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Abstrakt 

Alla elever ska få det stöd de behöver i skolan för att kunna utvecklas och nå sin 
fulla potential. Studien genomfördes med utgångspunkt att granska hur ett sådant 
stöd kan se ut och hur väl stödet fungerar. 

Genom observationer och intervjuer har en fallstudie med en särbegåvad elev i 
matematik genomförts i syfte att granska stödet, hur väl stödet utvecklar elevens 
matematiska förmågor samt hur eleven själv uppfattar stödet. 

Eleven undervisas av en mentor i en liten grupp tillsammans med en annan elev. 
Observationerna visar att stödet i stort uppfyller de utvecklingsområden som krävs 
för att utveckla de matematiska förmågorna hos eleven, trots bristande arbete med 
problemlösning och matematiska diskussioner. Eleven själv anser att mentorstödet 
fungerar och har bidragit till att matematiken återigen är utmanande och rolig. 

Med utgångspunkt från studien kan man ställa hypotesen att lärarens kompetens 
och anpassningar efter individens behov och önskningar har en speciellt viktig roll 
att spela för att stödet till särbegåvade elever ska fungera. 

Abstract: Alice the case study – the support for a gifted student 

All students shall receive the support they need in school to be able to develop 
and reach their full potential. This study was conducted on the basis of examining 
what that kind of support can look like and how well it’s working. 

Through observations and interviews, a case study involving a gifted student in 
mathematics has been carried out in order to examine the support, how well the 
support is developing the student’s mathematical abilities as well as how the 
student herself perceive the support. 

The student is educated by a tutor in a small group along with another student. 
The observations shows that the support for most part meets the development areas 
needed to develop the student’s mathematical abilities, despite the lack of work on 
problem solving and mathematical discussions. The student considers that the 
support of the tutor has contributed to making mathematics challenging and fun 
again. 

The study shows that teachers' expertise and adaptations to the individual's 
needs and desires are the most important to get support for gifted students to work.  
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INTRODUKTION 
 

Introduktion 

Vi människor är vana vid att leta efter fel och svårigheter, och då kan de elever 
som är i behov av stöd av andra anledningar förbises (Kullander, 2013). I detta fall 
avses elever som är särbegåvade och som är i behov av stöd i form av utmaningar 
för att utvecklas och nå sin fulla potential. Skollagen från 2010 slår fast att skolan 
ska stötta alla elever i denna strävan (Skollagen, SFS 2010:800). Men särbegåvade 
elever möts fortfarande ofta av en attityd att de ”redan kan allt” och därför inte 
behöver någon hjälp, att de klarar sig själva (Kullander, 2013). Detta sätt att se på 
elever kan vara hämmande för deras utveckling (Pettersson, 2011) och skollagen 
(SFS 2010:800) uttrycker tydligt att även de som uppnått kunskapskraven ska få 
stöd för att fortsätta sin utveckling. Wennström (2013) menar att om detta inte 
uppfylls riskerar eleven att tröttna och elevens framtida kunskapspotential kan då 
gå förlorad. Så hur fungerar det i praktiken, får de särbegåvade eleverna det stöd de 
enligt lagen har rätt till? 

Stödåtgärder är inte generaliserbara för dessa fall, utan varje skola och 
skolledning måste se till den individuella elevens behov och önskan och därefter 
efter bästa förmåga verkställa detta (Rotigel & Bossé, 2007; Kullander, 2013; 
Mattsson & Pettersson, 2015a & 2015b). Så frågan är alltså hur skolan organiseras 
för att få fram ett så bra stöd som möjligt för en elev i hopp om att utveckla den så 
långt som möjligt. 

Under min skolgång ställdes min lärare inför ett liknande dilemma. Jag kunde 
redan det mesta av det som undervisades innan jag började första klass, och jag 
tyckte därför att skolan var tråkig. Det beslutades att jag skulle avancera 
årskursmässigt vilket var en stödåtgärd som inte hjälpte mig speciellt mycket. Jag 
tappade mitt intresse att sträva efter mer kunskap och gled fram i skolan utan 
ansträngning tills den dag då ansträngning plötsligt krävdes och jag stod utan 
verktyg för att kunna hantera situationen.  

När jag nu dessutom träder in i lärarens roll med min egen skolgång som 
bakgrund har jag en större förståelse för vikten av att kunna stödja alla elever, och 
att stödet ska vara fungerande och utvecklande för eleven. Med den här studien vill 
jag synliggöra vad en sådan stödåtgärd kan innebära och hur den kan erbjuda en 
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särbegåvad elev möjlighet för att utveckla sina matematiska förmågor. Under min 
skolgång användes en sorts acceleration, men för att stödet ska vara utvecklande 
krävs att fler faktorer ska tas i beaktande, såsom olika organisatoriska och 
pedagogiska aspekter samt elevens egen upplevelse. 

 I en skola i Mellansverige fick jag möjligheten att under en kort period följa just 
en sådan situation med en elev som visat särskild begåvning i bland annat ämnet 
matematik, och som skolan satt in åtgärder för att stödja genom en mentor i ämnet 
matematik. 

I ett försök om att ge skolor, rektorer eller övrig personal som arbetar med 
särbegåvade elever, information om hur en annan skola arbetat med just ett sådant 
fall hoppas jag att med denna studie ge en insikt om hur denna sorts åtgärdsstöd har 
sett ut och fungerat. Därutöver även undersöka hur eleven själv ansett att stödet 
fungerat för att värdera stödåtgärden från ett elevperspektiv. 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med den här studien är att undersöka hur en skola har arbetat med 
stödåtgärder till en elev som av skolan anses vara särskilt begåvad i matematik, hur 
stödet är relaterat till kursplanen i matematik och hur stödet upplevs av eleven. 
Detta summeras i de tre frågeställningarna nedan: 

• Hur stödjer skolan en elev som skolan beskriver som en särbegåvning i 
matematik? 

• Hur möjliggör stödåtgärden att utveckla elevens matematiska förmågor? 
• Hur upplever eleven stödet? 

 

LITTERATURGENOMGÅNG 

Nedan följer en litteraturgenomgång som redovisas genom var och en av de 
frågeställningar som ställts ovan. De redovisas under varsin rubrik för att tydligare 
synliggöra vilken forskning som redan gjorts på de olika områdena som 
frågeställningarna berör.  

Hur litteraturgenomgångens tagits fram redovisas tydligare under 
rubriken ”Datainsamling och urval inför litteraturgenomgången” som återfinns i 
metodavsnittet senare. 
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Olika typer av stödåtgärder i skolan 

Studierna som tas upp i litteraturgenomgången har ur ett pedagogiskt perspektiv 
främst tittat på tre olika modeller för att ge särbegåvade elever stöd i 
matematikundervisningen: Att undervisa dem i mindre grupper utanför den 
traditionella klassen vilket kan inbegripa acceleration, att undervisa dem med hjälp 
av berikning och/eller acceleration inom den traditionella klassen, och att ge dem 
själva verktyg för att styra sitt eget lärande inom ramen för den traditionella klassen 
vilket är en annan typ av berikning. Ur ett organisatoriskt perspektiv har studierna 
tittat just på skillnaderna mellan att undervisa särbegåvade elever i mindre grupper 
respektive inom den vanliga klassen. 

Hur acceleration och berikning fungerar som stödåtgärder förklaras närmare i 
den teoretiskt bakgrunden. Men kortfattat går acceleration ut på att elever tillåts 
arbeta i olika, individuellt anpassad, takt medan berikning syftar till att elever får en 
djupare undervisning i de aktuella områden som klassen/gruppen arbetar med. 

Flera studier visar goda resultat av att samla och undervisa särbegåvade elever i 
grupper utanför den traditionella klassen, som i den aktuella fallstudien (Brulles, 
Saunders & Cohn, 2011; Dimitriades, 2011; Matthews, Ritchotte & McBee, 2013). 
En positiv aspekt av den här typen av gruppering av elever är att de hamnar på en 
mer jämn nivå, vilket gör att läraren kan öka tempot och höja nivån vid 
genomgångar och ge mer individuell feedback (Brulles m fl, 2011; Matthews m fl, 
2013). I de studerade fallen används dels berikning, ett annat och fördjupande 
material än i det traditionella klassrummet, men också acceleration i de 
hänseendena att eleverna tillåts gå fortare fram. För somliga elever innebär det att 
de får studera tillsammans med äldre elever, inte genom partiell förflyttning till 
annan klass utan genom årskursöverskridande smågrupper. 

Altintas och Özdemir (2015) har studerat något de kallar för en 
differentieringsapproach, vilket är en typ av helt individanpassad undervisningsnivå 
inom den traditionella klassrumsmiljön. Något som för de särbegåvade eleverna 
innebär acceleration, eftersom alla elever utmanas på sin egen nivå och de 
särbegåvade därmed får gå fram i sin egen takt utan att hållas tillbaka. Deras 
experimentella studie utmanade särbegåvade elever dels genom en form av 
acceleration med material från högre årskurser och dels genom berikning genom att 
låta dem arbeta med större projekt. Studien visar att metoden var framgångsrik 
både i fråga om ökat matematiskt kunnande och förbättrat kreativt tänkande när 
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resultaten mättes med hjälp av olika tester och jämfördes med kontrollgruppen som 
studerade i vanlig klass (Altintas & Özdemir, 2015). 

Fler studier visar att individuellt anpassade och mer utmanade uppgifter gör att 
elever utvecklas (Brulles m fl, 2011; Matthews m fl, 2013; Dimitriades, 2011). 
Brulles m fl (2011)  har studerat ett beslut om organisatoriska stödåtgärder i form 
av nivågruppering inom matematik som fattades på regional nivå i USA. Där 
visade alla nivågrupper, bland annat de särbegåvade, förbättrade resultat efter 
undervisningen i grupperna jämfört med kontrollgrupperna som bestod av vanliga 
klasser. De särbegåvade eleverna fick där främst arbeta med acceleration i form, då 
de tilläts gå framåt fortare. Matthews m fl (2013) tittar på en liknande förändring, 
men i retrospektiv på en skola som bytt fram och tillbaka mellan traditionell 
klassindelning och nivågruppering i matematik. Författarna ser att 
nivågrupperingen påverkar skolresultaten positivt, men att de förbättrade 
provresultaten kan dröja ett år, vilket de inte har någon förklaring till (Matthews m 
fl, 2013). I båda dessa studier handlar det om storskaliga projekt på regions- eller 
åtminstone skolnivå, med nivågruppering av ett större antal elever än i den här 
fallstudien, samt med större grupper på varje nivå. Slutsatsen blir ändå att 
nivågruppering i de båda studierna endast verkar ha positiva effekter, och då inte 
bara på särbegåvade elever (Brulles m fl, 2011; Matthews m fl, 2013). 

Dimitriadis (2011) studie är den som ligger närmast den här fallstudien; han har 
gjort fyra fallstudier av särbegåvade elever som emellanåt fick lämna den vanliga 
klassen för att studera med andra särbegåvade i liten grupp. Även här handlar det 
alltså om dels ett organisatoriskt stöd, dels ett pedagogiskt i form av framför allt 
acceleration. Författaren går förvisso inte exakt in på hur snabbt eleverna i 
mentorsgruppen i studien går fram i förhållande till sina respektive hemklasser, 
men låter förstå att de studerar matematik på en högre nivå. Dessutom betonas 
mentorns användning av dialogisk instruktion, med många frågor av typen ”Kan du 
berätta varför du gjorde så?” (s. 474) som en nyckel till metodens framgång. 
Dimitriades beskriver nämligen resultatet i fallstudien som mycket positiva både i 
fråga om elevernas utveckling i matematik och deras upplevda känsla. 

En annan stödåtgärd är att ge de särbegåvade eleverna verktyg att själva påverka 
sin skolgång inom den traditionella klassen genom att bli bättre på att planera sin 
tid och ta ansvar för sitt lärande. Stoeger och Ziegler (2005) har visat goda resultat 
av en sådan metamodell, som enligt författarna kan användas i kombination med 
berikning genom att eleverna ges mer avancerade uppgifter inom det traditionella 
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klassrummet och inom det område resten av klassen arbetar med. Redan efter sex 
veckor visade eleverna i studien förbättringar vad gäller saker som tidsplanering 
och självskattning, även om elevernas skolresultat i förhållande till kontrollgruppen 
inte påverkades under den korta perioden som mättes (Stoeger & Ziegler, 2005). 

