göra lite 

mer. Det är målen för varje ämne som först och främst styr dennes val av vad som skall göras.  

Mattestigar, beskrev en pedagog som sitt material vid individualisering. Detta var ett material 

som pedagogen själv satt ihop med tre nivåer plus en extra nivå som gick att anpassa allt 

eftersom. Materialet var ett hopplock av vad pedagogen fann nyttigt för eleverna, så som 

plockmaterial, spel, snottror, tärningar, kluringar och slaktade böcker. I materialet ingick även 

en matematikbok, men den användes endast på så sätt att alla elever räknade lite på olika 

ställen. Med detta material menade pedagogen att man slapp undan från mycket av den tävlan 

som brukar finnas mellan elever. De jämförde sig fortfarande med varandra men mer på ett 

sporrande sätt. Vid utvecklingssamtal använder sig denne pedagog av ”hagar”. Detta är 

förenklade förklaringar av de mål som eleverna skall uppnå, vilket enligt pedagogen hjälper 

eleverna att förstå vad de behöver klara av. Vidare används även diagnostiska material från 

matematikboken. Även fast inte allt i matematikboken används så används i alla fall 

diagnoserna när man arbetat med de områden som de täcker.  

Två pedagoger beskriver hur deras elever arbetar efter arbetsscheman. I den ena av dessa 

pedagogers klassrum finns arbetsschemat uppsatt på väggen, eller så har eleverna ett eget 

papper med ett schema där de får kryssa av vad de gjort. Dessa scheman menar pedagogen på 

inte är speciellt individanpassade dock. Vidare berättar pedagogen att i dennes klass skall en 

specifik elev få ett individanpassat arbetssätt vilket skall tas fram i samarbete med 

specialpedagogen. I den andra klassen har arbetsschemat nivåindelningar som leder in 

eleverna på olika spår i deras matematikböcker. Pedagogen i klassen med nivåindelat 

arbetsschema tar upp en nackdel med dessa scheman som arbetsmetod. Denne menar på att 
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har man ett väldigt tävlingsinriktat klimat i klassen så finns det risk för att eleverna hela tiden 

kollar av varandra och jämför hur många ”steg” de har hunnit arbeta. En tredje pedagog 

beskriver hur dennes elever alltid håller sig till samma kapitel, men beroende av vad en 

diagnos i början ger för resultat så arbetar även dessa på olika spår, och får på så sätt en viss 

nivåanpassning. Denne pedagog berättar vidare att eleverna är indelade i två grupper, där de 

som behöver lite mer hjälp skapar en grupp som är färre till antalet, för att på så sätt 

underlätta för pedagogen att tillgodose behoven av hjälp.  

Två andra av pedagogerna valde att framhålla den individuella utvecklingsplanen, IUP:n, 

speciellt. En av dessa berättade att IUP:n utarbetades tillsammans med elev och föräldrar vid 

utvecklingssamtal och sedan var det utefter detta som eleverna arbetade. IUP:n fungerade 

både som pedagogens och elevens planerings- och uppföljningsmaterial. Eleverna hade alltid 

tillgång till sin egen IUP bland sina egna skoldokument.  

Olika arbetsböcker för olika elever togs också upp. Här fanns det ingen speciell planering, 

utan eleverna arbetade på i sina böcker (både inom svenskan och matematiken). 

Individualiseringen kom via vilka olika böcker de hade. Denne pedagog nämnde att IUP:n var 

det styrande dokumentet. Det var något man bläddrade i men ofta glömde bort eftersom vad 

som stod där i var så uppenbart att man inte behövde gå tillbaka och läsa i dem hela tiden. 

Sedan var det en pedagog som menade på att alla elever får samma uppgifter och samma 

frågor men att de elever som har kommit lite längre brukar skriva lite mer. Denne framhåller 

vikten av att alla elever känner att de är lika värda och att man är duktig på olika saker, alla är 

duktiga på något.  
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4.5.2 Pedagogens egen planering 

IUP:n har angetts som material som pedagogerna använder sig av vid sin planering. 

Ytterligare material som tas upp är datorprogram kallat PODB. Pedagogen som nämner detta 

berättar att det skall bytas ut mot ett annat program som kallas Dexter - detta på grund av 

kommunala bestämmelser.  

En annan pedagog berättar att denne hela tiden gör små anteckningar efter dagens slut rörande 

elevernas utveckling. För de elever som det finns extra mycket att anteckna om används 

mindre anteckningsböcker. 

