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Elever med särskild matematisk begåvning är i lika stort behov av att bli utmanade, hjälpta och 

sedda som alla andra elever. Dessa elever hamnar ibland i situationer då de behöver klara sig 

själva för att det finns andra elever som är i ”större” behov av lärarens uppmärksamhet. Syftet 

med denna studie är att få ökad kunskap om hur matematiklärare i årskurs 4–6 arbetar, utmanar 

och uppmärksammar elever med särskild matematisk begåvning. Metoden som använts är 

semistrukturerade intervjuer för att intervjua fyra aktivt undervisande matematiklärare i årskurs 

4–6.  I samtliga intervjuer framkom teman som indikerade att kunskapen om dessa elevers 

behov av uppmärksamhet är hög men resurserna att ge dem det de behöver är bristfälliga vilket 

resulterar i att de ofta får klara sig själva. 
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ABSTRACT 

 

Andreas Holmgren Blom och Pernilla Mård 

 

MATHEMATICS FOR ALL, OR IS SOMEONE LEFT ON THEIR OWN? 

- A qualitative study of teachers' working methods for lifting and challenging 

students who are mathematically talented. 

 

 

 

 

2019     Pages: 30 

 

Pupils with special mathematical talent are in the same need of being challenged, helped and 

seen as all other pupils. These students sometimes end up in situations where they need to cope 

themselves with parts of their learning, because there are other students who are in "greater" 

need of the teacher's attention. The purpose of this study is to gain a greater understanding of 

how teachers currently teaching mathematically talented students in grades 4-6, work with these 

students, the challenges the teachers face and how the teachers’ pay attention to pupils. The 

method used is semi-structured interviews for interviewing four teachers currently teaching 

mathematically talented students in grades 4–6. In all interviews the  emerging themes indicated 

that the knowledge of these pupils' need for attention is high, but the resources to give them 

what they need are inadequate, which results in them often having to cope with their own 

learning on their own. 

 

 

Keywords: MSB, special mathematical talent, inadequate resources, middle school, 

scaffolding 
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1.0 Inledning 

Psykologen Johanna Stålnacke (2015) beskriver begreppet Särskild begåvade genom att en 

elev som är särskilt begåvad är en individ som har en förmåga som är starkare än typiskt inom 

ett specifikt område. Till exempel inom matematik som taluppfattning. Inom skolans värld 

används begreppet framförallt inom de språkliga ämnena och matematikämnet. Begreppet 

särskilt begåvad förekommer även utanför skolans värld, ett barn kan till exempel vara 

särskilt begåvad i fotboll, musik, konst eller ledarskap. 

   Stålnackes (2015) beskrivning av Intellektuellt begåvade, menar att cirka 5% är särskilt 

begåvade och dessa har en förmåga som gör att de är starkare än vad som räknas som typiskt 

inom ett särskilt område exempelvis språkigt eller matematiskt.  

   Matematikundervisningen ska enligt Skolverket (2011) bidra till att eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik, tilltro till sina kunskaper och förmågan att 

tillämpa dessa kunskaper även utanför skolan. Enligt styrdokumenten ska varje elev ges 

möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga, oavsett vilken nivå av kunskap eleven besitter. 

Elever som visar en särskild begåvning i för matematik i grundskolan får inte den utmaning 

som de är i behov av (Pettersson, 2011). När dessa elever har klarat de matematikiska 

uppgifter som övriga i klassen får så händer det allt för ofta att det får arbeta i en annan bok 

eller helt enkelt göra något annat som inte är relaterat till matematik. Pettersson visar att 

elever med matematisk särskild begåvning i Sverige inte får rätt utmaning och stöttning som 

de har behov av. Svenska lärare har inte tillräcklig kunskap om elever med matematisk 

begåvning och de sakanar även förmågan och möjligheten att utmana och utveckla dessa 

elever (Mellroth, 2018). 

   Enligt en rapport från Skolverket omfattas 5,2% av grundskolans elever av ett 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2015). Skolans främsta uppgift är att bevaka varje elevs rätt till 

att utvecklas efter sin egen förmåga, därför är det skolans skyldighet att erbjuda elever som 

inte kommer att uppnå de uppsatta målen stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Extra anpassningar är till skillnad från särskilt stöd kortsiktigt och kan vara åtgärder som till 

exempel anpassade läromedel, hjälp att förstå texter, extra utrustning och enstaka 

specialpedagogiska insatser. När extra anpassningar inte är tillräckliga och elevens behov av 

stöd är mer omfattande och varaktiga krävs det en utredning som undersöker om eleven 

behöver ett åtgärdsprogram vilket kan resultera i särskilt stöd (Skolverket, 2018). Särskilt stöd 

kan vara regelbundna specialpedagogiska insatser, enskild undervisning, anpassad studiegång 

eller en egen assistent (Skolverket, 2015).  I Skolverkets rapport  om särskilt stöd 
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framkommer det inte att den omfattar elever som är intellektuellt särskilt begåvade, alltså de 

elever som har en fallenhet för ett skolämne. Elever som uppvisar tendenser att ligga inom 

begreppsförklaringen Intellektuellt särskilt begåvade tenderar därmed att hamna utanför det 

som benämns som särskilt stöd.  

   Begåvade elever inom matematik har en förmåga att lära sig snabbare än övriga elever 

(Winner, 1999), det är då upp till skolan och läraren att ta hänsyn till dessa elevers förmågor 

och se till att de får den utmaning de är i behov av. USA är ett exempel på länder som ligger i 

framkant hur elever med MSB (Matematiskt särksilt begåvade) hanteras (Jensen Sheffield, 

1994). The National Council of Teachers of Mathematics, (NCTM) som är en organisation för 

matematiklärare i USA har utvecklat läroplanen så att elever med MSB får förutsättningar till 

att utvecklas i den nivå som de behöver (Jensen Sheffied, 1994). NCTM har tagit fram en rad 

åtgärder som ska underlätta och hjälpa lärare att identifiera dessa elever i form av 

studentintervjuer, öppna frågor och så vidare. 

    Mellroth (2014) skriver att benämningen av elever med särskild begåvning inom matematik 

är tämligen tolkningsbart beroende på omgivningens normer därför kommer vi således i vår 

studie att använda oss av begreppet ”matematisk särskilt begåvade” (MSB). 

   Tidigare forskning inom området MSB har visat att elever med MSB håller ett högre tempo 

i ämnet än övriga klasskamrater. Vilket kan leda till att de lättare kan tappar motivationen och 

lusten att lära sig matematik på grund av att uppgifterna de får inte är tillräckligt intellektuellt 

utmanande, genomgångarna är inte tillräckligt djupgående och matematikboken håller för låg 

nivå (Pettersson, 2008). Skolverkets styrdokument (2011) fastslår att alla elever ska få de 

förutsättningar som de är i behov av, således även elever med MSB. Pettersson (2008) skriver 

att de elever med MSB inte hamnar inom ramen som Skolverket (2011) uttrycker. 

   Skolverket (2011): 

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2011) 

 

Utifrån att undervisningen ska individanpassas, enligt styrdokumenten är det den 

yrkesverksamma lärarens uppgift att individanpassa undervisningen och se till att alla elever 

får den utmaning som de behöver för att utvecklas. Enligt Pettersson (2008) får elever med 

MSB sällan den utmaning som de behöver, studier har visat att de blir ombedda att arbeta i 
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samma bok och även i samma kapitel som övriga klasskamrater. Elever med MSB blir ofta 

tilldelade extra uppgifter efter klarat kapitel men dessa är sällan av utmanande karaktär. 