Både att undervisa särbegåvade elever i speciella grupper (Brulles m fl, 2011; 
Dimitriades, 2011; Matthews m fl, 2013) och att använda en 
differentieringsapproach där eleverna tillåts arbeta i olika takt inom den 
traditionella klassen (Altintas & Özdemir, 2015) är alltså effektiva sätt för skolan 
att stödja elever med särskild begåvning i matematik, men därmed är det inte säkert 
att lärarna tycker att det är bra modeller att använda (Shayshon, Gal, Tesler & Ko, 
2014). Väldigt få matematiklärare – mindre än 3,5 procent i USA, 7,5 procent 
Sydkorea och knappt 11 procent i Israel – tycker att det är bra att låta särbegåvade 
elever studera separat, utanför den traditionella klassen. De verkar, enligt svaren 
från en öppen fråga som fanns med i den enkät Shayshon m fl jobbat med, anse att 
de andra eleverna riskerar att missgynnas om särbegåvade elever separeras. 
Dessutom anser lärarna att de är kapabla att hantera de särbegåvade eleverna i det 
traditionella klassrummet. Något som stärks av att mellan hälften, i Sydkorea, och 
tre fjärdelar, i USA, av lärarna i olika länder anser att de behärskar 
differentieringsapproachen och kan undervisa elever på olika nivåer inom samma 
klassrum (Shayshon m fl, 2014). Shayshon m fl menar att undervisning av 
särbegåvade elever i mindre grupper är av nödvändighet för att de ska utvecklas, 
och att lärarnas motstånd är ett allvarligt hot mot detta eftersom deras åsikter ofta 
formar undervisning. I den riktningen pekar också Brulles m fl (2011), som visar 
att lärares eget motstånd till att undervisa särbegåvade elever i speciella grupper 
kan göra att den modellen undviks trots politiska beslut. 

I den här fallstudien har skolan dock gått föregripit politiken på den här punkten 
och satt in organisatoriskt stöd i form av just undervisning i en mindre grupp, med 
klasslärarens goda minne. 

Just matematiklärarna har en nyckelroll för att få stödet att fungera, visar flera 
studier. Deras kompetens är avgörande för att stödet till särbegåvade elever ska 
fungera, oavsett vilken stödåtgärd som sätts in (Pettersson, 2011; Dimitriades, 
2011; Altintas & Özdemir, 2015), och i Dimitriades (2011) studie är lärarna som 
håller i de små grupperna med särbegåvade elever speciellt utbildade för det syftet. 
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Elevers utveckling vid olika typer av stödåtgärder 

Undervisning av särbegåvade elever i grupper utanför den traditionella klassen, 
med stöd av speciellt utbildade lärare, gör att elevernas når högre resultat på 
matematikprov (Brulles m fl, 2011; Dimitriades, 2011; Matthews m fl, 2013), att 
deras inställning och attityd till matematikämnet förbättrades (Dimitriades, 2011). 
Ingen av studierna visar att elever påverkas negativt av gruppering, men då flera 
studier visar snabba positiva effekter (Brulles m fl, 2011; Dimitriades, 2011) visar 
en studie att resultaten kan dröja och ge mätbara utslag först två år efter införandet 
(Matthews m fl, 2013). 

Författarna påpekar dock att det är svårt att skilja på anledningarna till de 
positiva resultaten, om det handlar just om gruppsammansättningen eller snarare 
om att grupperna är mindre än traditionella klasser, att lärarna varit speciellt 
utbildade för att ta hand om särbegåvade elever eller en kombination av flera 
faktorer (Brulles m fl, 2011; Dimitriades, 2011). 

En differentieringsapproach, som tillåter eleverna att arbeta på i individuell takt 
inom den traditionella klassen med hjälp av både acceleration och berikning, ger 
goda resultat inte bara genom utvecklat matematiskt kunnande utan vad gäller 
kreativt tänkande och kreativitet i allmänhet i fråga om kalkylerat risktagande, 
fantasi, komplext tänkande och nyfikenhet (Altintas & Özdemir, 2015). 

Stoeger och Ziegler (2005) visar också att Zimmermanns modell för att lära 
eleverna att själva ta ansvar tidsplanering och strategiskt lärande kan ge gott 
resultat på så kort tid som sex veckor. Dock fann de inga signifikanta 
resultatförbättringar jämfört med kontrollgruppen på efterföljande prov eller 
terminsbetyg, däremot förbättringar vad gäller tidsplanering, självmedvetenhet och 
reflekterande över den egna läroprocessen samt en minskad känsla av ”hjälplöshet” 
hos eleverna, som lärt sig ta kontroll över det egna lärandet. 

Elevers upplevelse av stödet 

Pettersson (2011) beskriver i sin fallstudie att de elva särbegåvade elever hon 
följt initialt upplevt brist på stöd från skolans sida. Ingen av eleverna har från 
början fått tillräcklig stimulans i skolan, vilket fått dem att reagera på olika sätt. 
Somliga har helt enkelt accepterat situationen eller lidit i tysthet. Något som i flera 
fall slutat med att eleverna, när de i senare årskurser till slut når en nivå där de 
utmanas och tvingas anstränga sig, inte har den studieteknik som då krävs eftersom 
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de i lägre årskurser aldrig behövde lära sig någon – de förstod alltid direkt. Andra 
elever i studien har protesterat endera till lärare eller föräldrar, och först därefter 
fått någon form av stöd. 

Petterssons olika fall ger exempel på både de vanligaste stödåtgärderna, 
berikning och acceleration, dock utan att elevernas upplevelse av de olika 
åtgärderna ger någon grund för vad som kan anses vara bäst. En av eleverna i 
studien, Erica, utmanas med hjälp av acceleration, men först på en för lång nivå 
vilket gjorde att undervisningen ändå inte blev utvecklande. Efter att först en ny 
speciallärare kommit in och eleven därefter bytt skola hittades däremot den nivå på 
vilken matematiken blev utmanande och givande för Erica, men fortfarande med 
hjälp av acceleration – i vårterminen i årskurs fyra arbetade hon i en lärobok för 
årskurs åtta. Erica uttrycker sig också positivt kring arbetet i en ”spetsgrupp” med 
särbegåvade elever som skolan satt samman. En annan elev i studien, Axel, 
utmanades under lågstadiet med hjälp av en mentor, som arbetade med honom en 
timme i veckan. Något som både han själv, hans lärare och föräldrar tyckte var en 
positiv upplevelse. Inför årskurs fyra avbröts dock stödåtgärden, och Axel 
utmanades då istället med hjälp av acceleration i form av en lärobok för årskurs sex 
som han själv uttryckte var ”asatråkig [eller] i alla fall alldeles för lätt” (Pettersson, 
2011, s. 202). 

I Dimitriadis (2011) studie uttrycker eleverna mycket positiva attityder kring 
undervisning i liten grupp i förhållande till dem i den vanliga klassen, både i fråga 
om att det var ”kul” (s. 478, min översättning), mer utmanande och lät dem jobba 
mer ostört.  

Slutsatsen av både Petterssons (2011) och Dimitriadis (2011) studier är att stödet 
till eleverna, hur det än är utformat, måste anpassas individuellt och att det måste 
finnas en lyhördhet så det läggs på rätt nivå och blir ”lagom” utmannade. 

Sammanfattning 

Studierna i litteraturgenomgången visar positiva resultat av i princip alla 
stödåtgärder som testats, och det är därför svårt att säga vad som fungerar bättre än 
något annat. Shayshon m fl (2014) menar att organisatoriskt stöd i form av 
undervisning av särbegåvade elever i speciella grupper är nödvändigt för att de 
eleverna ska få en möjlighet att nå sin fulla potential, och Brulles m fl (2011), 
Dimitriades (2011) och Matthews m fl (2013) visar alla bra resultat av den typen av 
stödåtgärd. Men samtidigt visar Altintas och Özdemir (2015) att individuellt 
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anpassad undervisning inom den traditionella klassen, där materialet och nivån på 
undervisning anpassas efter varje elevs individuella behov, också kan ge mycket 
bra resultat. 

Även vad gäller de pedagogiska stöden, acceleration kontra berikning, finns en 
tonvikt av acceleration i studierna, där eleverna helt enkelt får jobba på i egen takt 
och vid behov utmanas med material från senare årskurser (Brulles m fl, 2011; 
Dimitriades, 2011; Matthews m fl, 2013). Även här skiljer dock Altintas & 
Özdemir (2015) ut sig, då de använt sig av en hel del berikning där särbegåvade 
elever fått arbeta med större projekt kring aktuella ämnesområden i 
matematikundervisningen, och det har också gett bra resultat. 

Pettersson (2011) och Dimitriades (2011), som båda genomfört fallstudier av 
särbegåvade elever i matematik, menar att det viktigaste är att stödet 
individanpassas och läggs på rätt nivå. 

Sammanfattningsvis är det alltså svårt att i nuvarande forskningsläge peka ut 
exakt vilken stödåtgärd, organisatorisk eller pedagogisk, som fungerar bäst för att 
hjälpa särbegåvade elever att nå sin fulla potential, men att alla testade varianter är 
bättre än att ”fortsätta som vanligt”; att tvinga särbegåvade elever att anpassa sig 
till den vanliga klassens långsammare studietempo. I den här fallstudien blir det 
därför extra intressant att titta på hur den aktuella skolan organiserat sitt stöd, och 
vilka lärdomar som finns att dra utifrån det.  

TEORETISK BAKGRUND 

Här presenteras först den definition av det relativ oetablerade begreppet 
särbegåvade elever som jag valt att utgå från i den här studien. Därefter följer en 
bakgrund kring de teoretiska begrepp som den här studien, och analysen av 
resultatet, tar sin utgångspunkt i: Det sociokulturella perspektivet och den därtill 
kopplade dialogiska instruktionen, de förmågor som i kursplanen beskrivs som 
syftet med matematikundervisningen i den svenska skolan samt de vanligaste 
stödåtgärderna acceleration och berikning. 

Särbegåvade elever 

Det finns många definitioner – ja, till och med många begrepp för – 
särbegåvade, särskilt begåvade eller högpresterande elever. Mattsson och 
Pettersson (2015a) slår fast just att det saknas såväl mått på som definition av 
fenomenet som vunnit bredare acceptans, men trots det utgår den här studien just 
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från Skolverkets syn på särbegåvade elever som ”en individ som har en förmåga 
som är avsevärt mycket starkare än vad som är typiskt” (Stålnacke, 2015, s. 2) 
vilket är en beskrivning som, i något eller flera ämnen, sägs stämma in på runt var 
tjugonde elev.  

I sitt försök till definition hänvisar Skolverket (Eriksson & Pettersson, 2015) till 
den ryske psykologen Vadim Krutetskii, som under sin forskning kring 
särbegåvade elever under mitten av 1900-talet utarbetade åtta förmågor som 
utmärker sådana elever och som gör det möjligt att identifiera dem. Det handlar, 
generellt sett, om förmågor att ur exempelvis problemlösningar kunna identifiera 
och tolka vilka uträkningar som krävs, samt att kunna använda och växla mellan 
metoder och räknesätt. Men Skolverket (Mattsson & Pettersson, 2015a; Eriksson & 
Pettersson, 2015) konstaterar också att särbegåvning kan ta sig många olika uttryck, 
och att olika förmågor i olika stor grad är framträdande hos olika elever. Lärare 
med erfarenhet av att arbeta med särbegåvade elever har inga problem med att 
identifiera särbegåvade elever, men har svårt att definiera exakt vad det är som 
utmärker dem (Eriksson & Pettersson, 2015).  

Den definition som Skolverket (Mattsson & Pettersson, 2015a; Stålnacke, 2015) 
använder och som den studien stödjer sig emot kan alltså verka ganska vag, men i 
brist på mer etablerade definitioner har den valts eftersom det är Skolverket som 
sätter ramarna för den svenska skolan. Det är alltså i stor utsträckning upp till den 
enskilda skolan och läraren att identifiera vad som är en särbegåvad elev. 

Även Pettersson och Wistedt (2013) ger uttryck för svårigheten att på ett enkelt 
sätt definiera särbegåvade barn, men belyser en viktig aspekt då de noterar att det 
handlar just om elevens förmåga snarare än dennes färdigheter. Alltså inte själva 
kompetensen att utföra olika räkneoperationer, utan snarare förmågan att använda 
och utveckla dem.  

Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att alla barn, även de särbegåvade, ska ges 
möjlighet att utvecklas ”så långt som möjligt”, vilket innebär att skolor och lärare 
numera enligt lag är tvingade att erbjuda stöttning inte bara åt svaga utan också åt 
ovanligt starka elever, och sedan 2015 tillhandahåller Skolverket ett speciellt 
stödmaterial med fokus på särbegåvade elever. Där slår Skolverket fast det som 
lagen föreskriver, att även särbegåvade elever har rätt till stöd (Mattsson & 
Pettersson, 2015a), och förespråkar att kartläggningar av särbegåvade elever görs 
för att upptäcka ”särskilda förmågor …, men även vilka pedagogiska metoder 
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skolan erbjuder eleven, hur elevens lärmiljö är organiserad samt hur skolan i stort 
organiserar sin verksamhet och fördelar resurserna” (s. 11).  

Det sociokulturella perspektivet  

Den här studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på 
lärande, som grundlades av den ryske pedagogen Lev Semenovich Vygotskij på 
20-talet, eftersom det är det som de senaste 25 åren präglat utvecklingen av de 
svenska läroplanerna (Säljö, 2012). 

Det sociokulturella perspektivet är en teori, eller snarare en samling teorier, som 
beskriver hur människor tillgodogör sig kunskap. Vygotskijs teorier ses ibland som 
en motpol till kognitivismen och pragmatismen utifrån Jean Piagets respektive John 
Deweys idéer. Men praktiker som utgår från Vygotskijs och Piagets teorier hamnar 
ofta tämligen nära varandra, eftersom båda lägger tonvikt vid att kunskap är en 
social konstruktion som växer fram i en växelverkan mellan människor, inom 
skolan mellan elever eller mellan elev och lärare. Dessutom betonar båda skolans 
betydelse i människornas kunskapsinhämtande, även om Piaget har ett större fokus 
just på utbildningsfrågor (Säljö, 2012). 

Det som särskiljer det sociokulturella perspektivet är hur människor tar till sig 
kunskap, vilket enligt Vygotskij sker genom appropriering av medierande redskap, 
och att Vygotskij i högre utsträckning framhåller lärarens roll som ledare och lots 
medan Piaget menar att kunskap växer fram när eleverna upptäcker den, gärna 
tillsammans (Säljö, 2012). 

Mediering 

Ett av Vygotskijs nyckelbegrepp är mediering, vilket är teorin om att människor 
använder verktyg – verkliga eller teoretiska i form av exempelvis begrepp – för att 
förstå och agera i omvärlden (Säljö, 2012). Inom skolans värld är förmodligen de 
språkliga verktygen de mest intressanta. Det handlar om allt från själva alfabetet 
och siffrorna till grammatiska och matematiska begrepp som möjliggör en djupare 
förståelse av omvärlden. 

Enligt Vygotskijs teorier styrs människors tankar, och därmed uppfattning av 
omvärlden, i många fall av dessa ”medierande redskap”. Till skillnad mot direkt 
respons på stimuli tar tankarna vägen förbi det medierande redskapet för att 
möjliggöra en tolkning: Om en person känner till andragradsekvationer kopplar 
hjärnan vid åsynen av en sådan genast vad som menas, medan det för en som inte 
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kan andragradsekvationer bara blir siffror och bokstäver på ett papper och det för 
en som inte känner till siffror och bokstäver blir helt oförståeligt. 

Det här återknyter också till den proximala utvecklingszonen, där en människa 
under ledningen av en mer kunnig person – som en elev under ledningen av en 
lärare – kan erövra nya medierande redskap och lära sig att använda dem på ett sätt 
människan inte kunnat göra själv. Erövrandet av ett medierande redskap, eller ett 
användningsområde av det, lägger dessutom grunden för erövrandet av nästa, och 
därigenom för en vidare förståelse av omvärlden. 

För att åskådliggöra sin teori om mediering skapade Vygotskij en triangel, med 
medierande redskap i topp och stimulus och respons i hörnen på basen. Den visar 
att respons kan ske direkt på stimuli, men att den hos människor ofta tar omvägen 
via ett medierande redskap, vilket enligt Vygotskij är en högre nivå av psykologisk 
reaktion (Säljö, 2012). 

Appropriering 

Det andra av Vygotskijs nyckelbegrepp är appropriering, som beskriver hans 
teori kring lärande och skiljer sig från till exempel Jean Piaget, som tidigare haft 
stor influens på läroplaner i Sverige och andra länder (Säljö, 2012). Då Piaget 
betonar barnets egen utforskning av omvärlden menar Vygotskij att eleven behöver 
hjälp av en lärare – eller någon annan som besitter större kunskap – för att fortsätta 
utvecklas och tillgodogöra sig nya begrepp och nya medierande redskap. Det är 
detta Vygotskij kallar för appropriering. 

Enligt Vygotskij sker lärandet i form av en primär och en sekundär socialisation 
där olika kunskaper approprieras. I den primära socialisationen – vanligen i 
hemmet, i ung ålder – lär sig människor sitt första språk, sociala konventioner och 
att på en grundläggande nivå förstå omvärlden. Den sekundära socialisationen 
handlar om att appropriera kunskap – medierande redskap – för att till exempel 
klara skolans mål eller att lära sig ett arbete (Säljö, 2012). 

Dialogisk och monologisk instruktion 

Grundläggande för Vygotskij är instruktionen, hur läraren leder eleven till ny 
kunskap. Grevholm (2012) skriver om monologisk respektive dialogisk instruktion, 
där läraren eller läromedlet är källorna för fast och objektiv kunskap i den 
monologiska undervisningen medan eleven själv är mer delaktig i konstruktionen 
av sin egen kunskap i klassrum med en dialogisk grund (Grevholm, 2012), och där 
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den dialogiska instruktionen ligger närmare syftet med det sociokulturella 
perspektivet. 

I praktiken betyder de olika instruktionerna att lärare i monologiska klassrum 
främst ställer frågor av typen ”vad blir svaret?”, medan lärare som använder 
dialogisk instruktion också ställer frågor som ”hur tänkte du här?” och ”kan du 
berätta varför du valde den här metoden för beräkning?”. Dialogisk instruktion 
utvecklar enligt Grevholm (2012) elevernas eget tänkande och bidrar till en 
självständig medvetenhet, eleven blir medveten om lärandeprocessen och lär sig 
inte enbart att komma ihåg saker utantill. 

Matematikens förmågor 

Syftet med matematiken i grundskolan är enligt kursplanen (Lgr 11) att eleverna 
ska utveckla fem förmågor som Grevholm (2012) benämner ”problem-
lösningsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga, förmåga att 
utveckla en förtrogenhet med matematiska begrepp samt förmåga att utveckla 
matematiska metoder” (s. 55). De två sistnämnda benämns, för enkelhetens skull, 
som ”begreppsförmåga” och ”procedursförmåga” fortsättningsvis. 

Att de matematiska förmågorna som beskrivs i kursplanen just är fem är något 
som Skolverket valt, andra forskare och instanser delar in den matematiska 
kompetensen på andra sätt (Grevholm, 2012). Exempelvis använder KOM-
projektet i Danmark en liknande definition av matematiska förmågor, men delar 
upp dem i åtta olika förmågor fördelat på två grupper, medan andra snarare pratar 
om olika matematiska kompetenser. Gemensamt är att förmågorna/kompetenserna 
inte är olika storheter utan går in i varandra, en enskild övning inom matematiken 
kan mycket väl träna flera olika eller rent av samtliga förmågor (Grevholm, 2012). 

De fem förmågorna beskrivs mycket kortfattat i kursplanen, men utvecklas i 
kommentarsmaterialet (Skolverket, 2012). 

Problemlösning 

Problemlösningsförmåga handlar, enligt kursplanen (Lgr 11) inte bara om att 
just lösa problem, utan också att ”värdera strategier och metoder” (s. 63), vilket 
innebär att eleverna ska lära sig att det kan finnas olika vägar att nå fram till svaret 
på en problemformulering (Skolverket, 2012). Skolverket (2012) framhåller den 
här förmågan som extra betydelsefull eftersom problemlösning är en så stor del av 
det praktiska användningsområdet för matematik utanför skolans ramar. 
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Resonemangsförmåga 

Resonemangsförmågan är i kursplanens syfte (Lgr 11) bara preciserad med fem 
ord, där det beskrivs som förmågan att ”föra och följa matematiska resonemang” (s. 
63). Av kommentarsmaterialet (Skolverket, 2012) förstår man dock att det handlar 
om att eleverna ska lära sig att förstå matematikens uppbyggnad och dess samband, 
och därmed kunna utveckla förmågan att resonera sig fram till val av metoder, 
såsom räknesätt, och vidare till lösningar. 

Kommunikationsförmåga 

Kommunikationsförmågan är den kanske mest komplexa förmågan eftersom så 
många olika aspekter kan läggas in i definitionen av kommunikation. Det handlar 
nämligen inte bara om muntlig kommunikation utan också om skriftlig och ”med 
hjälp av olika uttrycksformer” (Skolverket, 2012, s. 11), och inte bara om att själv 
uttrycka sig på dessa sätt utan också att förstå och tolka när andra, som lärare, andra 
elever och läromedel, gör det. Läraren ska alltså ge eleven förutsättningar att föra 
matematiska resonemang med andra både muntligt och skriftligt, men också genom 
andra, mer gestaltande uttycksformer; det kan handla om allt från att illustrera tal 
med legobitar till att rita grafer (Skolverket, 2012). I det samlingsbegrepp som 
kommunikationsförmåga innebär läggs också att eleven ska kunna beskriva och 
argumentera kring problemformuleringar, val av metoder och lösningar (Lgr 11). 

Särskilt begåvade elever kortar vanligtvis av sina tankeprocesser för att inte 
själva skrivandet ska störa flödet, vilket är viktigt att lärare tillåter menar 
Skolverket (Mattsson & Pettersson, 2015b), men samtidigt är det viktigt för elevens 
egen utveckling att kunna kommunicera matematik. Kommunicera matematik kan 
eleverna göra på olika sätt, alltifrån uträkningar genom konkreta redovisningar till 
samtal där abstrakta begrepp diskuteras. Kommunikation är inte samma som den 
tydlighet Skolverket (Mattsson & Pettersson, 2015b) menar där lärare kan be elever 
att renskriva sina uträkningar. 

Begreppsförmåga 

Begreppsförmåga är enklare att förklara: Det handlar helt enkelt om att eleven 
ska lära sig, och därmed kunna använda sig av, korrekta och relevanta matematiska 
begrepp, att använda begreppen samt att förstå sambanden mellan dem. Det har 
diskuterats hur viktigt det är att elever använder korrekta begrepp som exempelvis 
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addition och subtraktion istället för plus och minus redan i lägre årskurser 
(Grevholm, 2012), men i kursplanen (Lgr 11) slås det fast att eleverna ska utveckla 
förmågan att ”använda och analysera matematiska begrepp” (s. 63). I 
kommentarsmaterialet (Skolverket, 2012) förklaras att detta börjar redan när 
barn/elever lär sig att ”fem klossar kan representeras av talet 5” eller att ”en 
fotbollsplan kan uttryckas som en rektangel” (s. 9).  

Procedursförmåga 

Procedursförmåga är förmågan att ”välja och använda lämpliga matematiska 
metoder” (Lgr 11, s. 63), och innefattar allt från huvudräkning till mer avancerade 
operationer med hjälp av miniräknare eller dator (Skolverket, 2012). Eleverna ska 
inte bara ges möjlighet att utveckla förmågan att förstå vilket räknesätt eller vilken 
metod som är lämplig att använda vid en viss beräkning, utan också nå en sådan 
förtrogenhet i att utföra dem så att det i slutändan krävs en ”begränsad tankemässig 
insats” (Skolverket, 2012, s. 10) för dessa rutinuppgifter så att eleven istället kan 
lägga fokus på själva problemlösningen. 