Pedagogen som beskrev att denne hade ett nivåindelat arbetsschema berättade att till den 

matematikbok denne använde fanns det även planeringsmaterial till hjälp för pedagogens 

egen planering. Sedan var det två pedagoger som menade på att de höll det som behövdes 

kommas ihåg i huvudet, denne höll koll på hur eleverna låg till utan att behöva skriva ner det. 

Båda menade att de hela tiden hade ämnesmålen i bakhuvudet och den ene lade, efter lite 

eftertanke, även till att IUP:n visserligen också fanns och användes vid exempelvis 

utvecklingssamtalen. 

Elever med speciella svårigheter nämndes av två pedagoger, och dessa menade på att i de 

fallen görs ett åtgärdsprogram. 

4.6 Skillnader mellan elever som ofta behöver extra utmaningar och de som bara 

ibland behöver extra utmaningar 

Fyra pedagoger anser att det finns skillnader i planeringen när det gäller de som ofta behöver 

utmaningar och de som behöver det mera sällan, medan en inte ser någon större skillnad. En 

pedagog berättade att det känns bedrövligt att behöva prioritera de elever som har det svårt på 

något vis men att de som har det lätt inte heller brukar vara rädda för att ta för sig mer. En 

uttryckte sig som så när det gällde denna fråga:  

Ja det gör det ju. Nog planerar jag lite extra för de här andra. Det gör jag liksom i huvudet på något sätt. 

Ja där vet man att det här gör ju de klart si och då måste de ha det då, och så…  

En av deltagarna berättade att eleverna, när de var klara med det som det var tänkt att de 

skulle göra inom matematiken fick träna på problemlösning och mer på sitt logiska tänkande 

än att bara räkna. Ett problem som togs upp av en pedagog var det att man ibland som lärare 

får stå inför en elev som klarar av så mycket mer än de själva vill göra. Att de själva vet vad 

de kan men inte känner att de behöver bevisa för någon annan. En elev som inte känner någon 

motivation är i sig en utmaning för sin lärare. Samma pedagog belyste även de situationer då 

de får möjligheten att möta de elever som ber om utmaningar och vägledning och att det inte 

skiljer sig speciellt mycket för dessa elevers planeringar inom flera ämnen. 

En annan pedagog berättade att denne använde sig av extra tankenötter, ett C-kapitel i 

matematikboken där det finns lite extra utmaningar, lite klurigheter och sedan kan det vara 

någon gruppuppgift som man skall göra tillsammans. 
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Ytterligare en pedagog lyfte fram vikten av att vara vaksam över hur mycket man får gå in 

och korrigera. Vissa elever vill att man rättar allt de gör och verkligen pekar ut felen och talar 

om hur det egentligen skall vara medan man måste vara försiktigare med andra elever. 

Den sista pedagogen som tog upp ett sätt att hantera dessa elever menade på att de oftast fick 

jobba vidare inom matematiken (gå över till nästa del) eller göra något annan – exempelvis 

något inom svenskan som eleven behövde träna mer på. 

4.7 Prioriteringar vid planering av den individualiserade undervisningen 

Fyra pedagoger svarade på frågan om prioriteringar vid individualiseringen att svenska varav 

en endast pratade om svenskan och en annan sa att även ämnet matematik hörde till det som 

är viktigt att tänka på, medan de två andra pedagogerna menade basämnena, det vill säga: 

svenska, matematik och engelska. Om det är något som eleverna har svårt för ska det alltid 

komma i första hand berättade två pedagoger. En av dessa sa även att om en elev är duktig på 

något så kan denne det och därför faller det sig naturligt att satsa på det eleven uppfattar som 

svårt. Den lärare som sa att matematik och svenska som är viktigast ändrade sig senare och 

menade på att det som alltid ska prioriteras inom alla ämnen är glädjen. En lärare tyckte 

istället att målen ska komma i första hand både när det gäller det mer generella inom alla 

ämnen men även specifikt inom matematiken, vilket denne poängterade genom att säga:  

Man utgår från barnet, var det befinner sig och man utgår från målen och så försöker man ju hitta 

någon, ja bra balans emellan där. 

En pedagog nämnde endast grunderna som prioritering vid planeringen. 

Två pedagoger påpekade att inom matematiken är det de fyra räknesätten som eleverna 

behöver vara säkra på vilka därför ska prioriteras. En av dessa pedagoger menade att 

prioriterat efter dessa, är de andra målen som skolan satt upp i matematiken för varje årskurs. 

Vidare menade en pedagog att även inom matematiken är det vad eleverna behöver hjälp med 

som är viktigt.  