Skollagen ändrades år2010 för att elever som med lätthet når kunskapskraven ska ges ledning 

och stimulans för att kunna nå länge i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2019).  

   Problematik som kan uppstå när särskilt begåvade elever i matematik inte får det stöd och 

utmaning som de behöver kan vara att dessa elever stannar hemma och inte alls går till skolan 

(hemmasittande), bli en elev som uppfattas som störande för övriga elever eller rent av bli 

feldiagnostiserad med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) eller autism (Webb, 

2011).  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att få en inblick i hur behöriga matematiklärare i två kommuner i 

Mellansverige bemöter elever med MSB samt att undersöka hur, när och om lärare 

identifierar att en elev har MSB. Syftet är även att undersöka vilka resurser lärarna anser att 

det krävs för att kunna stödja och utmana elever med MSB.  

1.1.1 Frågeställning 

• Hur indentifierar matematiklärare i grundskolan årskurs 4–6 elever med matematisk 

särskild begåvning? 

• Vilka resurser anser matematiklärare i grundskolan att elever med MSB behöver för 

att få den stöttning och utmaning de behöver? 

• Hur bemöter matematiklärare i årskurs 4–6 elever som klassas som matematisk 

särskilt begåvade? 

 

2.0 Bakgrund 

Här presenteras bakgrunden till studien, tidigare forskning om elever som är matematisk 

särskilt begåvade och begreppen motivation och matematiska förmågor. 

 

2.1 Matematiska förmågor: 

I Skolverkets styrdokument (2011) för matematik är problemlösning en central del, elever 

med MSB är ofta knutna till förmågor som uppvisas vid matematisk problemlösning 

(Skolverket, 2018). Tidigare forskning och studier inom området om vilka elever som kan 

betraktas som MSB (Mellroth, 2009; Pettersson, 2008; Pressmeg, 1986) utgår i regel från 

Krutetskiis (1976) teori om matematisk begåvning. Anledning till att studien använder sig av 

Krutetskiis förklaringar av matematiska förmågor är att han är välreferad som källa och 
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används av matematiska forskare både nationellt och internationellt (Mellroth, 2009). Efter att 

Krutetskiis modell utarbetats har det blivit enklare att definiera barn med matematisk 

begåvning och en förståelse varför dessa barn har en matematisk begåvning (Pressmeg, 1986). 

Krutetskiis (1976) har abetat fram en modell som visar åtta olika förmågorna som 

kännertecknar elever med MSB (se nedan). Det betyder att om en elev ska studeras måste 

eleven vara sysselsatt med en matematisk aktivitet, den aktivitet som Krutetskii använde sig 

av i sin studie var problemlösning. 

Krutetskii, 1976, i Pettersson & Wistedt, (2013) från Skolverket (2015): 

”F1. Förmåga att formalisera matematiskt material: att skilja form från innehåll, att operera med 

formella strukturer av relationer och samband.  

F2. Förmåga att generalisera matematiskt material.  

F3. Förmåga att operera med siffor och andra symboler.  

F4. Förmåga till sekventiellt, logiskt resonerande: kunna skilja på förutsättningar för och slutsatser 

av ett resonemang och förmågan att dra slutsatser från givna förutsättningar.  

F5. Förmåga att förkorta resonemang, klart och enkelt i slutsatser.  

F6. Förmåga till flexibilitet och reversibilitet, skifta tankemodeller och vända tankegångar. F7. 

Förmåga att minnas matematisk information som gör det möjligt att använda erfarenheter i nya 

problemlösningssituationer, exempelvis relationer mellan storheter och argumentationsscheman.  

F8. Generell fallenhet och intresse för matematik i en lust att söka matematiska aspekter av 

omvärlden.” 

((Krutetskii, 1976, i Pettersson & Wistedt, 2013) Skolverket (2015) 

 

2.2 Motivation 

I Skolverkets rapport Lust att lära – med fokus på matematik från 2003 konstateras att många 

elever tappar sitt intresse för matematik i årskurs 5. Den största orsaken till att elever tappar 

intresse för matematik är motivation (Dahlkwist, 2012). Enligt Stensmo, 2009 kommer 

begreppet Motivation ifrån latinets movere vars betydelse är att röra på sig. Vidare definerar 

han motivation som något som får individen att fortsätta att arbeta och slutföra en aktivitet. 

Motivation kan delas upp i olika inriktiningar som inre och yttre motivation (Stensmo, 2009). 

Inre motivation är när exempel en elev har intresse för matematik och vill klara uppgifterna 

och tack vare intresset så lyckas eleven. Den inre motivation kommer ifrån eleverna själva 

(Dahlkwist, 2012). Den yttre motivation är faktorer som får en elev att klara uppgifterna i 

form av betyg eller belöning. Till exempel kan belöning vara ”om du gör klart uppgiften så 

får du glass” (Stensmo, 2009). Det är lärarens uppgift att skaffas sig egenskaper och 

kunskaper om hur man kan stärka elevers motivation (Dahlkwist, 2012). Enligt Dahlkwist 

(2012) gör läraren det bäst genom att erbjuda sina elever uppgifter som är intressanta och 
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kunskapsrika. Self-determination theory (SDT) är en teori som både teoretiskt och praktiskt  

belyser hur lärare kan stärka elevers inre motivation (Deci & Ryan, 2000). SDT visar att inre 

motivation är att föredra framför yttre motivation. Enligt Deci och Ryan kan yttre motivation 

som exempel belöningar ge en negativ inverkan på elevernas inre motivation. SDT är en 

motivationsterori som får lärare att förstå begreppet motivation och dess syfte är att 

människor i grunden är aktiva deltagare med inre förutsättningar för att kunna ta till sig 

kunskap (Deci & Ryan, 2000). Elever med MSB behöver likt sina klasskamrater finna en 

motivation som gör att de vill gå till skolan och lära sig nya saker, risken finns att dessa elever 

tenderar till att bli hemmasittare om de känner att de inte får den stimulans och utmaningar 

som de behöver (Webb, JT 2006).  

2.3 Grundskolans resurser för elever med matematiksk särskild begåvning  

Enligt Skolverket (2015) är det cirka 5% av skolans elever som kan räknas till särskilt 

begåvade. Elever med MSB är en liten minoritet och glöms ofta bort i klassrummen, 

forskning visar att de blir bortprioriterade och att de inte får den utmaning som de är i behov 

av (Stella, F & Cohen Kadosh,R, 2018). Elever med MSB fordrar många gånger svårare och 

mer annorlunda utmaningar än sina klasskamrater, det är en rättighet för dessa elever att få 

den utmaning som de behöver (SFS 2010:800). Först år 2010 förtydligades Skollagen (SFS 

2010:800) och utgjordes till att de elever som når de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

få vägledning och stimulans för att kunna nå längre i sin egen kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2015).  