Acceleration och berikning 

Det finns olika sätt att möta särbegåvade elever, och de kan delas in i 
organisatoriskt och pedagogiskt stöd (Jahnke, 2015). Organisatoriskt stöd handlar 
om hur klasser och grupper organiseras – till exempel om de särbegåvade eleverna 
undervisas i den traditionella klassen eller i små grupper utanför den vanliga 
klassen, eller om alla skolans matematikelever samlas i olika nivåindelade grupper 
– men också om att elever kan få hoppa över hela årskurser eller få partiell 
förflyttning, läsa vissa ämnen eller lektioner med en klass från en högre årskurs. I 
den här fallstudien består det organisatoriska stödet av att den särbegåvade eleven 
undervisas i en liten grupp, eller helt själv av en mentor, tre gånger i veckan och i 
övrigt tillbringar matematiklektionerna med eget arbete i den traditionella klassen. 

Medan det organisatoriska stödet är en konstruktion som varje skola beslutar om 
rymmer det pedagogiska stödet även en annan aspekt: Att det realiseras i mötet 
mellan eleven/eleverna och läraren/mentorn (Jahnke, 2015), och att det därför inte 
bara handlar om hur skolan valt att stödet ska fungera utan om en praktik som 
måste observeras för att en bild ska fås av det enskilda fallet, som i den aktuella 
fallstudien. 
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Pedagogiskt stöd delas vanligen in i två olika grupper av åtgärder: Acceleration 
och berikning (Jahnke, 2015; Kim, 2006; Persson, 2013; Rotigel & Bossé, 2007; 
Mattsson & Pettersson, 2015a; Wennström, 2013). 

Acceleration innebär att elevens studietakt ökas och därmed tillåts eleven att 
arbeta framåt i sin egen takt, antingen genom att arbeta fortare med det material 
som tillhandahållits eller genom att flytta upp en eller flera årskurser. Inom 
accelerationsbegreppet ryms också partiell förflyttning, vilket i grunden är ett 
organisatoriskt stöd som pedagogiskt blir en sorts acceleration, då eleven studerar 
med elever från högre årskurser i valda ämnen (Kim, 2006; Persson, 2013; Rotigel 
& Bossé, 2007; Mattsson & Pettersson, 2015a; Wennström 2013). 

Accelerationen innebär i matematiskt sammanhang att eleven ges större 
utrymme att arbeta på i sin matematikbok, inte enbart i det kapitel som den övriga 
klassen arbetar med utan även i lärobokens senare kapitel eller för den delen i 
böcker eller med material från högre årskurser eller andra skolformer, som 
läroböcker från gymnasiet. 

Berikning innebär å andra sidan att eleven undervisas med fördjupning av stoffet, 
alltså innehållet av de områden som eleverna arbetar med, vilket kan gälla både 
områden som redan bearbetas i helklass och intressebaserade områden (Kim, 2006; 
Persson, 2013; Rotigel & Bossé, 2007; Mattsson & Pettersson, 2015a; Wennström, 
2013). Exempel på berikning är mer utmanande eller komplexa uppgifter inom 
samma områden som den övriga klassen, större projekt och arbete med områden 
som inte nämns i kursplanen men som ändå kan vara utvecklande för den enskilda 
elevens matematiska förmågor (Jahnke, 2015). Exemplet visar även på den 
tolkning av berikning som använts i den här studien. 

Men berikning används enligt Persson (2013) och Rotigel och Bossé (2007) 
sällan som det är tänkt då fördjupningen som ges saknar syfte och istället blir ett 
rent tidsfördriv i form av fler uppgifter inom samma område. Wennström (2013) 
instämmer och påpekar också att elever med särskild begåvning lätt blir uttråkade 
av repetitiva övningar vilket i sin tur minskar deras intresse för ämnet. 

Det är svårt att hitta stöd för vilken av de pedagogiska stödåtgärderna som 
fungerar bäst just för särbegåvade elever inom matematik, vilken som bäst hjälper 
eleven att appropriera ny kunskap (se litteraturgenomgången). Men för att fungera 
optimalt ska stödet istället utgå ifrån vilka behov och önskningar som varje specifik 
elev har (Kullander 2013, Persson 2013). Utöver det menar Persson (2013) och 
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Wennström (2013) att det också finns sociala, kognitiva och fysiska aspekter att ta 
hänsyn till. 

 

METOD 

Under metodavsnittet kommer dels metoden för den här studien att presenteras 
och motiveringen att den valts att presenteras och dels hur insamling och urval har 
gått till. Därefter presenteras även analysmetoden, de etiska övervägandena samt 
studiens validitet och reliabilitet. 

Metodredovisning 

Hela den här studien bygger på valet att göra en fallstudie, vilket gjordes med 
utgångspunkt i syftet och frågeställningarna. Visst hade frågeställningarna kunnat 
besvaras genom exempelvis en enkätundersökning med flera skolor och 
särbegåvade elever, men av studiens syfte framgår att målet är att titta närmare just 
på ett enskilt fall. För denna fallstudie valdes en elev som, enligt sin skola, bedömts 
som särbegåvad. Anledningen till detta var mitt personliga intresse för området, 
men också för elevens situation. Eleven påträffades redan 2014, under en VFU-
period, och därför fanns viljan att granska hur skolan fortsatt arbeta med 
stödåtgärder för just denna elev. 

Metoden jag ansåg vara bäst lämpad för den här fallstudien var deltagande 
observationer, även kallat etnografi eller fältforskning, som enligt Brymans 
(2002/2011) modell bland annat innefattar observationer och intervjuer. Bryman 
påpekar mycket riktigt att en fullskalig etnografisk studie inte ryms inom ramen för 
ett examensarbete som detta, och att det därför snarare är frågan om det han kallar 
för en ”mikro-etnografi”, med tanke på den begränsade tidsramen och studiens 
snäva fokus. I det här fallet har även en litteraturgenomgång föregått fallstudien, 
som används som teoretisk bakgrund till resultatdiskussionen. 

I denna studie följdes en särskild elev, något som kan betecknas som det 
Bryman (2002/2011) kallar ”det exemplifierande fallet”, ett objekt för en fallstudie 
som valts för att det ter sig som representativa utifrån det som ska studeras, och 
därför kan bidra med exempel på insikter som kan förmodas vara generella, eller i 
varje fall bredare förekommande i det aktuella sammanhanget. I detta specifika fall 
finns en förhoppning om att denna studie kan bidra med information om hur lärare 
och skolor kan arbeta med särbegåvade elever i matematik som behöver 
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utmaningar för att utvecklas. Det innebär dock inte att studien kan generalisera hur 
mentorstöd fungerar i andra fall, utan enbart vad som har skett i det här fallet vilket 
ändå kan ge viktiga lärdomar. 

Urvalet gjordes mot bakgrund av att jag sedan tidigare, under en VFU-period, 
fått kännedom om den särbegåvade eleven och att hon fått stöd för att utveckla sina 
förmågor i flera ämnen, bland annat matematik. Ett sådant urval kan ur ett 
etnografiskt perspektiv sägas vara målinriktat, vilket innebär att deltagaren söks 
upp utifrån studiens relevans och frågeställningar, och därmed inte kan klassas som 
slumpmässigt (Bryman, 2002/2011). Bryman påpekar att ett sådant urval inte ska 
ses som bekvämlighetsurval utan gjort just utifrån relevans. Till viss del handlade 
det i just det här fallet dock om ett bekvämlighetsurval då jag hade kännedom om 
flera elever i samma situationer och gjorde urvalet utifrån geografiska aspekter. 

I ett försök att svara på de frågeställningar som studien ställer beslutades att 
studien endast skulle observera de lektioner där eleven undervisades av mentorn, i 
mentorsgruppen, för att på så sätt enbart inrikta mot det egentliga stödet och inte 
mot arbetet i den vanliga klassen. Detta främst på grund av tidsbristen – hade 
möjligheten till att göra en fullskalig etnografisk fallstudie funnits hade eleven även 
följts i hemklassen. Enligt Brymans (2002/2011) rekommendation spelades ljudet 
från de observerade lektionerna in och transkriberades. Detta för att inte hela 
fokuset skulle gå åt till att anteckna samtalen utan att även beteenden och 
övergripande händelser skulle kunna observeras, och samtalen lyssnades istället av 
och skrevs ut i efterhand. 

Utöver observationsperioden genomfördes även intervjuer med både eleven och 
föräldrarna för att få en bakgrund till hur elevens barndom, skolgång och 
stödåtgärder i skolan sett ut fram till dagens läge. Intervjuerna med eleven gjordes 
även med ambitionen att få information om hur de nuvarande stödåtgärderna är 
upplagda hur eleven upplevt det stöd som getts.  

Inför varje intervju gjordes ett frågeschema med frågeställningar vars relevans 
noga kontrollerades gentemot studien. Även här gjordes inspelningar som därefter 
transkriberades för att lättare synliggöra vad som faktiskt sades, vilket förordas av 
Bryman (2002/2011). 

Dessutom genomfördes informella samtal med mentorn, frågor ställdes via mail 
till klassläraren och rektor. 

Observationer, intervjuer och övrigt material sammanställdes för att ge 
tillsammans kunna ge en så sanningsenlig bild som möjligt av lektionerna och 
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målet med dem, för att sin tur kunna svara på de frågeställningar som studien har. 
Tillsammans ansågs de kunna stärka varandra för att ge ett tillförlitligt resultat. 

Utifrån sammanställningen som gjordes analyserades observationerna och 
intervjerna med utgångspunkt i Elvstrands, Högbergs och Nordvalls (2015) guide 
för analyser vid deltagande observationer, etnografier och fältforskning. Dessutom 
användes Thornbergs och Fejes (2015) 17 punkter långa checklista för att 
säkerställa kvaliteten i kvalitativa studier. Listan, som inleds med ”är 
forskningsfrågan … lämpad för kvalitativ forskning?” (s. 257) och avslutas 
med ”diskuteras resultatet i relation till teori och tidigare forskning … ?” (s. 258), 
har varit ett viktigt hjälpmedel för att stämma av att studien hamnar rätt, då den i 
enkla och lättbegripliga punkter summerar det viktigaste att tänka på när man 
skriver en kvalitativ studie. Arbetet med checklistan har också stärkt studiens 
validitet och reliabilitet (se nedan). 

Det som bör framgå är att studien inte främst är gjord i syfte att kunna 
generalisera resultaten, utan för att granska det enstaka fallet, hur skolan arbetat 
med denna elev, och utifrån dessa slutsatser analysera och diskutera vilka lärdomar 
som finns att dra ur ett större perspektiv. Kanske kan det enskilda fallet ändå visa 
positiva exempel och varnande fallgroper. Även om ett enda fall, precis som 
Bryman (2002/2011) påpekar, är ett för litet urval för att kunna ge extern validitet 
och underlag för att generalisera, kan det ge viktiga erfarenheter som 
ett ”exemplifierande fall”. 

Datainsamling och urval inför litteraturgenomgången 

Då studien följer ett enstaka fall krävs en bred och tydlig forskningsredovisning.  
Innan observationerna startade gjordes en genomgång av den aktuella litteraturen 
på området, genom sökning i databasen ERIC via användargränssnittet EBSCO 
(Örebro universitet, 2016). Även om litteratursökningar i elektroniska databaser 
över studier och tidskriftsartiklar numera är en vanligt förekommande arbetsmetod 
vid litteraturgenomgångar är det viktigt att behålla ett kritiskt förhållningssätt och 
bara använda betrodda databaser (Bryman, 2002/2011; Eriksson Barajas m fl, 
2013). För att garantera kvaliteten på litteraturgenomgången valdes bara artiklar 
som blivit ”peer reviewed”, alltså referentgranskade och antagna i vetenskapligt 
granskade tidsskrifter. 

Enligt Bryman (2002/2011) rekommendation användes från början ett brett 
angreppssätt med sökning på ett brett spektrum av olika nyckelord med anknytning 
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till det valda ämnet, för att därefter, med hjälp av läsning av nyckelord och abstract 
snäva av när det framgår vilka nyckelord som är relevanta. Sök- och 
urvalsprocessen dokumenterades och redovisas noggrant, vilket är ett krav 
(Eriksson Barajas m fl, 2013). 