4.8 De faktiska materialen i klassrummen 

Pedagogerna gav oss många exempel på vilka faktiska material de använde i sina klassrum: 

spel, löspapper, frågekort, räknesagor, matematikbok inklusive tillhörande böcker som tränar 

specifika ämnesområden inom matematiken (som räkning, problemlösning just att klura och 

tänka), klossar, tiotalsstavar och entalsstavar, kapsyler, Montessoripärmar, pussel, ”mycket 

laborativt material”, tärningar, barnen själva (Även barnen kan användas som material. Ställer 

upp dem på led och använder dem till att träna ordningstal ), mycket laborativt material helt 

enkelt, pengar, linjal, måttband, ”snottror”, logisk träning, tangram, geobräde, Mastermind, 

Logix, Mattetstigen, dataspelet Cheops pyramid, Yatzy, mattekort, problemlösning, hemläxor, 

multiplikationsträning på datorn.   
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De påpekade även att det finns i stort sett hur mycket material som helst. Det handlar främst 

om att antingen använda sig av skolans material som redan finns, komma på nytt själv eller att 

ta del av andras idéer. En av pedagogerna berättade att även om en matematikbok används i 

klassrummet ska det alltid vara en gemensam genomgång som inleder de olika avsnitten i 

boken och efter varje avslutat avsnitt kommer det en diagnos och det är dessa som avgör 

mycket av det senare arbetet. Märkte pedagogen att det behövdes så fick eleverna arbeta mer 

inom ett visst avsnitt. Dessa genomgångar var mycket viktigt för att det ”matematiska pratet” 

skulle kunna komma fram, annars blir det lätt så att eleverna sitter för sig själva och räknar 

vilket gör att pedagogen kan missa denna elev. Genomgångarna gör däremot att pedagogen 

märker om en elev inte hänger med. En annan pedagog sa att det är viktigt att inte glömma att 

det hela tiden är böckerna som är utfyllnad och att det andra som är viktigt. En tredje pedagog 

berättade att hon gärna använde pengar i sitt klassrum trots det denne hade fått höra på en 

föreläsning några dagar före intervjun. Tydligen hade föreläsaren sagt att pengar inte är ett bra 

material att använda i klassrummet och då ville den intervjuade förklara varför det i vissa fall 

är lämpligt att använda just pengar. Denne gav då som exempel de elever vars föräldrar har 

egna företag. Dessa elevers förkunskaper ledde då till att de lättare förstod med pengar än om 

de exempelvis fick använda klossar. 

Ytterligare en av de medverkande poängterade att när det gäller det laborativa materialet är 

det mycket enklare att få fram material till de elever som har det svårt än till de elever som har 

det lätt inom matematiken. 

På frågan om vad som är de pedagogiska tankarna blev svaren många: Vid spel är det tänkt att 

eleverna först och främst ska tycka att det är kul att lära sig, de får träna samarbete och 

huvudräkning flera gånger, även att de ska få en förståelse för det de gör. Den viktigaste 

funktionen som extrapappren fyllde var att se vad eleverna hade förstått. Det som var bra med 

just det laborativa är att eleverna får möjligheten att både se och känna medan de lär sig. När 

det gäller pengar är de bra för att träna ental, tiotal och hundratal. En pedagog tyckte att det 

laborativa materialet handlade om att leka och träna in matematiken och att var noggrann med 

att som pedagog hela tiden koppla det som görs till matematiken. Det är många elever som 

endast tycker att matematik är att räkna i matematikboken, sida upp och sida ner, och det 

tankesättet behöver skolan ändra på. 
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5. Analys 

5.1 Elevers olika behov av extra utmaningar 

I litteraturen kan man se att inom forskning så anses elever vara i starkt behov av olika 

utmaningar och dessa utmaningar beror på vilka ”begåvningsområden” de har. Wahlström 

(1995) menar till exempel att begåvningar finns inom alla olika sorters ämnen, inte bara de 

klassiska skolämnena. Detta stämmer överens med de svar vi fått av pedagogerna, där de 

verkar uttrycka en övertygelse om att behov av extra utmaningar kan finnas inom så gott som 

alla områden.  

För att se vad eleverna behöver för olika sorters extra utmaningar måste man börja med att se 

vad det är för områden som utmaningarna behövs inom. Enligt intervjuerna verkar det som 

om matematiken är det område som eleverna finner enklast i skolans första år.  

5.2 Skillnader mellan elever som ofta är i behov av extra utmaningar och de som 

endast ibland är i behov av extra utmaningar 

När det gäller elever som endast ibland behöver extra utmaningar har vi inte funnit någon 

litteratur eller tidigare forskning som tagit upp detta specifikt. All litteratur rörande elever i 

behov av extra utmaningar tycks cirkulera kring de elever som kallas ”begåvade”,  

”särbegåvade” eller kanske till och med elitister. 