   Begreppet särskilt begåvning blandas oftast ihop med hög presentation (Stålnacke, 2015; 

Mellroth, 2018). Många elever med MSB utmärker sig inte för sina prestationer. Stålnacke 

(2015) skriver att om man endast letar efter höga prestationer, missas många elever med MSB 

och dessa elever kommer inte att uppmärksammas som sådana av omgivningen. Om skolans 

mål är att elever med MSB ska nå de högsta målen och fokusera resurserna mot prestation och 

resultat, glöms det bort att elever med MSB också är barn. ( Subotnik, Olszewski- Kublius, & 

Worrell, 2011). För at undvika att fokusera på prestation och resultat, kan skolan fokusera på 

eleven och elevens egna lärande och utveckling (Stålnacke, 2015). Weng, P & Jankvist, U F 

(2017) skriver att lärare har svårt att identifiera elever med MSB och att det beror på bristen 

av kommunikation mellan elever och lärare. Genom enskilda samtal mellan lärare och elev 

där eleven får svara på en del matematiska frågor så kommer läraren att kunna identifiera 

eleven som  MSB mycket tidigare, orsaken till att lärare inte ger elever egen samtalstid stavas 

helt enkelt tid (Weng, P & Jankvist, U F, 2017).  
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   I klassrummen i en årskurs fem finns det enligt Engström & Magne (2006) en stor variation 

på kunskapsnivån hos eleverna. Skillnaderna ökar i takt med att eleverna blir äldre och de 

elever som visar sig nå svagare resultat slås ut desto högre upp i åldrarna de kommer 

(Engström & Magne, 2006). Mellroth (2009) skriver att det blir ett dilemma för en lärare att 

handskas med på grund av den stora spridningen av elevers matematiska förmåga. 

Undersökningar från England visar att det i en årskurs fem är den normala variationen +-3, att 

det finns elever i en årskurs fem som ligger på en årskurs två-nivå men det finns även elever 

som ligger på en årskurs åtta-nivå (Mellroth,2009; Engström & Magne, 2006). Lärarens 

dilemma blir var det ska sättas in resurser och tid. En viktig uppgift för en lärare är att välja 

arbetsmetoder där det finns möjlighet för läraren att upptäcka både svagheter och styrkor hos i 

eleverna i ett tidigt skede. Enligt Mellroth (2009) är det en möjlighet för att undvika att lusten 

för matematik går förlorad. ”Elevernas motivation för matematik är hög när de upplever 

matematiken som meningsfull och begriplig” (Mellroth, 2009, sid 10), vilket gagnar lusten att 

lära (Skolverket, 2018). Tidigare studier (Pettersson, 2008; Mellroth, 2009) visar att saknas 

resurser i svenska skolor till att motivera och utmana elever med MSB. Resursbristen kan 

vara i form av att läraren inte har tid att lägga på elever som redan kan utan den tiden läggs på 

elever som inte kan.  

  

  ”I Sverige är det ett vanligt tankesätt att de som är duktiga, de klarar sig alltid. Vidare är vi mycket duktiga på          

att stimulera och stödja de elever som presterar lågt i jämförelse med sina jämnåriga kamrater. Det är något vi 

ska vara stolta över som nation” (Mellroth,2009: sid 6).  

 

I styrdokumenten (Skolverket,2011) står det att alla elever ska ha möjlighet att utveckla sin 

förmåga. Det är lika viktigt att även elever med MSB blir stimulerade och stöttade som sina 

klasskamrater (Mellroth,2009). Att läraren inte har tid hör ihop med att skolan inte har eller 

tillsätter pengar till att exempel anställa en till lärare i klassen eller en assistent. Material är 

även det en resursbrist som lärare anser att det inte alltid finns för elever med MSB. Mellroth 

(2009) skriver att hon anser att resurser för att stödja elever med MSB inte ska tas ifrån elever 

som har det svårt för matematik. Om elever med MSB får mer stöd och stimulans kanske det 

även leder till ett minskat antal elever som behöver stöd för att de är lågpresterande. Om 

skolan utmanar och stimulerar elever på deras kunskapsnivå kan understimulans och 

underpresentation undvikas (Mellroth,2009). 
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3.0 Teoretiskt perspektiv   

Studiens teoretiska perspektiv som även är grunden för hur elever med matematisk särskild 

begåvning framställs är socialkonstruktivistiskt perspektiv (Bryman, 2011). I enlighet med det 

socialkonstruktivistiska perspektivet bygger den teorin på att elever lätt blir statiska och får 

svårt att utvecklas utan stöd och utmaningar från det sociala som en lärare kan ge (Bryman, 

2011). Eftersom denna studies syfte är att ta reda på hur lärare definierar och arbetar med 

elever med MSB utgår studien från socialkonstruktivistiskt perspektiv. Teorins utgångspunkt 

är att elever formas beroende på vilka som är i ens närhet, lärarens roll blir då viktig för 

elevens utveckling (Vygotskij, 1980). 

3.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv: 
Konstruktivismen är en filosofi där teoretikern Jean Piaget är en av förgrundsgestalterna, 

filosofins syfte är att människor själva skapar och konstruerar kunskap i interaktion med 

omvärlden (Engström, 1998). Socialkonstruktivismen bygger däremot på Vygotiskijs (1980) 

tankesätt. Kunskap är inte något som människan själv skapar utan det skapas tillsammans i 

det sociala samspelet mellan människor (Vygotskij, 1980). Likheterna mellan 

konstruktivismen och socialkonstruktivismen är många men det som skiljer dessa är att 

socialkonstruktivismen lägger tonvikten på det sociala samspelets roll för att elever ska 

utvecklas (Engström, 1998). 

   Scaffolding (Stöttning) är ett begrepp inom social konstruktivistiska teorin som ofta 

framkommer när man tittar på tidigare forskning inom teorin, scaffolding bygger på den 

stöttning en lärare ger eleverna i deras utveckling och inlärning (Smagorinsky, 2018).  Denna 

stöttning som eleverna kan få är i form av uppmuntring, vägledningar, påminnelser eller att 

läraren läser för eleven. Genom stöttning och kommunikation lär sig elever av varandra 

(Vygotskij, 1980). Utveckling sker bäst genom ett samspel, det kan handla om att en elev med 

högre kunskap hjälper en annan elev eller i form av att en vuxen visar och förklarar, båda 

parter utvecklas genom samspelet. Den som visar och förklarar utvecklas genom att få 

använda sina tankar och strategier och eleven får nytta av nya kunskaper som kan läggas till i 

sin kunskapsryggsäck (Smagorinsky, 2018). För att en elev ska kunna utveckla sin förmåga 

inom matematik och kunna nå sin Zone of Proximal Development (ZPD) behöver eleven 

stöttning i form av en lärare eller en elev som har kunskapen i ämnet (Vygotskij, 1980). 

3.2 Zone of Proximal Develompment: 

Vygotskij är grundaren bakom ZPD, hans tankar och filosofier ligger bakom begreppet 

(Bråten, 1998). ZPD kan enklast förklaras genom att det är skillnaden mellan vad en individ 
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kan göra utan hjälp och vad den kan framkalla med hjälp (Vygotskij, 1980). Elever med MSB 

behöver stöttning och hjälp för att få de utmaningar som bidrar till att de utvecklar sin egna 

matematiska förmåga (Pettersson, 2008). Enligt Vygotskijs (1980) teori handlar inte elevens 

utbildning om vilka begräsningar den besitter utan vilka möjligheter eleven har genom att 

erhålla rätt stöttning av exempel en lärare. Vygotskij (1980) menar att ZPD är stadiet mellan 

när eleven har en kunskap om något ämne och med hjälp av någon annan tillägnar sig då 

eleven ny kunskap i ämnet och lägger det till sin kunskapsbank, det kallas att en elev kommer 

in i utvecklingszonen (Vygotskij, 1980). ZPD grundar sig i socialkonstruktivistisk teorin som 

står för att elever utvecklar sina förmågor bäst i den sociala miljön, samspelet mellan lärare 

och elev ger elever med MSB förutsättningar att påverka sin egen utveckling (Vygotskij, 

1980). 