Eftersom studien handlar om särbegåvade barn i matematik var ”mathematics” 
ett givet nyckelbegrepp. Efter att ha testat olika begrepp rörande ålder och skolnivå 
valdes ”elementary school” som begrepp eftersom det bäst fångade den 
efterfrågade åldersgrupen. Därefter användes olika begrepp för särbegåvning, 
som ”talented”, ”gifted” och ”intelligent”. ”Gifted” visade sig fånga den eftersöka 
förmågan bäst. Med dessa sökkriterier, samt ”peer review” hittades 107 studier i 
ERIC. Många var irrelevanta och kunde sållas bort redan efter läsning av rubriken, 
men på ett stort antal krävdes också läsning av abstract. Totalt hittades sju studier 
med relevans, som valdes ut att ingå i litteraturgenomgången. 

En utförligare beskrivning av sökningarna finns i sökmatrisen (Bilaga A). 
Utifrån innehållet i de sju artiklarna skapades en matris (Bilaga B) för att tydliggöra 
och redovisa studiernas metoder och resultat och underlätta analysarbetet (Eriksson 
Barajas m fl, 2013). 

Fallet Alice 

Eleven i studien valdes alltså delvis genom ett bekvämlighetsurval, som gjordes 
utifrån tre aspekter. Dels att eleven var tydligt särbegåvad inom matematik, dels att 
skolan satt in stödåtgärder och dels med hänsyn till geografisk bekvämlighet. 
Eleven uppfyllde samtliga kriterier. 

Då jag inte ville att eleven skulle känna sig utpekad eller kunna spåras har jag av 
anonymitet- och integritetsskäl valt att kalla eleven för ”Alice”. 

För att besvara studiens frågeställningar har jag valt att utgå från flera källor, 
främst observationer och intervjuer, vilket är det vanliga tillvägagångssättet vid den 
här typen av etnografiska studier (Bryman, 2002/2011). Att använda både 
observationer och intervjuer berodde dels på att de olika frågeställningarna krävde 
olika metoder, men också att de två tillvägagångssätt gav en bredare bild och 
förhoppningsvis mer sanningsenlig av situationen än om studien enbart använt sig 
en metod. 

Vid sidan om observationerna och intervjuerna ställdes frågor via mail till 
elevens klasslärare och rektor och informella samtal hölls med mentorn. 
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Observationerna 

Tre observationer utfördes, samtliga under lektioner där Alice hade egen lektion 
tillsammans med sin mentor som är pensionerad gymnasielärare i matematik, varav 
ett av tillfällena var tillsammans med den andra eleven som också tilldelats denna 
stödåtgärd. Den andra särbegåvade eleven heter egentligen något annat, men kallas 
i den här studien för ”Adam”.  

De lektioner som observerades ägde rum på onsdagar, tre veckor i följd. Alice 
har den här typen av lektioner tre gånger i veckan, men då dessa ofta ställs in med 
kort varsel och då jag ville vara säker på att lektionerna jag observerade var med 
mentorn och inte med den vanliga klassen, valde jag denna tid som ansågs som 
säkrast. 

Eftersom utvecklingen av de fem förmågor som nämns i kursplanen – 
problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga, 
begreppsförmåga och procedursförmåga – är syftet med hela undervisningen i 
matematik (Lgr 11) var det naturligt att utgå från dessa när undervisningen i 
mentorsgruppen skulle analyseras. Med utgångspunkt i förmågorna och i 
tolkningen av dessa i kommentarsmaterialet till kursplanen (Skolverket, 2012) 
analyserade jag lektionerna för att få en uppfattning om i vilken omfattning eleven 
utmanades att utveckla de olika färdigheterna. 

Under analysen studerade jag även instruktionerna och samtalen i 
undervisningen, för att se om den genomfördes på ett huvudsakligen monologiskt 
eller dialogiskt. Detta eftersom Grevholm (2012) visar att dialogisk undervisning 
stödjer elevernas lärprocess. 

Ljudet från lektionerna spelades in och transkriberades, för att användas som 
fältanteckningar, vilket starkt uppmuntras av Bryman (2002/2011), och det visade 
sig att den efterföljande analysen underlättades avsevärt av detta. Under 
transkriberingen ändrades vissa talspråkliga uttryck såsom ”å” till ”och”, men 
ordföljd och meningsbyggnad behölls. 

 Intervjuerna 

Intervjuer genomfördes med eleven och elevens föräldrar. Intervjuerna med 
Alice skedde på skolan, under skoltid och enbart i samband med 
matematiklektionerna. Vissa frågor har haft grund i det som hänt på lektionerna och 
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har ställts under studiens gång, men den största delen av frågorna ställdes under ett 
förbestämt möte efter det sista observationstillfället. 

Intervjun med elevens föräldrar skedde i parets hem utan Alice närvaro, då jag 
tänkte att de då skulle kunna diskutera henne och hennes situation mer fritt. 

Inför intervjuerna med föräldrarna upprättades ett frågeschema med 
frågeställningar och ämnesområden som skulle beröras under intervjun enligt 
Brymans (2002/2011) modell. Intervjun blev dock inte så styrd som först planerats, 
utan föräldrarna tilläts istället tala fritt för att få möjlighet att ge Alice hela historia. 
Innan intervjun var över kontrollerades det att alla frågeställningar och 
ämnesområden på frågeschemat hade täckts, kompletterande följdfrågor ställdes. 
Enligt Bryman är det viktigt att låta intervjupersonerna tala fritt och göra egna 
associationer vid kvalitativa intervjuer, och följdfrågor användes för att fånga upp 
tankar och för att få intervjupersonerna att utveckla sina resonemang. 

Förutom att intervjuerna gav viktig bakgrundsinformation om eleven och 
förhållandena kring skolgången gav den också viktiga verktyg för att förstå och 
analysera de enskilda lektioner som observerades och för att sätta in dem i ett större 
sammanhang både vad gäller elevens matematikundervisning och hela 
studiesituation. 

Liksom de observerade lektionerna spelades ljudet från intervjuerna in och 
transkriberades i efterhand. 

Utöver dessa intervjuer genomfördes även korta samtal med mentorn i samband 
med lektionerna för att ställa kompletterande frågor till handlingar som jag ställde 
mig frågande till under observationerna. 

Det fördes också mer informell kommunikation med klasslärare och rektor via 
mail. 

Analys 

Eftersom syftet med studien är att analysera ett förlopp – hur skolan ger en elev 
stöd och hur det utvecklar elevens förmågor – samt en upplevelse av förloppet – 
hur eleven själv ser på stödet – valdes det som Bryman (2002/2011) kallar för 
narrativ analys som metod för analysen. Den narrativa analysen utgår i motsats till 
andra analysformer enligt Bryman från ”Hur skapar människor mening i det som 
hände?” i stället för ”Vad hände egentligen?” (s. 530), och den är enligt författaren 
därför extra lämpad för semi- eller ostrukturerade intervjuer samt vid etnografiska 
studier som den här. 
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Elvstrand m fl (2015) beskriver tre nivåer av analys vid etnografiska studier: 
Först en direkt, vardaglig analys av observationerna, därefter en mer avancerad 
analys utifrån akademiska begrepp och kontexter, och till sist en mer 
genomskådande tolkning där ”ambitionen … inte bara [är] att förstå hur de 
människor som studeras själva tolkar sitt handlande, utan också att kritiskt 
reflektera över denna självförståelse” (s. 231). 

 Det Elvstrand m fl (2015) kallar för ”tolkningar av första graden” är det som 
ryms inom resultatdelen i den här studien, alltså konkreta beskrivningar av vad som 
hänt och vad som sagts. ”Tolkningar av andra graden”, är det som utgör den 
egentliga analysen – det som ryms inom avsnittet ”analys” i den här studien och det 
Bryman (2002/2011) kallar för ”narrativ analys”. Här har det som framkom i 
resultatet analyserats med utgångspunkt i de begrepp och teorier som presentaras i 
den teoretiska bakgrunden. Den narrativa analysen i en etnografisk studie ger dock 
skribenten relativt stort svängrum: ”Tolkningsprocessen bygger på att en betydande 
frihet lämnas åt forskarens fantasi och kreativitet” (Elvstrand m fl, 2015, s. 225). 
Utifrån detta har även tankar som uppkommit under analysarbetet, men som inte är 
direkt kopplade till den teoretiska bakgrunden, tagits med i analysen. ”Tolkningar 
av tredje graden” är sista steget och det ryms inom diskussionsdelen i den aktuella 
studien. Där kopplas alltså resultatanalysen till litteraturgenomgången och 
analyseras utifrån ett större perspektiv, där målet är att kritiskt granska resultatet 
som framkommit. 

Som nämnts har Thornberg och Fejes (2015) checklista för kvalitativa studier 
använts för att stämma av arbetet, och vad gäller analysdelen finns fyra 
applicerbara punkter där det efterfrågas att befintlig teori ska användas i analysen, 
att analysen ska vara systematisk, att det ska vara väl beskrivet hur analysen gjorts 
samt att dessa metoder ska vara allmänt vedertagna. 

Samtliga fyra kriterier uppfylls: Som redan nämnts har den befintliga teorin, 
som presenteras i den teoretiska bakgrunden, använts för att genomföra analysen, 
och den görs alltså utifrån de metoder som Elvstrand m fl (2015) och Bryman 
(2002/2011) beskriver, och dessa metoder presenteras just här. Och analysen hålls 
systematisk då den utgår ifrån de tre frågeställningarna och följer samma mönster 
som resultatredovisningen ovan och det härefter följande diskussionsavsnittet.  

Den här studien har, som beskrivs i just den teoretiska bakgrunden, sin 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande, och analysen utgår 
därmed från teorierna kring mediering och appropriering. För att tolka 
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observationerna och intervjuerna – och därmed, som Bryman (2002/2011) uttrycker 
det, ta reda på vad som egentligen händer i mentorsgruppen – används alla begrepp 
som presenteras i den teoretiska bakgrunden. Alltså de fem matematiska 
förmågorna i läroplanen, begreppen ”acceleration” och ”berikning”, som handlar 
om det pedagogiska stödets utformning, och ”dialogisk” och ”monologisk” 
instruktion, som handlar om den muntliga undervisningen i klassrummet. Till 
exempel har mentorns instruktioner tolkats utifrån dels i vilken utsträckning den 
sker dialogiskt eller monologiskt och dels utifrån om den är i samklang med 
Vygotskijs teorier. 

Etiska överväganden 

När det gällde etiska frågor lutades studien mot de etiska principer – fyra ”krav” 
– som Bryman (2002/2011) presenterar. 

Informationskravet 

Det första kravet handlar om att informera samtliga berörda parter om studiens 
utformning och omfattning, samt om frivilligheten i deltagandet (Bryman, 
2002/2011) 

Studien inleddes med samtal till elevens föräldrar där studiens syfte kortfattat 
förklarades och där ett möte bokades in kort därefter. Därefter skickades mejl ut till 
skolans rektor och den berörda klassläraren med information om studiens syfte och 
där tillåtelse för observationer på skolan efterfrågades. Dessutom informerades de 
om att de eventuellt skulle komma att tillfrågas om intervjuer i ett senare skede. 

Samtyckeskravet 

Det andra kravet handlar om att upplysa deltagarna om att frivilligheten i 
studien, att det när som helst går att hoppa av och det är deltagarna själva som 
bestämmer över sin medverkan (Bryman, 2002/2011). 

När det kom till samtycke upprättades ett kontrakt (Bilaga C) som riktades till 
både föräldrarna och till eleven.  

Då studien granskar skolsituationen för en minderårig elev begärdes föräldrarnas 
tillstånd, men kontraktet skulle även tydliggöra att eleven också blev sedd och 
officiellt tillfrågad. När de blivit informerade och godkänt sin medverkan i studien 
skrev samtliga medverkande under kontraktet. 
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Konfidentialitetskravet 

Det tredje kravet handlar om att i största möjliga utsträckning anonymisera de 
verkliga personernas identiteter, samt att förvara känslig information på ett sätt så 
att ingen utomstående kan ta del av den (Bryman, 2002/2011). 

Eftersom studien granskar ett specifikt fall och elevens integritet ska skyddas 
har anonymiteten skötts med största diskretion. 

Skolans rektor och övrig berörd personal har ombetts att inte diskutera studiens 
innehåll om det inte av någon anledning varit absolut nödvändigt.  

I samtliga dokument som hanterats, som exempelvis anteckningar i blocket, 
transkriberingar på datorn har elevens namn och övriga personuppgifter utelämnats, 
strukits över eller ändrats för att skydda elevens och familjens integritet. 