5.3 Individualisering idag 

5.3.1 Specialpedagogik och individualisering  

Vi var intresserade av att se ifall specialundervisning användes på något sätt vid undervisning 

av elever i behov av extra utmaningar.  

När det gäller begreppet specialundervisning tycks det finnas spår kvar av det som SOU:s 

lärarutbildningsutredning (1974) tog upp, att specialundervisning förr handlade om att 

använda en annan pedagogik för vissa elever. De intervjuade pedagogerna berättade dock 

även att specialundervisning kunde ske i det egna klassrummet och genomföras av klassens 

egen pedagog, bara denne fick tillgodogöra sig kunskaperna som behövdes. Detta var vad 

SOU:s utredning menade att specialpedagogik skulle vara - en undervisning som skall 

genomsyra hela verksamheten och inte fungera som ett skilt element.  

Vår undersökning tyder på att sådan specialundervisning där extra resurser sätts in för att 

tillmötesgå en elevs behov endast används för elever i behov av extra hjälp för att nå upp till 

kursplanernas mål. De elever som är i behov av extra utmaningar får klara sig med det som 

klassrumspedagogen eventuellt kan tillhandahålla för att öka stimulansen. Det finns heller 

inga stödverksamheter för pedagogerna i fråga som kan hjälpa dem att finna de arbetsmetoder 

som eleverna i behov av extra utmaningar behöver för att bli stimulerade. Detta beror på tids- 

och resursbristen i skolan enligt de intervjuade pedagogerna. Detta kan också kopplas till det 

faktum att i Lpo 94 framgår det att de elever som är i behov av extra stöd på grund av att de 
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inte når upp till målen i skolan skall prioriteras.  

5.3.2 Övergripande på skolan 

Specialpedagoger har vi alltså redan konstaterat inte finns tillgängliga för elever i behov av 

extra utmaningar. Våra resultat visar också på att inga andra mer övergripande metoder finns 

på de aktuella skolorna för att bemöta dessa elever. En kommande matematikverkstad togs 

dock upp och det fanns förhoppningar om att denna skulle kunna komma att kunna användas 

för att tillmötesgå dessa elevers behov. Viss samverkan mellan olika årskurser har 

förekommit men det har då varit endast under korta perioder och är inget som skolan eller 

pedagogerna själva planerat skall återkomma. Det framgick dock att detta var något som 

säkert skulle vara värt att satsa mer på. 

 5.3.3 Klassrumspedagogens arbete 

Pedagogerna i intervjuerna lyfter fram olika arbetsscheman som skall hjälpa till vid 

individualiseringen av alla elever i klassens arbete, så som IUP:n, datorprogram, schema och 

planeringsmaterial tillhörande matematikböckerna och olika typer av egentillverkade 

anteckningar eller planeringar. De tar upp vikten vid att dessa planeringar, scheman och även 

arbetsmetoder skall utgå från eleverna, vilket stämmer överens med både Lpo 94 och de 

forskare som har kommenterat frågan, till exempel Wahlström (1995). 

Extrauppgifter som används i skolan skall vara lite svårare - det framgick av intervjuerna att 

dessa extrauppgifter ofta dock endast blir repetitionsuppgifter utan någon form av anpassning 

till vad eleverna faktiskt behöver för att utvecklas. Pedagogerna har inte den tid som behövs 

för att nå upp till en individualisering i sådan grad som beskrivs i litteraturen som behövlig för 

elever som anses begåvade, i behov av extra utmaningar väldigt ofta. Barger (1998) och 

Wahlström beskriver hur elever i behov av extra utmaningar behöver dessa fortlöpande, och 

att de måste vara fördjupningar. Inte bara repetition. De intervjuade pedagogerna visade på en 

medvetenhet om detta måste, men berättade också att det tyvärr ofta blev repetitionsuppgifter 

eller att de fick arbeta med andra ämnesområden än matematiken, där de kanske behövde ta 

igen eller dylikt. 

En annan intressant sak var att ju yngre eleverna i pedagogernas klasser var, desto fler olika 

arbetsmaterial fanns att presentera. Det tycks också som att ju äldre elever som undervisas 

desto mer framhålls matematikböckerna som det huvudsakliga arbetsmaterialet. Intervjuerna 

gav intryck av att användandet av praktiskt material minskade ju äldre eleverna var. Barger 

(1998) framhöll att en fördel med att arbeta på detta sätt är att eleverna inte behöver vänta på 

varandra i samma grad som med vissa andra arbetsmetoder. Löwing & Kilborn (2002) menar 

på att användandet av matematikböcker kan ge pedagogerna en trygghet eftersom de då har 

något fast att följa.  