 

4.0 Metod 

I detta kapitel presenteras vilken undersökningsmetod vi använt i denna studie, urvalet och 

hur vi gjort detta, antal deltagare samt undersökningsmaterial. Detta kapitel avslutas med 

insamlingsmetod och genomförande för att sedan slutligen redogöra för den analysmetod vi 

använt.  

4.1 Deltagare och urval 
Informanterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval på grund av geografiska möjligheter men 

även kriterieurval för att informanterna behöver uppfylla vissa kriterier. Det var fyra lärare 

från två olika kommuner, i åldrarna 40–52 år. De har alla varit verksamma matematiklärare i 

minst tio år. Samtliga lärare är legitimerade och verksamt undervisande i matematik i årskurs 

4–6. Studiens krav på informanterna för att de skulle delta var att ha de skulle samtliga ha 

legitimation för att undervisa matematik för årskurs 4–6.  Fyra stycken lärare med minst tio 

års erfarenhet som grundskollärare, placerade på två skolor i Mellansverige. Detta urval kallas 

bekvämlighetsurval och används i denna studie för att möjliggöra för informanterna att träffa 

respondenterna i en geografisk närmiljö. De fyra lärarna som deltog i studien är samtliga 

legitimerade lärare, och arbetar i årskurs fem. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Syftet med kvalitativ forskning är att den fokuserar på hur individen tolkar och ser på 

verkligheten (Bryman, 2011) vilket denna studies frågeställningar anspelar på. Bryman (2011) 

skriver att om en studie har fler olika infallsvinklar och synsätt stärker det studien resultat 

vilket denna studie har, genom att flera olika lärare har intervjuats och därmed har flera olika 
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synsätt och infallsvinklar speglats. Den intervjustruktur som denna studie använde var 

semistrukturerade intervjuer. Vilket är intervjuer där respondenten ställer en fråga som är 

öppen för informanten att lämna utvecklande svar till (Stukát, 2011). Respondenten kan i viss 

mån även ställa följdfrågor på det informanten svarar.  En semistrukturerad intervju liknar 

mer en konversation än en strukturerad intervju som har mer bestämda frågor och inte är 

öppen för evaluerande svarsalternativ (Stukát, 2011). Stukát (2011) skriver att desto större 

utrymme respondenten ges blir chansen större för ny och mer djupgående information.  

   Studien inriktar sig på hur lärarna uppfattar elever med MSB samt hur de arbetar och stöttar 

dessa elever. Stöttning är ett återkommande begrepp i studien och en nyckel för elever med 

MSB, elever med MSB, som de flesta elever i allmänhet är även dem i behov av söttning 

(Smagorinsky, 2018).Under de semistrukturerade intervjuerna ställdes 10 frågor som gav 

utrymme för skildringar av lärares syn och arbetssätt med elever med MSB. Frågorna utgick 

från studiens frågeställning och var relevant för studien. Intervjuerna tog cirka 30 minuter att 

genomföra och anteckningar gjordes, intervjuerna spelades även in för att öka validiteten och 

säkerhetsställa informanternas svar (Bryman, 2011). 

4.3 Genomförande 

En direktkontakt togs med samtliga lärare innan intervjun genomfördes. Samtliga lärare som 

kontaktades valde att delta i intervjun och gav sitt samtycke att bli intervjuade.. 

Samtliga fyra lärare som deltog i studien kontaktades och gavs utförlig information om vad 

studien handlar om och om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017), samtliga 

gav ett samtycke till att delta. Intervjuerna tog 20-30 minuter styck och bestod av 10 frågor 

till samtliga informanter. 

4.4 Analysmetod 

Analysen av det insamlade datamaterialet utgjordes av en tematisk analys där vi letade efter 

återkommande teman, vilket är en metod för att analysera kvalitativa data (Bryman, 2011). 

Tematisk analys ger en överblick över de data som samlats in, efter intervjuerna delar samlar 

forskaren in datamaterialet och sorterar därefter i olika teman som uppkommit (Bryman, 

2011). Inom den tematiska analysen kan två olika tillvägagångsätt användas , deduktiv och 

induktiv. Vid deduktivt tillvägagångsätt utgår forskaren från en teori och utifrån den teorin 

hitta relvanta data. Induktiv är motsatsen till deduktiv (Bryman, 2011). Induktiv 

tillvägagångsätt skapar en teori utifrån de data som samlats in. Enligt Bryman (2011) är det 

via observationer som indukativa tillvägångsättet blir till teori. Vi var valt att använda oss av 

induktiv metod då vi under studiens gång fann intressanta data som skapat en teori. 
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   Intervjuerna som utfördes spelades in med hjälp av ljudinspelning på datorn och 

transkriberades till ett word-dokument av oss tillsammans för att lättare kunna avgöra vad 

informanterna svarade. Sedan analyserades word-dokumentet med informanternas svar på 

intervjuerna av oss tillsammans, då fann vi återkommande ämnen från samtliga informanter 

som då blev de teman som redovisas i denna studie under 5.0 Resultat. Från de teman som 

skapades framkom även underteman, det de samtliga informanterna talade om som hörde till 

varje tema. De teman och underteman studien behandlar är de ämnen samtliga informanter 

återkommande återkommit till, det är lärarnas egna uppfattningar och arbete kring elever med 

MSB och deras syn på dessa teman (se Tabell 1, under rubrik 5.0 Resultat). Ämnen som 

uppkom som inte samtliga informanter återkom till exkluderas från denna studie. 

4.5 Etiska överväganden 
Enligit Vetenskapsrådet (2017) forskare ett ansvar att se till att de som blir intervjuade 

skyddas och blir informerad om studien. Här nedanför finns de begrepp som vi tagit hänsyn 

till under studien. I tidigare verision ifrån Vetenskapskrådet (2002) var dessa fyra begrepp ett 

krav, men de finns inte kvar som krav sen år 2017. Dessa fyra begrepp presenteras här 

nedanför och dessa har studien följt. Vi presenterar även hur vi gick till väga när vi 

presenterade dessa fyra krav för lärarna som intervjuades. Innan intervjuerna genomfördes 

framarbetades en mall där samtliga frågor diskuterades fram av respondenterna. 

4.5.1 Information 

Innebär att de lärare som ska intervjuas är berättigad att få informaition om studien innan 

intervjun äger rum (Vetenskapsrådet, 2017). Vi informerade våra informanter om studien och 

berättade att denna intervju är frivillig, att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan 

samt att säga att vi inte har rätt att använda intervjun i vår studie.  

4.5.2 Samtycke 

Innebär att lärarna som ska intervjuas ger sitt samtycke innan intervjun startar samt att de har 

rätt att avbryta intervjun under intervjuns gång (Vetenskapsrådet, 2017). Vi skickade ut ett 

mail med en förklaring på vad intervjun handlar om samt förslag på datum att träffas, samtliga 

informanter svarade att de godkände sitt deltagande att medverka på våran intervju har vi 

uppfyllt samtyckeskravet.  

4.5.3 Konfidentialitet 

Innebär att den som blir intervjuad inte ska kunna identifieras av utomstående, om det finns 

personuppgifter ska dessa även skyddas (Vetenskapsrådet, 2017). Då känslig information som 

till exempel namn på elever, kollegor eller områden i närheten som ej varit relevant för vår 

studie framkommit har detta klippts bort från inspelad intervju samt ej tagits med i 
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transkriberingen. För att uppnå konfidentialitet som innebär att den som intervjuas ska vara 

anonym samt underlätta för läsaren har lärarna kodats. Lärarna har kodats till Lärare 1, 2, 3 

och 4 (L1), (L2), (L3) och (L4).   