Nyttjandekravet 

Det fjärde och sista kravet slår fast att information som kommit studieförfattaren 
tillhanda inte får utnyttjas till några andra syften än just studien (Bryman, 
2002/2011). 

Det insamlade materialet från observationerna och intervjuerna har behandlats 
och endast de relevanta delarna har inkluderats i studien. I kontraktet som 
utfärdades innefattades en punkt som slår fast att det insamlade materialet ska 
destrueras efter studiens slut. 

Validitet och reliabilitet 

Frågor kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är generellt sett knepiga 
när det gäller kvalitativa studier (Bryman, 2002/2011), och de blir inte mindre vid 
den typ av mikroetnografi som den här studien utgör. 

Bryman (2002/2011) beskriver två olika principer för att bedöma kvalitativa 
studiers validitet och reliabilitet. Ett som utgår från den kvantitativa forskningens 
begrepp och ett som arbetar med de mindre vedertagna uttrycken ”tillförlitlighet” 
och ”äkthet”. 

Genom den första modellen kan den här studien bedömas ha hög extern 
reliabilitet – metoden är preciserad och en annan student skulle kunna replikera 
studien med ett annat fall – medan den interna reliabiliteten, att alla som gjort 
studien har samma ingångsvärden i tolkning och analys, inte är applicerbar 
eftersom endast en student skrivit studien. Den interna validiteten – 
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överensstämmelsen mellan observationerna och analysen utifrån den teoretiska 
grunden – har förstås försökts att hålla på en så hög nivå som möjligt, medan den 
externa validititen – som i praktiken är detsamma som generaliserbarhet – däremot 
är den största bristen hos studien. Å andra sidan har det redan från början varit 
uttalat att den här studien inte eftersträvar att vara generaliserbar – utan i stället 
väljer att skärskåda ett enskilt fall. 

Utifrån den andra modellen kan studien sägas ha en hög tillförlitlighet medan 
äktheten är svårare att bedöma. Tillförlitligheten delas enligt Bryman (2002/2011) 
in i fyra aspekter, där studien når målen i tre: ”Överförbarhet”, som handlar om att 
beskrivningen av den miljö en etnografisk studie behandlar ska vara så utförlig att 
den skulle gå lätt att kopiera av någon annan. ”Pålitlighet”, som innebär att studiens 
alla faser och delar är utförligt och öppet redovisade utifrån val, genomförande och 
hänsynstaganden. Och ”möjlighet att styrka och konfirmera”, som innebär att den 
som skrivit studien gjort allt som står i dess makt för att vara så objektiv och 
sanningsenlig som möjligt, och inte vinkla studien utifrån egna uppfattningar eller 
förutfattade meningar. Alla dessa tre aspekter är väl uppfyllda av den aktuella 
studien. Målet som studien inte når är ”trovärdighet”, som enligt den här 
definitionen nås genom att deltagarna före färdigställandet får läsa studien för att 
kontrollera att de blivit korrekt uppfattade och känner sig tolkade på ett riktigt sätt. 
Någon sådan kontroll har inte skett. Äktheten handlar om saker som är svåra att 
besvara på förhand, innan studien färdigställts och alla deltagare fått ta del av den, 
såsom deltagarnas upplevelse av om studien ger en sann bild av verkligheten, och 
om den bidrar till att de får en djupare förståelse av och en större möjlighet att 
påverka den verkligheten (Bryman 2002/2011). Studiens äkthet är med andra ord 
en fråga som får besvaras senare. 

Thornberg och Fejes (2015) väger samman alla dessa begrepp som en definition 
av vad de helt enkelt kallar en studies ”kvalitet”, och ger utifrån det förslag på 17 
olika frågeställningar som författare bör ställa sig för att säkerställa kvaliteten – 
vilket i det här fallet alltså ska tolkas som en sammanvägning av främst valdititet 
och reliabilitet – i en studie. Det handlar om allt från val av frågeställningar och 
metodens lämplighet i förhållande till dessa till analysens och diskussionens 
förhållande till teorin. Dessa 17 frågeställningar har använts som ett rättesnöre 
under själva studiens utförande, och förhoppningen är att studien når upp till 
samtliga. 
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Problemet med en fallstudie som bara tittar på ett enda fall är förstås att 
generaliserbarheten blir bristfällig, vilket naturligtvis ökar med tanke på att det 
handlar om en mikro-etnografi som genomförts under en mycket begränsad tid. I 
det här fallet har observationer gjorts under bara tre lektioner, medan stora studier 
kan pågå i åratal. Enligt Bryman (2002/2011) är det här dock inget stort problem 
för den enskilda studien eftersom det ligger i etnografins själva natur att ha en lägre 
generaliserbarhet. Bryman hävdar rent av att empiriska studier ska försöka vinkla 
sitt material utifrån en enskild tolkning, för att nå en slutgiltig slutsats, men enligt 
Thornberg och Fejes (2015) bedömning skulle det äventyra studiens kvalitet – 
enligt dem, liksom i Brymans beskrivningar av allmänna kvalitativa studier – är det 
viktigt att eventuella artikelförfattaren delger läsarna olika tolkningsalternativ och 
eventuella felkällor. Därför har den här studien försökt visa på de eventuella 
problem som finns, bland annat i metoddiskussionen men också här i de etiska 
övervägandena. 
 

FALLET – ALICE 

Nedan kommer en beskrivning av eleven för fallstudien, som jag valt att kalla 
Alice, att presenteras. Beskrivningarna gäller inte enbart Alice situation i skolan, 
där skolans stöd står i fokus, utan också hennes personliga egenskaper och sociala 
situation där underlaget är intervjuerna med föräldrarna och eleven själv. Detta ska 
fungera som en bakgrund hur Alice situation har sett ut till dess att denna studie tar 
vid, och en introduktion till resultatdelen av studien som alltså behandlar nuläget. 

Första gången jag träffade Alice var under andra omständigheter, då jag vid det 
tillfället hade en VFU-period i en annan klass på skolan. På den tiden hade Alice 
andra stödåtgärder än de hon har i dag. Då stöttades hon genom partiell 
förflyttning, genom att ha några ämnen tillsammans med en annan klass, två 
årskurser över sin egen. Vid det tillfället gick Alice i fyran, och i dag går hon i 
femte klass. 

Bakgrund 

Alice är i dag elva år och går i femman. Hon är äldst av tre syskon. Båda hennes 
föräldrar är högutbildade, mamman är civilingenjör i kemiteknik medan pappan har 
doktorerat i matematik men numera arbetar som analytiker. 



27 
 

De berättar om en Alice som alltid varit vetgirig och lättlärd med en otrolig 
koncentrationsförmåga, med en fallenhet för både matematik och språk. Som redan 
vid tre års ålder lärde sig alfabetet och som bland annat älskade pussel, så pass att 
förskolepersonalen fick ta med sig mer avancerade pussel hemifrån då förskolan 
inte hade pussel som utmanade. Föräldrarna beskriver att de alltid har varit 
stöttande och uppmuntrat till lek, men aldrig pressat henne att göra något som hon 
inte haft intresse av. 

”Det går liksom inte att pressa eller drilla fram något utan det förstår man ju, 
det har bara kommit av att hon har velat. Man kan ju börja med att bjuda in till 
någon sådan där lek när de är sådär små, men hon har ju liksom bjudit tillbaka.” 

Alice håller själv med om förhållandena hemma var lekfulla samtidigt som de 
var utmanande, men det tyckte hon om. Hon beskriver själv att hon alltid har haft 
dragkraften inom sig att vilja veta mer. Hon berättar om att när hon fick en bok 
med siffror från noll till tusen så satt hon med den hela kvällen till läggdags, och 
när hon la ner boken kunde hon känna igen samtliga siffrorna och även uttala dem. 
Den egenskapen, att lära sig snabbt och sätta in förståelsen i ett större sammanhang, 
berättar hon att hon har på de flesta områden. ”Om jag lär mig något så kan jag 
utveckla det.” 

När Alice skulle börja skolan var hon väldigt förväntansfull och längtade efter 
utmaningar och läxor, men det blev en stor missräkning enligt hennes mamma: 
”Det var en stor besvikelse från början. Hon var jättebesviken, ja, hon blev 
deprimerad faktiskt, riktigt så på hösten.”  

Att det blev så menar mamman beror på att Alice alltid har varit lite blyg och 
tystlåten och därför inte uppmärksammades som andra, mer utåtagerande, elever 
gör. Inte heller hemma märkte de till en början att allt inte stod rätt till förrän de 
noterade att hon såg ledsen ut: ”Hon var nedstämd men det var ju för att hon inte 
fick någon stimulans.”  

Alice umgås gärna med både barn och vuxna, men i yngre år tydde hon sig lite 
mer åt vuxna. Detta beror, enligt hennes föräldrar, på att hon inte hade samma 
intresse för de lekar som andra barn lekte. På ett utvecklingssamtal inför 
överlämningen mellan sexårsgruppen och ettan beskrevs det av personalen som att 
hon pratade över huvudet på de andra barnen, de såg att hon var på en helt annan 
nivå. 
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Olika stöd 

Efter en termin, där Alice skolgång upplevts som en besvikelse och Alice börjat 
förlora lusten till skolan, tog föräldrarna saken i egna händer och förklarade Alice 
situation för läraren under höstens utvecklingssamtal. Då beslutade de i samråd 
med läraren att Alice skulle få hjälp. 

För att kunna avgöra hur långt Alice hade utvecklats blev hon utvärderad av en 
specialpedagog genom olika matematikdiagnoser. Där fastställdes det, enligt 
föräldrarna, att Alice passerat både ettan och tvåans nivå med råge, och därför 
beslutades det att hon skulle läsa matematik med treorna. Mamman beskriver att 
Alice genast blev mycket gladare igen, men att föräldrarna hyste en viss oro för hur 
det skulle fungera socialt i hemklassen och i den nya klassen. Planen från 
föräldrarnas sida var att Alice inte skulle behöva skiljas från sin hemklass, men att 
ändå försöka göra det smidigt för alla inblandade: ”Vi förstod att om du är en lärare 
och ska hitta en massa material, det tar mycket tid. Med den här lösningen såg vi 
det som att den läraren bara får en elev till.” 

I flera år hade Alice partiell förflyttning som stöd, där hon gick mellan 
hemklassen och en äldre klass, som hon läste utvalda ämnen med, bland annat 
matematik. Ett stöd som enligt föräldrarna fungerade men som skolan kände att de 
var tvungna att förändra när den äldre klassen slutade sexan och flyttade till en 
annan skola. Då skolledningen insåg att Alice, när hon nu skulle börja femman, inte 
skulle utvecklas av att studera med den nya sjätteklassen utan istället behövde en 
annan stödåtgärd kontaktade skolan i slutet på maj förra året Jonas, som nu blivit 
Alice mentor. 

Båda föräldrarna berättar att skolan alltid har visat intresse och vilja att stödja 
Alice i hennes utveckling även om resurserna för det inte alltid har funnits. 
Föräldrarna understryker att skolans personal ändå visat ett genuint intresse att 
försöka göra skolgången så bra som möjligt för Alice. 

Stödet i dag  

Jonas, som också egentligen heter något annat, är en sedan sex år tillbaka 
pensionerad gymnasielärare i matematik som nu har tagit sig an rollen som mentor 
för två särbegåvade elever som varit i behov av extra stöd. Det var alltså i maj förra 
året som skolan kontaktade Jonas, och han insåg snabbt att uppdraget lockade så 
pass mycket att han inte kunde motstå det. 
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Inför höstterminens start fick skolan vetskap om en elev (Adam) från en annan 
skola som också var i behov av extra stöd. Det kom en förfrågan om Adam skulle 
kunna få delta under mentorlektionerna. Informationen som gavs till Jonas var att 
båda eleverna arbetat en del med högstadieböcker, och efter att ha granskat deras 
förståelse för innehållet beslöt han att låta dem fortsätta arbeta på högstadienivå. 
Han berättar att trots att han kunde notera att de uppvisade vissa kunskaper i det 
material de arbetat med menade han att det enligt honom inte var tillräckligt. Jonas 
beslöt därför att de skulle arbeta vidare med högstadiets matematik och inleda med 
en snabbresumé av sjuans matematik för att sedan mer ingående gå in på åttans 
matematik för att därefter fortsätta till nians. Här handlade det alltså för Jonas om 
att hitta elevernas proximala utvecklingszon för att lägga accelerationen av 
undervisningen på rätt nivå. 