Pedagogerna nämnde att individualisering kan ske i och med att man låter elever arbeta helt 

fritt i sina matematikböcker och att de till och med kan tänkas få komma in på högre 

årskursers matematikböcker. Både pedagoger och litteratur tog dock upp nackdelar med detta. 

Barger (1998) menade på att det finns en risk att eleverna när de kommer upp i nästa årskurs 
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inte har något att göra där eftersom den nya pedagogen inte vill släppa dem vidare eller inte 

har kunskaper nog. Det kan också bli så att dessa elever får repetera vad de redan räknat. 

Dessa synpunkter togs också upp av pedagogerna. Pedagogerna berättade även att det i 

dagens läge finns matematikböcker med olika svårighetsgrader redan inbakade i dem, och att 

detta är något som kan användas i undervisningen för att individualisera. Dessa 

matematikböcker nämndes inte i litteraturen. Både pedagoger och litteratur tog upp 

problematiken med att elever som arbetar på och hamnar långt före de andra eleverna ofta inte 

får några för dem passande genomgångar, eftersom när genomgångarna görs så har dessa 

elever redan tillskansat sig det som gås igenom. 

En intressant sak som framgick i intervjuerna med pedagogerna var att en del pedagoger hade 

utarbetat egna material som var anpassade för eleverna. Detta fenomen togs inte upp i den 

litteratur som gåtts igenom, men det stämmer väl överens med vad både Wahlström (1995) 

och Barger (1998) rekomenderar, bara man är noga med att dessa uppgifter är 

fördjupningsuppgifter och inte repetitionsuppgifter.  

5.4. Vad är det som gör att vissa elever är i behov av extra utmaningar? 

Wahlström (1995) menar på att många av de begåvade barnen har mycket stöd hemifrån 

vilket gör att de är motiverade till att sin utbildning och de har dessutom ofta införskaffat sig 

en stor baskunskapsgrund att stå på innan de börjar skolan. Föräldrarna stöttar även dessa 

elever under deras skolgång. Exempel på vad man som förälder kan göra för att stödja sina 

barn tas upp av Barger (1998), där hon visar på flera matematiska områden och ger förslag på 

sätt att utveckla dessa inom hemmets ramar. Wahlström lyfter också fram att man som 

förälder inte behöver vara duktig inom matematiken själv, utan det viktiga är att barnen 

känner att de har det stöd de behöver från sina föräldrar vilket i sin tur kan leda till att barnen 

utvecklas snabbare än om situationen vore annorlunda. Som förälder behöver man inte vara 

duktig inom exempelvis fotboll för att kunna heja på sina barn när de är ute på planen och 

spelar, samma sak gäller akademiska ämnen.
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6. Svar på forskningsfrågorna 

6.1 Vilka olika sorters extra utmaningar inom matematiken är det som 

pedagoger lyfter fram som behövda i dagens läge? 

De olika områden som lyfts fram som viktiga områden att ta fram extra utmaningar inom är 

problemlösning, diskussion av matematik och läsuppgifter (där eleverna får träna på sin 

förmåga att läsa matematiska problem och förstå dem). 

Vad vi kunde märka i intervjuerna var dock att i de lägre åldrarna som vi koncentrerat oss 

kring, så läggs stor vikt vid läs- och skrivinlärningen, vilket gör att arbete med extra 

utmaningar inom matematiken inte prioriteras lika högt som svenskundervisningen. 

6.2  Finns det skillnader, inom matematiken, mellan elever som ofta är i behov 

av extra utmaningar och de som endast ibland är i behov av extra utmaningar? 

Vi tolkar våra reslutat som så att de elever som endast behöver extra utmaningar ibland får 

detta om det material som de redan använder (exempelvis matematikboken) har sådana 

utmaningar redan färdiga för användning. Vanligast är dock att dessa elever antingen får 

räkna vidare in på ett annat område eller arbeta med ett annat ämne. Det framgick dock i 

intervjuerna att då dessa elever kommer fram till sina områden där det går väldigt bra för dem 

så är det extra viktigt att de får beröm där och denna positiva känsla kan användas för att 

försöka bygga upp en större positiv känsla för ämnet i fråga. Går det bra med hälften och 

dubbelt kan man försöka använda den styrkan för att stärka elevens självförtroende och på det 

viset stärka viljan och intresset för matematik som helhet. 