4.5.4 Nyttjande  

Innebär att det insamlade material om deltagarna i en studie endast får användas till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa intervjuer kommer användas i denna 

studie och endast i forskningsändamål. 

 

5.0 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultat ifrån intervjuerna att presenteras. Lärarnas svar har analyserats 

och här nedanför presenteras svaren utifrån teman: Nivåskillnader, ömesidig lojalitet och 

avsaknad av resurser. Utifrån lärararnas svar på de semistrukturerade intervjuer som har 

genomförts har underteman som hör till varje tema kommit fram under vår analys och de 

presenteras nedanför.  

 

 

Tabell 1. Studiens resultat presenterat som teman och tillhörande underteman 

 

Teman    Underteman 

Nivåskillnader   Hur eleverna löser uppgifterna 

    Djupare förståelse 

 

Stöttning    Inre och yttre motivation 

    Våga fråga 

 

Avsaknad av resurser   Ekonomiska förutsättningar 

    Tidsbrist  

Utmaning efter den enskildes förmåga 

 

5.1 Nivåskillnader 

Lärarna som intervjuades var alla eniga att det finns elever som har förmågan att förstå de 

olika elementen inom matematiken och att dessa elever har djupare kunskap i ämnet än övriga 

klasskamrater.  



 16 

   

Förmågan att lösa matematiska problem, kommunicera hur man tänker både muntligt och 

skriftligt (L2, 2019).  

 

Samtliga lärare ansåg att det är de förmågorna som gör att elever med MSB sticker ut ifrån 

övriga i klassen.  

 

Elever som är matematiskt särskilt begåvade uttrycker sig verbalt och visar sina kunskaper tidigt 

(L4, 2019)  

 

De övriga tre lärarna motiverade sig med att elever med MSB uttrycker sig mer beskrivande 

och har en djupare förståelse än andra elever och att det inte bara är resultaten som avgör om 

eleven har MSB. 

5.1.1 Hur eleverna löser uppgifterna 

Skillnaden mellan elever med MSB och övriga elever visar sig tidigt enligt alla lärare som 

intervjuades. Samtliga informanter är legitimerade lärare som arbetar i årskurs 4–6 och de var 

gemensamt överens om att elever med MSB upptäcks tidigt i årskurs fyra och skiljer sig från 

resterande elever genom sättet de löser matematikuppgifterna på.  

 

Det syns på uppgifterna, när de löser uppgifter, en del är med och är aktiva och pratar […] (L1, 

2019) 

 

Informanterna har olika svar hur elever med MSB uppmärksammas men en gemensam 

nämnare är att det är att sättet elever med MSB löser uppgifter på som skiljer elever 

med MSB mot övriga i klassen. 

5.1.2 Djupare förståelse 

Några av informanterna nämner att det inte bara är genom skriftliga uppgifter som de 

uppmärksammar elever med MSB utan även att de sticker ut verbalt och kan förklara 

uppgifterna med ett djup som övriga i klassen saknar. Informanterna nämner även att 

nivåskillnaderna mellan dessa elever och övriga klassen gör att eleverna med MSB tidigt blir 

klar med sina uppgifter och att vissa uppgifter är för enkla för dessa elever. 

 

Vartefter jag lär känna eleven och då märker jag att eleven gör saker på fel nivå. Det är inte alla 

som vill det utan de vill jobba i sin bok, då får jag försöka få de att avancera (L3, 2019) 
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För att uppnå samt bibehålla djupare förståelse påtalar informanterna sin egen del i att utmana 

eleverna. 

 

 De letar inte upp material själva, utan det får jag leta upp och sedan push på de (L3, 2019) 

 

Informanterna ansåg att eleverna inte gärna gör extrauppgifter om de inte får det serverat av 

läraren.  

5.2 Stöttning   

Stöttning är begreppet som sammanfattar informanternas syn på hur elever med MSB ska få 

viljan att vilja utmanas utifrån sin egen kunskapsnivå.  

 

Det är var och ens lärares uppgift att se vilka elever jag har och var är de och uppgifter där de är. 

(L1, 2019) 

 

Informanterna var alla eniga om att alla elever inte alltid är villiga att göra mer än de 

sidor i boken som klassen får i uppgift att jobba med och att det då krävs stöttning och 

motivation av lärarna som gör att eleverna vill utmanas. 

 

            ” Jag måste pusha eleverna att de kan det här och att de ska prova något svårare uppgifter men 

               som ändå hör till ämnet” (L2, 2019) 

 

Informanterna påtalar att eleverna oftast inte gör något extra utan att läraren motiverar 

dem. Lärarna har ett stort ansvar att se till att eleverna blir motiverade till att leta upp 

material och uppgifter själva, med stöttning från läraren. Stöttningen är viktig för både 

elev och lärare för att eleverna ska uppnå, bibehålla och fördjupa sina kunskaper och 

motivation.  

5.2.1 Inre och yttre motivation 

Informanterna var eniga om att det är upp till varje lärare att se till att motivera sina elever till 

att nå sina egna mål. Det lärarna kan påverka är den yttre motivationen genom att exempel ge 

stötta eleven och ta fram material som fångar elevens intresse som matematikspel inom det 

området som de arbetar i.  

 

” Det handlar om att behålla intresset och göra så att de tycker att det är kul med roliga och 

annorlunda uppgifter. Med det digitala kan man göra så att eleverna tycker de blir roligare” (L2). 
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Två av informanterna förespråkar belöningssystem som en motivator till elever med MSB, i 

form av dataspel som innehar en form av belöningssystem.  

 

” En del kan gilla mer tävlingsmoment och det finns material som är webbaserat, där man kan 

jobba sig vidare med ett eget belöningssystem utformat som ett dataspel” (L1). 

 

Den inre motivation som eleverna behöver för att ta sig an extra utmaningar finns inte alltid 

hos eleverna enligt informanterna, då behöver läraren stötta och hjälpa eleven. Att elever 

självmant ska söka och finna extra utmaningar händer inte speciellt ofta. 

 

De letar inte upp material själva utan det får jag leta upp och ge dem och sedan pusha de så att de 

kommer igång. (L3, 2019). 

 

En av informanterna anser att det är elevernas egna drivkraft att nå högre betyg som är deras 

motivator till att vilja utvecklas och utmanas, att det är den inre motivationen som är motorn 

till att vilja utvecklas. 

 

Motivatorn är att eleven måste visa hur den tänkt, elevens hunger efter bra betyg är en motivator 

till att lära sig en god studieteknik. (L4, 2019). 

 

Samtliga informanter är enade att motivationen är en viktig del i arbetet att utvecklas inom 

matematiken. 

5.3 Positiv lärandemiljö 

En positiv lärandemiljö i form av fungerande klasskonstellation, en god självkänsla hos 

eleverna samt ett klassrum med ”högt i tak” där både lärare och elever vågar fråga varandra är 

viktigt för en god inlärning. När både lärare och elever vågar fråga varandra om de behöver 

hjälp eller kan hjälpa till är enligt våra informanter något med stor vikt för att komma vidare i 

sin egen utvecklig i matematiken. Informanterna är alla enade om att elever med MSB inte 

alltid frivilligt tar sig an svårare utmaningar utan att det är i behov av stöttning och pushning 

ifrån lärarna. Informanterna uttrycker sig att det är viktigt att våga fråga eleven och pusha den 

till svårare utmaningar som är mer passande utefter deras kunskap.  