Jonas har under skolåret som gått inte haft tillgång till läroböcker utan har 
kopierat upp häften från olika läromedel som behandlar de områden som 
mentorsgruppen gått igenom. Dessa har han delat upp i olika svårighetsgrader, och 
han delar ut nästa häfte när eleverna klarat det föregående. Detta är dock något som 
han hoppas förändra inför nästkommande skolår som även blir det sista med 
eleverna då de sedan går vidare till högstadiet och Jonas fortsätter sin pension. 
 

RESULTAT 

Nedan följer en redovisning av vad observationerna och intervjuerna som 
genomförts visat. 

Resultatet är indelat och redovisas under rubriker som fungerar som svar på 
studiens frågeställningar: Hur stödjer skolan en elev med särskild begåvning i 
matematik? Hur utvecklar stödet som ges elevens matematiska förmågor? Hur 
upplever eleven stödet?  

Så ser skolans stöd ut 

Nedan kommer det, utifrån den första frågeställningen, att redovisas hur stödet 
för Alice ser ut. Alltifrån det åtgärdsprogram som skolan presenterade och hur 
mentorskapet och upplägget kring lektionerna fungerar till hur lektionerna i sig har 
sett ut. 
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Lektionernas upplägg 

Jonas har inte en detaljerad planering lektion för lektion, utan planerar 
översiktligt några veckor i taget. Han menar att är svårt och därmed onödigt att 
planera eftersom eleverna mött vissa områden tidigare, vilket gör att de då kan 
avancera ganska snabbt medan andra områden kräver mer tid. 

Undervisningstillfällen inleds med korta genomgångar när nya områden gås 
igenom. Under dessa genomgångar låter mentorn Alice och Adam anteckna allt 
som Jonas skriver på vita tavlan, vilket ger anteckningar som de senare kan 
använda när de sitter med sina uppgifter. När genomgångarna är klara får eleverna 
använda resterande tid av lektionstillfället till att räkna för sig själva. Jonas delar ut 
häften med uppgifter som hör samman med genomgången och i vissa fall flera 
häften beroende på om han redan vet att nästkommande lektion är inställd eller att 
en av eleverna är frånvarande. 

Under genomgångar och vid eget räknande använder eleverna miniräknare då 
Jonas anser att de redan besitter uträkningskunskaper, att det bara skulle vara 
tidsödande att tvinga dem att utföra beräkningar som han vet att de behärskar när 
det finns så mycket annat att fokusera på. 

Lära tillsammans 

Själva genomgångarna går ut på att Jonas står och förklarar medan han skriver 
på tavlan. Han kontrollerar att eleverna förstått varje begrepp eller figur han 
använder genom att först fråga om de sett det förut eller om de kan det innan han 
går vidare. Ibland arbetar eleverna, på eget initiativ, tillsammans och hjälper 
varandra till nya insikter. Jonas menar att han vill dra nytta av det faktum att han 
har två elever med stora kunskaper och de tankar som de kan ge varandra. 

Under ett av observationstillfällena skriver Jonas upp en uppgift på tavlan, 
exemplet lyder: ”I en likbent triangel är sidorna 6 cm och 8 cm. Beräkna arean.” 

Därefter frågar han eleverna vad de anser att de skulle behöva göra först. Adam 
säger att han vill skissa upp en triangel, så de kommer överens om att börja där. 
Alice säger att triangeln ska ha två sidor som är sex centimeter och en som är åtta 
centimeter. De börjar rita upp den triangeln, men Adam sitter och skruvar på sig på 
stolen. Men det är inte förrän Jonas säger att de inte är klara med den här skissen 
som han uttalar att han vet att det finns ett fall till, där de två identiska sidorna är 
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åtta centimeter långa och den tredje är sex centimeter. Då kopplar Alice tillbaka till 
ursprungsskrivningen, att uppgiften inte uppgav vilka sidor som var vilka.  

Jonas berättar för dem att just den där kopplingen var anledningen till varför han 
valt just det exemplet. Han fortsätter att säga att man inte ska ta något för givet utan 
att vara noga med att läsa och begrunda den information som ges i uppgifterna. 

Efter lektionen berättar han att det ofta är lättare med sådana kopplingar när 
båda eleverna är närvarande, och han anser att deras sätt att tillsammans hjälpa 
varandra lite extra, utan att han behöver gå in och styra för mycket, är en ovärderlig 
resurs. Han tycker att det lätt kan bli lite mer lotsning, mer monologiskt, när det 
gäller svar och följsamhet när han är själv med en av eleverna. 

Lotsning och metod-norm 

Sammantagna observationer från samtliga tillfällen visar att den lotsning Jonas 
pratar om även dyker upp när det kommer till svårare uträkningar, och när han vill 
att de ska räkna på ett bestämt vis. Jonas är väldigt strikt när det kommer till tydliga 
redovisningar och att välja den bästa metoden för att lösa uppgifter. Han säger att 
det är vissa metoder som efterfrågas av lärarna i senare årskurser, och han anser att 
det är lika bra att eleverna får lära sig dem nu. Detta kunde observationerna tydligt 
bekräfta bland annat då han under en uträkning stannar till när Alice har hoppat 
över steg: 

Gruppen håller på att beräkna arean på en av de liksidiga trianglarna som 
presenterats ovan och ska just beräkna med formeln B*H/2. Alice säger att de ska 
slå roten ur 55 multiplicerat med tre härnäst på miniräknaren, men det håller inte 
Jonas med om. Han ställer sig frågande till hur hon menar. När hon då förklarar att 
hon redan har tagit höjden som i det här fallet är sex och dividerat det med två, 
vilket ger tre, påpekar Jonas direkt att det inte är bra att göra så utan uttrycker att 
”det är viktigt att följa de formler som finns och i det här fallet innebär det att 
skriva ut hela basen gånger höjden genom två.” 

Under ett annat lektionstillfälle, när de går igenom en läxa som Alice har haft, 
påpekar Jonas att Alice inte har använt den metod som han under den föregående 
lektionen gått igenom med henne. Då svarar hon att hon förstår den metoden men 
anser hon att hennes är lättare. Till det svarar han att det som är lättare nu inte 
kommer vara det jämt och att den effektivaste vägen är bäst: ”… det funkade ju 
ändå men det är inte riktigt … Det ska vara den optimala metoden man använder. 
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Nu är det okej, men jag skulle ändå säga att min metod är den optimala i sådana här 
uträkningar.” 

Efter kommentaren fortsätter de att gå igenom andra uppgifter, men Jonas 
avslutar med att kommentera den uppgiften ytterligare en gång. 

”Ja, svaret är ju rätt.” säger han och suckar innan han fortsätter: ”Övergången 
blir fel och ja, den metoden jag förespråkar, den är mer optimal.” 

Just den här sortens samtal och övertalningar återkommer under 
observationernas gång när Jonas gärna har en, enligt honom själv, optimal metod 
för varje uträkning. Och vid varje tillfälle avsätter han några minuter för att i bästa 
mån övertyga eleverna om att använda metoderna han lär ut. 

Alice själv berättar under intervjun om just den incidenten, att hon inte har lärt 
sig den metoden i skolan utan när hon har suttit själv med böckerna, och att hon 
anser att hennes metod är bättre för henne. Samtidigt säger hon att hon förstår Jonas, 
och att hans metod säkert är bättre längre fram och att hon då kan tänka sig att 
använda den, om det behövs. 

Förståelse för begrepp 

Precis som det beskrivs ovan är Jonas väldigt strikt när det kommer till metoder, 
och detsamma gäller i hög utsträckning också när det kommer till begrepp.  

Inte bara att eleverna får veta vad begreppen är och vad de heter, utan Jonas vill 
att Alice och Adam använder dess korrekta namn i största möjliga mån. ”Ja, det 
finns ingen anledning att de ska lära sig något annat än vad begreppen verkligen är.” 
svarar han på en fråga om detta. 

Arbetet med begreppsförmåga beskrivs mer detaljerat nedan. 

Samtal och diskussioner 

Under de lektioner när Alice och Adam var där samtidigt kunde det urskiljas ett 
större diskussionsbehov och driv än när Alice var själv med Jonas. Det förekom 
framför allt två typer av diskussioner i klassrummet, mellan de båda eleverna och 
mellan båda eleverna och läraren. När diskussioner mellan eleverna uppstår anser 
Jonas att det är ovärderligt. Han anser även om det är från honom som den 
ursprungliga kunskapen kommer är det tillsammans som de ibland kan finna vägar 
som är bättre för att förstå den kunskapen. Dessutom så lär de av varandra, vilket i 
vissa fall är viktigare samt att de samtal som förs mellan likvärdiga elever medför, 
enligt honom, att samtalen sätter sig kvar i minnet på ett annat sätt. 
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”Jag bara pratar på och babblar så mycket att det är konstigt om de skulle 
minnas allt jag sa. Men när de hör varandra, de samtalen, det är då de lär sig. Ja, det 
tror jag i alla fall.” 

Men som tidigare nämnts anser Jonas att han, när han bara har en elev på 
lektionerna, har lätt för att ta över, att diskussionerna uteblir och att han känner att 
han lotsar eleverna igenom. 

Något observationerna bekräftar, när Alice är själv så försvinner diskussionen 
helt, och det som återstår är korta samtal där direkta frågor enbart söker ett direkt 
svar. 

Exemplet nedan är ett typiskt för när Alice tas igenom en procedur. I detta fall 
handlar det om grafer, och de ska just börja med att göra en värdetabell. Frågorna 
är korta och ibland lyssnar inte läraren när Alice väl yttrar något. 

L: Sådär ser den ut ja. (har skrivit ekvationen på tavlan) och så står det ”rita 
grafen”. Och då gör vi en värdetabell först bara. 

A: Mm. 
L: Då tar jag med lite fler grejer. Vad ska vi ta för värde först tycker du? 
A: ”Ett”, typ? 
L: Förlåt? 
A: Ett. 
L: Nej, det allra första du ska ta är…? (tittar menande på eleven) 
A: Noll? 
L: Ja, noll, va? Nästan alltid ska man ta noll först. Ibland, det finns ju sådana 

funktioner som inte [mumlar något] med noll. 
A: Mm. 
L: Då kan man göra såhär till exempel om du har en sån här. Y är lika med 1 

genom x, då får ju inte x vara noll. 
A: Nej. 
L: Då kan jag inte ta noll. 
A: Mm. 
L: Men annars är det nästan alltid ska man ta noll. Okej, och sen får vi dra till 

lite här. 
A: Mm. 
L: Vad ska vi ta? 
A: Två. (Höjer rösten något) Två. 
L: (Läraren ger inte ifrån sig någon respons och skriver något annat på 

tavlan) Du kanske tror jag tar i för mycket, jag vet inte, men om vi tar hundra. 
Vad får vi kvar då här? 

A: 1500. 
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L: 1500, ja. Och sen måste vi ta minst en punkt till. Jag kanske drog till lite 
här, men det är ju bra och komma ner i närheten av värdena när är tanken är tom. 

A: Mm. 
Observationerna av de tillfällen då Alice var själv på lektionerna visar att det då 

nästan enbart var sådana här samtal. Jonas berättar att det periodvis ofta bara är han 
och Alice på lektionerna. Den andra eleven har egna skolplikter som ibland går före, 
och ibland är han sjuk, och det leder då till att undervisningen ser ut på följande sätt. 
Jonas påstår i alla fall att han är medveten om det han uttrycker är hans svaghet, 
och att han försöker att bryta mönstret, men att det ofta enbart går på rutin. 

Stödet i klassrummet 

Alice har matematikundervisning alla dagar i veckan där två till tre av 
lektionerna är tillsammans med mentorn och resterande lektioner tillbringar hon 
med sin egen klass. Där arbetar Alice enbart med de uppgifter som hon tilldelats av 
sin mentor och både klassläraren och Alice menar att det fungerar bra. Alice tycker 
om att sitta och arbeta själv med sina uppgifter då hon själv menar att hon behöver 
tiden iväg från mentorgruppen för att få tid att koppla ihop de nya metoderna själv. 

Klassläraren beskriver Alice som en mycket disciplinerad, självständig elev som 
är kunskapsmässigt utvecklad i matematik vilket innebär att Alice sällan behöver 
fråga om hjälp.  