De elever som ofta behöver extra utmaningar lägger pedagogerna ner lite mer tid på när det 

gäller deras planering, jämfört med de som endast behöver ibland. 

6.3 Hur ser situationen ut med individualiseringen för eleverna i behov av extra 

utmaningar i dagens läge? Vad görs för att bemöta dem? 

Litteraturen visar på att en satsning på elever i behov av extra utmaningar skulle vara till stor 

nytta, både för dem själva och för samhället. Situationen som den är idag med få resurser i 

skolan gör dock att de elever som är i behov av extra stöd på grund av att de inte når upp till 

skolans mål prioriteras, vilket stämmer väl överens med vad läroplanerna säger att skolan 

skall göra. 
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Det finns ingen form av övergripande samarbete på skolorna för att bemöta elever i behov av 

extra utmaningar. Det finns dock både litteratur och material som är anpassade för de elever 

som är i behov av extra utmaningar som kan användas av klassrumspedagogerna för att 

individualisera undervisningen. Sådana material används också, men på grund av tidsbrist och 

kunskapsbrist hos pedagogerna när det gäller hur man kan använda materialen och hur man 

kan fördjupa undervisningen så sker detta inte i en så stor utsträckning som rekommenderas. 

Vidare uttrycktes önskningar, inte bara om fortbildning av pedagoger på området, utan även 

en ökad tillgång till experimentell och laboratoriska material inom matematikundervisningen.  

6.4 Vad är det som gör att vissa elever är i behov av extra utmaningar? 

Vi kunde i våra resultat se en kategorisering av de orsaker som finns till att vissa elever är i 

behov av extra utmaningar, och dessa är som följande: 

1. Ständigt i behov av extra utmaningar, tack vare snabb inlärningsförmåga inom ett ämne 

utan särskilt intresse för ämnet.  

2. Ständigt i behov av extra utmaningar, tack vare snabb inlärningsförmåga inom ett ämne och 

särskilt intresse för ämnet.  

3. Ständigt i behov av extra utmaningar, tack vare snabb inlärningsförmåga inom flera ämnen 

utan särskilt intresse för dessa ämnen.  

4. Ständigt i behov av extra utmaningar, tack vare snabb inlärningsförmåga inom flera ämnen 

och särskilt intresse inom dessa ämnen. 

5. I behov av extra utmaningar i början av skolgången och eventuellt under resten av 

skolgången tack vare stora bakgrundskunskap innan skolstart. 

6. I behov av extra utmaningar under vissa perioder av skolgången, utan särskilt intresse för 

ämnet/ämnena. 

7. I behov av extra utmaningar under vissa perioder av skolgången, tack vare särskilt intresse 

inom detta ämne/ämnena. 
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7. Diskussion 

7.1 Bakgrund till elevers behov av extra utmaningar 

Begåvade elever är det begrepp som används inom litteratur och forskning för elever som är i 

stort behov av extra utmaningar. Vi har i vårt arbete valt att använda begreppet "elever i 

behov av extra utmaningar" eftersom vi i våra intervjuer sett flera olika situationer där elever 

kan behöva extra utmaningar än just då en elev är särskilt begåvad. Litteratur berör till största 

delen de elever som alltid är i behov av extra utmaningar, eller åtminstone väldigt ofta. Vi 

menar dock på att under begreppet "Elever i behov av extra utmaningar" kan man finna både 

de begåvade eleverna och de elever som endast är i behov av extra utmaningar ibland. Ta de 

kategorier som vi fann i vårt resultat. Dessa kategorier vi har sett fungerar mycket väl för att 

förklara varför vi inte anser att "begåvade" elever är ett passande begrepp för vårt syfte med 

arbetet. De begåvade eleverna utgör endast kategori ett till och med fyra av det totala 

begreppet elever i behov av extra utmaningar. Eventuellt kan även kategori fem höra till de 

begåvade barnen beroende på hur skolan lyckas med att ta till vara dessa förkunskaper. 

Lyckas skolan hålla uppe kunskapsnivån hos eleven genom hela skolgången eller en stor del 

av skolgången kan de komma att anses som begåvade. För att få med kategori sex och sju, de 

elever som endast ibland är i behov av extra utmaningar, så går det inte att använda begreppet 

"begåvad" för alla elever i behov av extra utmaningar. Behovet av extra utmaningar är större 

hos kategori ett till och med fyra (kategori fem), men finns även periodvis hos kategori sex 

och sju. 