 

” Jag måste pusha eleverna att det kan det här och att de ska prova något svårare uppgifter som hör 

till ämnet” (L2, 2019) 
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Att våga fråga eleverna är en viktig aspekt för att de ska komma upp till sin nivå anser 

informanterna men även att eleverna själva måste vilja. Informanterna anser även att eleverna 

med MSB själva har ett eget ansvar att berätta för läraren att jag kan det här och är klar, vad 

kan du erbjuda nu? 

 

”Vi måste ha en dialog, för jag kan inte alltid gissa att de kan det här och att det är för lätt utan de 

måste kommunicera till mig och de ska aldrig känna att det besvärar mig” (L1, 2019). 

 

En god kommunikation mellan lärare och elev är viktig så att läraren och eleven får en 

förståelse för varandra. Eftersom lärarna påpekar att det råder resursbrist iform av tid 

och pengar så måste de finnas en god kommunkition mellan elev och lärare och det får 

man utav en positiv lärandemiljö. 

5.3.1 Avsaknad av resurser  

Samtliga informanter påtalade bristen av resurser för att elever med MSB ska ges den 

möjlighet de behöver för att utveckla sin kunskap och förståelse inom matematik. Samtliga 

informanter önskade att det skulle finnas större resurser i form av fler personal under 

matematiklektionerna, särskild undervisningsgrupp för dessa elever samt mer material. 

 

    ” De skulle egentligen behöva extrahjälp av speciallärare precis som de elever som har svårt får” (L1, 2019) 

 

Mer personal som kan avlasta lärarna och kunna hjälpa till i klassen är något som 

informanterna beskriver men att det inte finns ekonomiska resurser på skolorna för att det ska 

bli verklighet.  

5.3.2 Ekonomiska förutsättningar 

Bristen på resurser har enligt informanterna grund i de ekonomiska förutsättningar som finns 

på skolan, exempelvis önskade samtliga informanter en ökad personaltäthet för att bland 

annat bättre kunna dela på klassen för att möta alla elever där de står kunskapsmässigt. 

Samtliga informanter har också påtalat vikten av särskild undervisningsgrupp där elever med 

MSB får gå till en speciallärare eller annan matematiklärare för att ha gruppdiskussioner, 

problemlösningar och matematik på en djupare nivå än matematikboken. Dock har ingen av 

de skolor informanterna jobbar på möjlighet till detta på grund av ekonomiska förutsättningar. 

 

    ”Vi har haft en särskild undervisningsgrupp för elever som är mer begåvade” (L3, 2019) 
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 Två av informanterna berättade om när de fanns en särskild undevisningsgrupp, då en lärare 

från högstadiet kom till mellanstadiet. Högstadieläraren kom en gång i veckan och tog ut de 

elever som låg i framkant i ämnet matematik. Sedan hade läraren en särkild undervisning i det 

ämnet som klassen arbetade i fast på en mer avancerad nivå. 

5.3.3 Tidsbrist 

Tidsbrist bidrar inte till positiv lärandemiljö enligt samtliga av våra informanter. Samtliga 4 

informanter påtalade att tiden inte räcker till för att både utmana de elever som har MSB och 

samtidigt hjälpa de elever som inte når målen, då måste tiden prioriteras till förmån för de 

eleverna som inte uppnår målen.  

 

”[...] men det blir inte alls lika ofta och definitivt inte för de [eleverna då de] är ju godkända och 

tyvärr är ju målet att få så många som möjligt godkända, men det är också bra såklart” (L1, 2019) 

 

”Sen är det alltid tacksamt när det är flera i en klass som är på högre nivå, är det en är det lite 

svårare, då kan det bli väldigt mycket enskilt jobb för den, men är de fler, ett par tre stycken eller 

fler då kan de få något och sätta sig och jobba för då har dem ofta väldigt bra diskussioner och 

dem har ett mål och de vill jobba vidare.” (L1, 2019)  

  

”Det är min tid som är det svåra, om eleven kör fast i sina extra uppgifter så känner jag att min tid 

  inte räcker till och att min tid går till eleverna som behöver hjälp för att ens klara målen”    

(L2,2019) 

 

Att behöva prioritera bort någon elev på grund av tid är inte något som studiens informanter 

vill göra, men de måste de göra under matematiklektionerna på grund av att de inte hinner 

hjälpa alla elever i klassrummet. De elever som kan bokens uppgifter prioriteras därför bort 

till förmån för de elever som inte kan uppgifterna. 

5.3.4 Utmaning efter den enskildes förmåga 

På frågan hur läraren arbetar för att behålla det matematiska intresset hos elever med MSB 

svarade informanterna att det är viktigt att utmana eleven, att anpassa till uppgifterna till 

elevens nivå. En läraren har en skyldighet att utmana elever på den kunskapsnivå de befinner 

sig. L1 föreslår är nedan hur: 

 

”Ja dom skulle egentligen behöva precis som de som har svårt, som får extrahjälp av speciallärare, 

så skulle de här också behöva ha lite mer [lektionstid] i mindre grupp och enskilt för att driva det 

där de är. Och den resursen finns ju inte automatiskt på skolorna utan det kan man göra om man är 

fler [vuxna under lektionstillfället]. Då kan man göra så att då tar du de här [eleverna] den här 

lektionen så tar jag de här andra.” (L1, 2019) 
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Det är viktigt för lärarna att ha en god relation med eleverna, för att kunna motivera eleven till 

att ge sig på utmaningar. Hur informanterna arbetar för att utmana den enskildes förmåga är 

olika, här ned kommer några exempel: 

 

”[…] de tror ibland att de är besvärliga när dom säger att det är lätt eller de vill inte visa det men 

jag försöker alltid visa att ”gud vad kul att du frågar” och då tar vi det här.” (L1, 2019) 

 

”[…] och att det alltid finns svårare uppgifter, det finns liksom ingen gräns. Jag har böcker från 

högstadiet så kan jag plocka uppgifter från den.” (L1, 2019) 

 

”Genom att man uppmärksammar dessa tidigt och att se till att det finns material till dem att jobba 

med och utmanas av när ordinarie uppgifter är klara. Om en elev till exempel kan 

multiplikationstabellen utan problem så ser jag inte någon anledning till att låta den eleven jobba 

med det utan då ser jag till att eleven får andra matematiska uppgifter.” (L4, 2019) 

 

Vilka uppgifter och hur de arbetar för att utmana elever med MSB är olika bland 

informanterna. En informant föreslog böcker från högstadiet medans en annan avslog 

den tanken. Det är återkommande hos informanterna att de vill att eleverna ska arbeta i 

samma område som klasskamraterna även om de får fördjupade uppgifter, visa att 

elevernas frågor är viktiga för att eleven ska fortsätta föda sin lust att lära. 

6.0 Diskussion 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kommer jämföras med studieresultatet som 

framkommit i 5.0 Resultat. Kommande avsnitt kommer behandlas: 5.1 Metoddiskussion där 

för- och nackdelar samt utvecklingspotential med den valda datainsamlingsmetoden 

diskuteras, 5.2 Resultatdiskussion där resultatet analyseras och diskuteras i förhållande till 

tidigare forskning och litteratur och utifrån de tidigare presenterade teman.  

6.1 Metoddiskussion 

Studien är genomförd på två olika skolor i Mellansverige genom semistrukturerade intervjuer 

med fyra behöriga matematiklärare i årskurs 4–6. Då urvalet av skolor var begränsat och vi 

endast intervjuat fyra lärare på två skolor är detta resultat inte generaliserande över varken 

skolor i Mellansverige eller Sverige. På grund av att intervjuerna var baserade på ett 

bekvämlighetsurval kan studien bli annorlunda än om vi hade undersökt andra lärare. Val av 

datainsamlingsmetod anser vi var den tacksamt för denna studie, eftersom vi valde att göra en 

kvalitativ studie gjorde denna datainsamlingsmetod det möjligt för oss att göra just det. 
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Observationer av lärarna under en längre tid hade dock stärkt studiens trovärdighet och då 

genom egna ögon se hur lärare hanterar elever med MSB. På grund av tidsbrist valde vi bort 

observationer och koncentrerade oss på semistrukturerade intervjuer. Syftet med studien var 

att få en inblick i hur matematiklärare arbetar för att stötta och utmana elever med MSB samt 

vilka resurser matematiklärare anser behövas för att kunna stödja och utmana elever med 

MSB, detta resultat kan inte ses som svar för hur alla matematiklärare arbetar med detta 

ämne.     

   Validitet och reliabilitet är begrepp som oftast används inom kvalitativa forskningar för att 

styrka forskningens trovärdighet (Bryman, 2011). Validitet är hur trovärdig undersökning av 

en studie är, för att en studie ska bli trovärdig ska undersökningsmetoden vara relevant till 

ämnet (Bryman, 2011). Reliabilitet menas att den kunskap som kommer fram är framtagen på 

ett tillförlitligt sätt, hur tillförlitlig forskningen är (Bryman, 2011). De fyra matematiklärare vi 

intervjuat är aktivt undervisande lärare i matematik i årskurs 5, de är dock behöriga i minst 

årskurs 4–6. Den typ av intervju vi genomförde var semistrukturerade intervjuer där alla 

frågor lämnade svarsalternativen öppna för vidareutveckling och följdfrågor. Intervjufrågorna 

som utfördes är relevanta för studien och informanterna har på grund av sin erfarenhet och 

tillförlitlighet svartat sanningsenligt och därmed visar studien reliabilitet och validitet 

(Bryman, 2011).  

6.1.1 Begränsningar 

Då tiden till denna studie var begränsad var vi tvungna att använda oss av en rimlig 

begränsning gällande intervjuerna. Vi skickade ut en förfrågning om att delta på intervjun till 

fyra matematiklärare i vår geografiska närmiljö, var av alla fyra deltog. Då valet blev att göra 

en kvalitativ studie begränsade vi oss till dessa fyra matematiklärare för att då kunna 

genomföra en mer djupgående intervju än om vi hade använt oss av fler informanter. Vi anser 

fortfarande att vi gjorde rätt som valde en kvalitativ intervju, då intervjuerna gav oss en 

förståelse för hur lärare hanterar elever med MSB.  

 

6.1.2 För- och nackdelar 

En av de positiva effekterna vi kunde se med den datainsamlingsmetod vi valt är att vi fick en 

fördjupad inblick i dessa fyra matematiklärares arbete med elever med MSB. Vi hade 

möjligheten att ställa relevanta följdfrågor och samtliga informanter hade utvecklande svar 

vilket blev avgörande för vår studie.  



 23 

   En förbättringspunkt i vår studie hade varit om vi effektiviserat intervjuerna genom att ta 

bort några av de frågor som i efterhand känns irrelevanta, då hade vi kunnat intervjuat en eller 

möjligtvis två informanter till men med färre frågor. Ett exempel på en irrelevant 

intervjufråga då den inte medfört någonting i denna studie är ”Fick du någon information om 

dessa elever när du tog över klassen i åk 4 och vad gjorde du med den informationen?”. 

(Bilaga 1) 

6.2 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik diskuteras de tre områden vi presenterat i 4.0 Resultat i förhållande till 

tidigare forskning och litteratur.  

6.2.1 Stöttning 

Enligt Vygotskij, (1980) är det genom stöttning och kommunikation som utvecklar elever 

bäst. De lärare som intervjuades poängterade att det genom stöttning och genomgående 

kommunikation är de bästa för elever med MSB men samtliga lärare beskriver att det tyvärr 

inte alltid fungerar. Lärarna beklagar sig att det inte har tid och möjlighet att vara den 

stöttning som dessa elever behöver för att det ska nå ZPD som är den optimala zonen för 

utveckling (Mellroth, 2009). Lärarna önskar att det hade mer tid till att motivera och stötta 

elever med MSB.  

   Både den inre och den yttre motivation är en faktor som gör det möjligt för elever med MSB 

att utvecklas till sin kunskapsnivå (Stensmo, 2009). Den inre motivation som är en slags 

motor för att elever med MSB ska kunna ta egna intiativ och kunna arbeta med uppgifter som 

motsvarar deras kunskap (Deci & Ryan, 2000). Tidigare studier (Pettersson, 2008; Mellroth, 

2009) visar att elever med MSB ofta får invänta övriga i klassen när det arbetar i 

matematikboken och att det inte får fortsätta utan måste invänta övriga i klassen. Det finns en 

för dålig beredskap för dessa elever och risken finns då att det tappar intresset för matematik 

och skolan (Mellroth, 2018; Webb, JT, 2006). Lärarna som intervjuades är förstående till den 

eventuella problematik som kan uppstå när elever inte blir utmanade. Lärarna som 

intervjuades berättade att de har en plan när eleverna är klara med uppgifterna i boken men att 

det inte alltid är lätt att få dessa elever att göra mer än det sidor som det gjort i boken. Här 

kommer den yttre motivationen in som lärarna ansvarar för (Dahlkwist, 2011), att det kan 

stötta och pusha elever att fortsätta utmanas till den nivå det är kapabla till.  

   Vår sammanfattning är att stöttningen mellan lärare och elever är god enligt lärarna, enligt 

forskarna finns det en brist på beredskap när elever är klara i god tid med en uppgift. Enligt en 
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av de intervjuade lärarna finns det ingen som måste invänta övriga i klassen, utan om de gör 

det är det av egen vilja; ” Jag kan inte tvinga någon att göra en extrauppgift” (L3) 

 Återigen är det tiden och resurserna som gör att lärarna inte hinner med att stötta dessa elever 

som de själva känner att de behöver. De elever som har svårt med matematik och har svårt att 

nå målen är de som prioriteras och det är även något som tidigare studier styrker (Mellroth, 

2018; Pettersson, 2008). 

6.2.2 Nivåskillnader 

Tidigare studier visar att nivåskillnaderna i klassrummen i grundskolan är stora (Mellroth, 

2009; Petterson, 2008) och den teorin stärks efter vår studies intervjuande av fyra lärare i 

grundskolan. Variation på nivån inom matematik är ett problem som både tidigare forskning 

(Mellroth, 2009; Pettersson, 2008) och lärare påpekar, i en årskursfemma kan 

nivåskillnaderna vara +- 3 år, det vill säga att det kunskapsmässigt finns elever som har 

kunskap från årskurs tvånivåer till årskurs åttanivåer (Engström & Magne, 2006). Denna 

nivåskillnad gör att lärare får svårt att ge tid till alla elever och att elever med MSB omedvetet 

prioriteras bort.  

Elever med MSB måste få möjligheten att jobba vidare i sin egna takt, i form av extra 

uppgifter eller i vissa fall hoppa över till en bok för äldre (Pettersson, 2008). För att elever 

med MSB ska lyckas med det behöver lärarna sätta mer tid till dessa elever. Tid som alla 

lärare som intervjuades till denna studie poängterade tydligt att den inte finns. Några lärare 

poängterade även att det kräver mer kunskap ifrån de själv om elever med MSB arbetar i 

svårare böcker vilket även kräver tid att skaffa sig. Resultatet visar att lärarnas inte räcker till 

för alla elever. Tiden prioriteras då till elever som har det svårare för matematik vilket även 

tidigare internationell forskning visar (Stella, F & Cohen Kadosh,R, 2018). 