7.2 Den övriga situationen kring elever i behov av extra utmaningar 

Löwing & Kilborn (2002) skriver om något som de vill kalla för framtidens lärare. Om vi ska 

lyckas som lärare tror vi att en av de viktigaste förutsättningarna är att man som pedagog 

vågar ifrågasätta sitt eget tänkande. Om en pedagog fortsätter på samma sätt som denne alltid 

gjort utan att reflektera över sin undervisning sätter han/hon upp ett hinder för sin egen 

utveckling. Även en lektion som anses ha gått ”bra” kräver reflektion. Om pedagoger på ett 

medvetet sätt får fundera över sin roll i klassrummet kan däremot utvecklingen fortgå.  

Alla de pedagoger vi pratat med pekar på vikten att hjälpa de elever som kommit en bit på 

vägen ännu längre. Eleverna har ofta ett sug efter att få lära sig mera, att få ta till sig mer 

kunskap. Det är detta som vi som pedagoger inte får glömma bort. Det är viktigt försöka lyfta 

upp de tankar som eleverna har för att kunna ge mening åt deras skoltid som ändå faktiskt inte 

är frivillig ur deras perspektiv. Skolan är ett måste för alla elever i grundskolan och därför är 

det ännu viktigare att vi som pedagoger ger dem minst det som de tycker att skolan borde 

innebära och helst mer.  
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Innan vi började med denna studie hade vi hört från pedagoger som vi pratat med att de kände 

att deras elever som hade det lätt för matematik fick stå tillbaka för de elever som eventuellt 

inte ens skulle nå läroplansmålen. Många pedagoger klagade även på tidsbristen som gjorde 

att de kände sig tvungna att prioritera de elever som ofta hade det svårt. Även våra studier 

visar på att detta är ett problem. Pedagogerna måste koncentrera sig på att hjälpa de elever 

som inte når målen, vilket vi åter igen vill påpeka är en prioritering som måste göras. Vi 

måste hjälpa alla att få en grund men vi måste också försöka få våra barn och ungdomar att 

hålla humöret och motivationen uppe. Även de som håller på att förlora motivationen på 

grund av att de inte får tillräckligt stora utmaningar. 

Skrämmande är att se att även idag finns det elever som får räkna fritt i matematikboken till 

och med gå in på andra årskursers matematikböcker men sedan när de kommer upp i den 

högre årskursen får de göra om exakt samma uppgifter. Det verkar som att det finns en brist i 

undervisningen, kanske beroende av kunskapsbrister eller resursbrister som gör att eleverna 

får repetitionsuppgifter istället för fördjupningsuppgifter.  Viktigt att påpeka är att självklart 

finns det pedagoger som arbetar mycket väl med fördjupningsuppgifter och har ett 

individualiserat arbetssätt men vi tycker oss se att det finns stora brister i skolan som system 

när det gäller bemötandet av dessa elever. Vi skulle exempelvis gärna vilja se att ett mer 

övergripande samarbete fanns inom skolorna för att bemöta elever i behov av extra 

utmaningar. Varje skola skulle kunna ha en pedagog som är utbildad speciellt för att kunna ge 

råd och stöd till pedagoger med elever i behov av extra utmaningar. Det behöver inte vara just 

en specialpedagog eller speciallärare men det vore bra om det fanns en lärare som kunde 

fungera som en kontaktperson och förmedlare av kunskap inom området. Det vore även bra 

om man kunde samarbeta mer mellan årskurserna så att elever som är i behov av extra 

utmaningar får ta del av varandras arbete. Detta, att ta del av andras arbete och situationer, har 

länge ansetts som utvecklande för alla elever, inte bara de elever som är i behov av extra 

utmaningar. 

En annan sak som alla elever skulle ha nytta av men som faktiskt ofta endast de elever som är 

i behov av extra utmaningar får arbeta med att utveckla ett fördjupat logiskt tänkande. Under 

intervjuerna fick vi veta att arbete med logiskt tänkande är något som eleverna får arbeta med 

i klassrummet när de blivit klara med det som är tänkt att göras. Vilket innebär att elever som 

i stort sett aldrig blir klara med exempelvis en sida i matematikboken får inte arbeta med just 

logiskt tänkande i samma utsträckning som sina kamrater. 

Ytterligare en sak man kan nämna som kan förbättras i skolan är att man som pedagog även i 

de senare yngre åren skulle kunna använda sig mer av laborativt material. Vi tyckte oss se i 

våra intervjuer dessa material inte utnyttjas i en så stor utsträckning som vore önskvärt.  