   Mellroth (2018) skriver i sin doktorsavhandling att det finns en del tidigare forskning kring 

MSB utifrån elevers perspektiv men ingenting ifrån lärares perspektiv och hur de kan jobba 

kring elever med MSB och hur de stötta dessa elever. Under de intervjuer med lärare som vi 

utförde stryks Mellroths (2018) argument om att lärare inte riktigt vet hur det ska ta hand om 

elever med MSB på bästa sätt. Lärare i Sverige behöver mer information och kunskap om hur 

de ska stimulera och motivera elever med MSB likt det lärare får i USA (Jensen Sheffield, L, 

1994). Där finns det en läroplan om hur lärare ska arbeta med elever som är MSB. 

   Vår syn är att tidigare studier och forskning kring elever med MSB och dagens lärare är 

överens om att nivåskillnaderna i klassrummen är ett problem som hämmar elever med MSB 

och att dessa elever behöver mer stöttning från lärarna, vilket alla är överens om men att tiden 

och resurser är ett hinder.  
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6.2.3 Avsaknad av resurser 

Skolan ska främja varje elevs utveckling och lärande samt en livslång lust att lära, 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lgr11, 2011). Enligt 

de fyra lärare som intervjuades i studien är samtliga överens om att elever med MSB hamnar i 

skuggan av de elever som behöver särskilt stöd för att nå godkänd nivå, vilket även tidigare 

forskning styrker (Jensen Sheffield, L, 1994). Den gemensamma nämnaren till varför elever 

med MSB hamnar i skuggan är tid och resurser enligt lärarna som deltog i intervjuerna. 

Samtliga lärare säger att de försöker tillfredsställa elever med MSB men att de eleverna blir 

bortprioriterade vilket även den tidigare forskningen uppvisar (Mellroth, 2018; Jensen 

Sheffield, L, 1994). Lärarna berättar och förklarar olika sätt och pratar om material som de 

kan erbjuda elever med MSB men att tiden ibland gör att det inte hinner dela ut det innan 

lektionstidens slut. I temat tidsbrist framkommer det att samtliga informanter påtalar att tiden 

inte räcker till och att tiden prioriteras till förmån för elever som inte uppnår de godkända 

målen, vilket samtliga påtalar är ledsamt. Att lärare inte har tid för alla är tyvärr verkligheten 

trots att Skolverket (2011) påtalar att alla elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar och 

behov.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning (Mellroth, 2009) och dagens lärare att det inte 

finns resurser till att tillfredsställa elever med MSB trots att det enligt Skolverket (2011) är 

skolans plikt att tillfredsställa samtliga elevers behov utefter förutsättningar. Viljan och 

kunskapen att tillfredsställa elever med MSB anser vi finns hos samtliga informanter men på 

grund av tidsbristen prioriteras inte dessa elever. 

6.3 Slutsats 

Utifrån resultatet vi fått i denna studie kan vi ana en slutsats för denna studie, på intet sätt 

generaliserat för alla skolor i Sverige, där en avsaknad av resurser är en stor anledning till att 

elever med MSB inte får den stöttning och utmaning de behöver. Vi kan även tyda att de fyra 

informanter vi intervjuat önskar mer ekonomiska förutsättningar och kunskaper om elever 

med MSB. Exempel på ekonomiska förutsättningar kan vara en till vuxen under 

matematiklektionerna, mindre grupper för elever med MSB där de kan få en fördjupad 

matematikkunskap samt mer tid för att utmana dessa elever. Genom att analysera resultatet av 

denna studie kan vi se att ingen av våra informanter är tillfreds i sitt arbete med elever med 

MSB, de känner att de kan ge dem mer men tiden och resurserna finns inte. 
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   Vi kan även se att samtliga informanter påtalar vikten av stöttning från lärare till elev där 

eleven behöver känna tilltro till läraren och läraren till eleven och våga fråga, åt båda håll. 

Eleven behöver våga be om utmaningar och läraren behöver våga fråga eleven om hen 

behöver nya utmaningar. Här kan vi se att det finns brister hos lärarna när det kommer till 

motivation. Lärarna ska fungera som motivator och motivera eleverna till att själva kunna ta 

egena beslut genom att eleverna finner en inre motivation som gör att de vill arbeta extra för 

deras egen skull (Stensmo, 2009). 

   Nivåskillnaderna som samtliga informanter påtalar finns i sina klasser är också av vikt och 

anpassningar som behöver göras för att alla elever ska utmanas där de står kunskapsmässigt. 

Vi kan ana att det är svårt för en matematiklärare att bemöta elever med MSB då 

matematiklärarna ofta måste prioritera sin tid då tiden är bristfällig, då hamnar ofta elever 

med MSB längre ner prioritetsmässigt än elever som är i behov av särskilt stöd. Det är enligt 

våra informanter därför de eleverna i behov av särskilt stöd är i mer akut behov av hjälp då de 

inte uppnår kraven för godkänt, medan elever med MSB ofta är förbi godkänt-nivån med 

marginal. 

   Elever med MSB definieras vad vi kan se i denna studie som elever som klarar uppgifterna 

utan hjälp, har ett eget driv i matematik, löser svårare uppgifter än jämnåriga och ibland 

ställer svårare frågor i det givna området än var klasskamraterna gör. 

6.3.1 Framtida forskning 

Redan innan vi påbörjade denna studie anade vi att lärares medvetenhet om detta ämne 

existerar men forskningen är svår att omvandla i praktiken då det saknas resurser, vilket vi nu 

fått bekräftat. Därför skulle det vara intressant att läsa en framtida forskning om just detta, hur 

kan man utmana och stödja elever med MSB när det saknas resurser som ekonomi och tid. 

   Då denna studie bygger på lärares arbete med elever med MSB vore det intressant att vända 

på det, hur ser elever med MSB på ämnet. En studie där dessa elever blir intervjuade om vad 

de får för stöd av lärarna samt vad de önskar förbättra. 
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Bilaga 1 
Hur definierar du begreppet matematiskt särskilt begåvade elever? 

 

 

Vi definierar det: 

- Elever som har fallenhet för matematik. 

- Elever som vill ha djupare förståelse och mer kunskap i ämnet matematik. 

- Elever som i viss mån arbetar snabbare med de uppgifter som ges än jämnåriga 

klasskamrater. 

 

 

Hur uppmärksammas dessa elever? Hur märker ni att en elev har särskild begåvning i 

matematik? 

 

 

Vilka resurser anser du behövs för att kunna ge dessa elever den utmaning som de behöver? 

 

 

Hur bemöter du som lärare elever som klassas som matematiskt särskilt begåvade? 

 

 

I vilken ålder börjar det bli skillnader mellan eleverna i klassen? 

 

 

Fick du någon information om dessa elever när du tog över klassen i åk 4 och vad gjorde du 

med den informationen? 

 

 

Hur arbetar ni för att behålla det matematiska intresset hos dessa elever?  

- Material? 

- Särskild undervisningsgrupp? 

 

Hur arbetar ni med dessa elever för att få de ska få en djupare förståelse och inte börja med en 

annan årskurs matematik? 

 

 

Hur arbetar ni med elever som har matematisk särskild begåvning men inte finner 

motivationen själva? 

 

 

Hur arbetar ni för att bibehålla motivationen samt skapa en god studieteknik för kommande 

studier? 
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