Så här långt har vi endast diskuterat ”elever i behov av extra utmaningar” och deras behov av 

fördjupade kunskaper inom akademiska ämnen men vi vill även lyfta fram den sociala 

aspekten. Wahlström (1995) har tryckt på att dessa elever behöver få utmaningar för att må 

bra psykiskt och socialt. Får de inte utmaningar kan detta leda till att de börjar tycka illa om 

sina kamrater och kanske mer se dem som de som förstör skolan. Eleven som ofta är i behov 

av extra utmaningar kan komma att skylla på sina kamrater för att de inte får jobba vidare. 
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Sedan hade vi även den vinkeln där eleverna inte utvecklar en bra studieteknik och när de 

kommer upp i högre årskurser där studieteknik är ett måste tappar de självförtroendet då de 

inte är vana att möta motstånd. Det fanns även den aspekten där elever i behov av extra 

utmaningar inte vill visa att de är i behov av extra utmaningar eftersom de vill vara som alla 

andra. Även Nilsson (2007) skrev om de elever som inte vill bli upptäckta. Hon menade på att 

de hellre ville lägga ner mer tid på fritidsintressen eller att de kanske helt enkelt är nöjda med 

sina egen prestation så som det är, trots att de kanske kan prestera mer. Nilsson tog även upp 

en pedagog som menade på att han lade skulden på sig själv när han hade elever i klassen som 

inte ville nå upp till sina möjliga topprestationer. Denne menade på att han som pedagog inte 

lyckats med sin uppgift att stimulera och motivera. Detta tycker vi det ligger en viss sanning i. 

Som pedagog ska man inte ha för höga krav på sig men vi har ändå en skyldighet gentemot 

våra elever att försöka motivera dem att prestera. 

Wahlström (1995) skriver att det gäller för pedagoger att se alla sina elever som speciellt 

begåvade för då kan de klara av att vara begåvade. Man brukar tala om ”självfyllande 

profetior”, detta gäller åt båda hållen. Om jag ser en elev som en duktig elev kan även den 

själv se sig som en elev som vågar utvecklas mer. Medan om man som pedagog ser eleven 

som en elev som aldrig kan lära sig något är det istället det eleven börjar känna av och slutar 

försöka. De kan börja tänka att det ändå inte är någon idé att anstränga sig för de kommer 

ändå inte lyckas. En både intressant och skrämmande tanke. Det visar hur viktig pedagogen är 

för sina elever. 
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Vidare forskning: 

Med utgångspunkt i våra resultat och den litteratur och forskning vi tagit del av tycker vi oss 

se ett behov av vidareforskning kring exempelvis följande frågor: 

 Hur kan ett ökat samarbete på skolorna uppnås, när det gäller elever i behov av extra 

utmaningar? 

 Hur hanterar vi de elever som endast ibland behöver extra utmaningar? 

 Vilka material används inom matematiken? 

(Noggranna studier med exempel. För att det ska vara något nytt rekommenderar vi att man 

väljer endast ett område inom matematiken och gör en djupstudie för att ta reda på hur man 

bemöter eleven när det gäller just detta område) 
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Intervjufrågor      Bilaga 1 

1 Hur ser du på individualiserad undervisning? 

a. Allmänt i ämnen? 

b. I matematiken specifikt? 

c. Finns det olikheter ämnena emellan? 

2 Hur ser du på specialpedagogik? 

d. Vad är det för dig? 

e. Finns det andra synsätt på det? 

3      Hur definierar du elever i behov av extra utmaningar? 

f. Finns det olika typer av begåvning? 

g. Finns det begåvningar i olika ämnen – förklara. 

4 Hur ser arbetet med elever i behov av extra utmaningar ut på skolan som helhet? 

(Övergripande arbetssätt) 

h. Inom ”alla” ämnen? 

i. Inom matematiken specifikt? 

5 Hur ser planeringen av individualiseringen i klassrummet ut i praktiken? 

j. Finns det till exempel specifika planeringar för eleven i fråga som denne har              

            att läsa? 

k. Har du som pedagog kanske en egen planering rörande elevens utveckling som   

            du använder för att kunna göra uppföljningar?                         

6          Planeras det olika för elever som ofta behöver extra utmaningar och de som endast             

ibland behöver utmaningar? 

l.  Övergripande över alla ämnen? 

m. Inom matematiken specifikt? 

n. Planeras det olika för elever som är i behov av extra utmaningar inom fler   

           ämnen än ett? 

 

7 Finns det prioriteringar vid planering av den individualiserade undervisningen? 

 o. Övergripande över alla ämnen? 

 p. Inom matematiken? 

 

8 Hur ser de faktiska materialen ut, som används i klassrummet? 

 q. Vilka typer av material används? 

 r. Varför används just dessa material – vilka är de pedagogiska baktankarna? 

 

 