Planerings- och innehållsmässigt har klassläraren lämnat över allt ansvar till 
Jonas, vilket klassläraren bekräftar: ”Vi samarbetar inte kring Alice undervisning. 
Hennes matematiklärare får helt bestämma vad de gör. Han är den som har 
kunskapen och erfarenheten av högstadie- och gymnasienivå.” 

Däremot möts de emellanåt för att stämma av hur det går för henne samt att 
klassläraren informeras om vilka områden de gått igenom för att läraren ska vara 
beredd på eventuella frågor. Även om tiden inne hos klassen fungerar bra, enligt 
henne själv, klassläraren och Jonas dyker det emellertid upp uppgifter som Alice 
inte klarar utan hjälp, men det är inget som klassläraren upplevt varit ett problem. 
”Eftersom Alice har så lätt att förstå och har så mycket förkunskaper redan brukar 
det inte vara några problem när hon kör fast.”  

Alice berättar att det är när uppgifterna är av en sådan art att hon endast behöver 
lite hjälp som hon frågar och att det då brukar lösa sig men vid större problem har 
hon funnit det mer effektivt att enbart gå vidare till nästa uppgift och spara frågorna 
till nästa mentorsträff.  
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Så ges förutsättningar att utveckla de matematiska förmågorna 

För att redogöra för hur de matematiska förmågorna utvecklas av det särskilda 
stödet som Alice tilldelats används här uteslutande observationerna som 
utgångspunkt för resultatet. 

Problemlösningsförmåga 

Eleverna arbetar inte med rena problemlösningsuppgifter under de observerade 
lektionerna utan har vid de tillfällena genomgångar samt tid till eget arbete i sina 
häften. Problemlösningsuppgifter delas ut i ett separat häfte men dessa används i ett 
uppehållande syfte när någon av eleverna har fått slut på uppgifter i häftena som rör 
de områden som de arbetar med. Eleverna ges nya problemlösningsuppgifter när de 
gamla är slut.  

Resonemangsförmåga 

Jonas är väldigt noga med att eleverna ska föra väldigt tydliga resonemang. Han 
tycker att det är väldigt viktigt att inga steg hoppas över när beräkningar utförs och 
detta påpekas flera gånger under observationerna framförallt när Alice har hoppat 
uträkningssteg eller förkortat i förväg utan att ha visat hur förkortningen har gått till. 

Exempelvis anmärker Jonas det när han, Alice och Adam tillsammans ska 
beräkna vad I blir i ekvationen, P är lika med R multiplicerat med I i kvadrat. 

Då vill Alice skriva att I i kvadrat är lika med P dividerat med R, vilket innebär 
att hon redan förkortat R på samma sida där I i kvadrat stod vilket Jonas 
tillrättavisar henne på.  

Han uttrycker vid flera tillfällen att stegen är viktiga för att andra ska förstå och 
att dessa steg även kommer att vara viktiga när de når högre årskurser. 

Vid varje läxgenomgång är det minst ett tal där Alice visserligen har svarat rätt 
men inte uppvisat alla steg på till det rätta svaret vilket Jonas är snabb att påpeka.  

Kommunikationsförmåga 

Det förs inte så många diskussioner under de observerade lektionerna. Det är 
enbart när Adam och Alice har olika åsikter eller tankar kring det de beräknar som 
ett rent samtal uppstår. Under diskussionerna får de förklara sitt resonemang och 
fråga vad de andra menar men dessa samtal är sällsynta.  

När gruppen arbetar med områden som vanligtvis associeras med figurer, 
tabeller eller illustrationer så lär de sig denna typ av kommunikation och hur den 
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kan användas. Dessutom förekommer vanligt beräkningsarbete där eleverna får 
visa hur deras beräkningar har utförts, något som berörs under punkten 
resonemangsförmåga men som även berör kommunikationsförmågan. 

Begreppsförmåga 

Det faktum att Jonas arbetar med att förklara varje nytt begrepp samt 
återupprepar begreppet varje gång de arbetar med det innebär det att begreppen blir 
en del av den matematiska situationen. 

Under en lektion ska Jonas gå igenom räta linjen och börjar med att rita en graf 
på tavlan vilket han även berättar. Han beskriver tydligt varje steg som görs i 
grafen, vad de heter och vilken roll de spelar.  Exempel på detta ges när han 
förklarar vad origo innebär. Först pekar han på grafens mitt och frågar om Alice 
kan nämna vad den punkten heter. När hon inte kan förklarar han att punkten heter 
origo och är grafens utgångspunkt varifrån man kan sätta olika intervaller. 

Observationerna visar att det råder en uttryckt överenskommelse från läraren att 
även eleverna ska använda begreppen när de svarar på frågor. Läraren påminner 
dem om begreppen när eleverna glömmer bort deras namn eller när de glömmer 
enheter.  

Däremot används de vanligare uttrycken ”minus”, ”plus”, ”gånger” och ”dela 
med” istället för ”subtraktion”, ”addition”, ”multiplikation” och ”dividera”. Utöver 
dessa uttryck, har inga andra undantag noterats under observationerna. 

Begreppsförmågan handlar också om de olika begreppens relationer till 
varandra, metoder och bakomliggande idéer. Exemplet med origo är representativt 
för hur Jonas går igenom nya begreppet och kopplar dem till tidigare använda 
metoder och begrepp, här i form av grafer och intervall. 

Procedursförmåga 

Jonas undervisar med utgångspunkten att de metoder han använder är de rätta 
eller ”optimala” som han uttrycker det. När eleverna använt andra metoder eller 
tillvägagångssätt försöker han styra över eleverna på den som han undervisar. 

Vanliga algebraiska uträkningar sköter eleverna på miniräknaren och det är 
sällan de ställer upp talen i sina anteckningsböcker. Jonas menar att uppställningar 
och rena uträkningar har de redan visat att de kan och därför vill han lägga tiden på 
övningarna i sig.  
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Så upplevs stödet 

Ovan har skolans stöd redovisats och det har framgått att stödet består av ett 
mentorstöd i form av en pensionerad gymnasielärare i matematik och att 
undervisningen som förekommer under lektionerna mestadels består av korta 
genomgångar och därefter ges tid för egen räkning.  

Det är ett stöd innehållande många faktorer som Alice verkligen uppskattar då 
tidigare stöd inte varit lika utvecklande. Bland de saker som tidigare fungerat dåligt 
finns undervisningsmetoder, lektionsupplägg och utvecklingspotential men det 
menar hon har förändrats sedan Jonas börjat undervisa henne. 

Mentorn – utvecklande och roligt stöd 

Alice berättar att hon tidigare inte kunnat avancera inom olika områden i 
matematiken på samma sätt som nu, och att arbetet med en mentor har underlättat 
den delen oerhört mycket. I och med detta menar hon att mentorlektionerna blivit 
mer utmanande och roliga, då nivån på undervisningen är högre än tidigare. Även 
om hon alltid har tyckt om ämnet matematik så har träffarna med mentorn blivit en 
extra krydda under veckorna som hon längtar efter. ”Det är så kul och det är något 
som man ser fram emot, för man får lära sig nya saker.” 

Lektionernas upplägg 

Alice anser att upplägget, med några tillfällen i veckan, passar hennes arbetssätt 
bra. Hon tycker också om lektionsupplägget, med en kort genomgång när de går 
igenom ett nytt område och att resterande mentorstid går ut på att räkna tal som 
behandlar det området. Enligt Alice passar det henne perfekt då hon menar att hon 
behöver få räkna lite i samband med de korta genomgångarna för att få övning och 
för att inte glömma bort det de just lärt sig. ”Om jag får räkna lite så hinner jag 
själv koppla ihop det med andra saker, och då kommer jag ihåg det sen.” Tiden 
mellan mentorsträffarna menar hon ger henne tid som hon behöver för att sätta sig 
in i ämnet på egen hand. 

Lära tillsammans 

Alice anser att det är en fördel att det inte enbart är hon och mentorn i 
klassrummet, för det ger fler diskussioner som i sin tur ger fler idéer och 
tankebanor, något som hon anser är utvecklande för henne och något som hon hade 
gått miste om om det bara hade varit hon och mentorn. 



38 
 

”Det hade inte blivit samma diskussioner på samma sätt. Man hade inte fått 
fram lika många olika sätt att lösa saker på. För det kanske inte är så att jag 
kommer på tusen olika sätt att lösa något på utan jag kanske kommer på två, tre 
stycken och så kommer han på några andra och så kan man sitta och jämföra vad 
som är bäst och så.”  

Men även om hon finner att det är bra att ha andra elever som är duktiga runt 
omkring sig anser hon också att det är bra att det inte förs in ännu fler elever i 
mentorsgruppen då hon menar att det kan sänka nivån på undervisningen igen. En 
sådan gruppförändring betraktar hon därför skeptiskt. 

”Ja, men då blir det ju som i en stor klass. Och bara för att de säger att ’Han 
var bra. Han kan vi ta in.’ Det betyder ju inte att han är det. Jag har en kompis 
som var med om det, och där tog de in elever som hade gjort bra ifrån sig på 
olika prov, men egentligen kunde de ingenting alls. Då blir det bara för stort.” 

Stödet i klassrummet 

I klassrummet sitter hon oftast själv vilket är enligt henne nödvändigt. Hon 
känner att det ger henne tid ifred att få arbeta in sina eller nyinlärda metoder på sitt 
sätt. Att klassläraren ibland har haft svårigheter att hjälpa henne ser hon inte som 
ett problem utan menar att när hon stöter på större problem inväntar mentorn. 

Utvecklingsområden 

Även om Alice i stort är mycket nöjd med skolans bemötande och med mentorn 
då hans undervisningsteknik passar henne och hon får jobba efter egen förmåga 
finns det en sak som skulle kunna förbättras. 

 Alice känner att hon verkligen saknar uppgifter som rör problemlösning. Även 
om hon menar att de visserligen får en eller möjligtvis två uppgifter varannan vecka 
känner hon att det inte är tillräckligt, inte när det är ett speciellt intresse för henne 
som gör att man får tänka utanför de vanliga banorna som oftast medföljer vid rena 
rutinuppgifter.  

”Ja, men jag tycker det är kul att jobba med det, man får tänka på ett annat 
sätt. Så det inte bara blir att, nu ska vi jobba med det här och nu ska vi jobba 
med det här, utan att man får jobba lite blandat.” 

 

ANALYS 

Analysen nedan är, liksom resultatet, indelad efter frågeställningarna och följer 
den analysmetod som Bryman (2002/2011) kallar för ”narrativ analys” och som 
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beskrivs av Elvstrand m fl (2015) som ”tolkningar av andra graden” vid 
etnografiska studier. Precis som förklaras i metodavsnittet ovan är ambitionen med 
en sådan analys att söka svar på frågan ”Vad hände egentligen?” (Bryman, 
2002/2011, s. 530) genom att koppla det insamlade materialet, från i första hand 
observationer och intervjuer som närmare presenterats i resultatavsnittet ovan, till 
aktuella begrepp och teorier som presenteras i den teoretiska bakgrunden. 

Utifrån studiens frågeställning, och med hjälp av de aktuella begreppen, har det 
pedagogiska stödet och upplevelsen av det alltså analyserats. Därefter följer en 
diskussion av analysen med stöd i litteraturgenomgången. 

Så ser skolans stöd ut  

Skolan har alltså, precis som lagen (Skollagen, SFS 2010:800) bestämt och som 
Skolverket (Mattsson & Pettersson, 2015a) förespråkar – men först efter 
föräldrarnas påpekanden – upptäckt och därefter agerat för att stödja Alice 
särbegåvning i matematik utifrån både pedagogiska metoder och organiseringen av 
lärmiljön vilket är vad Skolverket (Mattsson & Pettersson, 2015a) efterfrågar. 

Den organisatoriska delen av stödet handlar om att Alice getts tid tillsammans 
med en mentor två till tre gånger i veckan, och vid dessa träffar finns ibland också 
ytterligare en elev med. Stöd med mentorshjälp är en åtgärd med stark koppling till 
det sociokulturella perspektivet, som betonar lärarens roll att hjälpa eleven att 
approripera nya kunskaper (Säljö, 2012), nya medierande redskap, till skillnad mot 
om stödåtgärderna till en särbegåvad elev enbart skulle bestå i att klassläraren satte 
svårare läroböcker i händerna på eleven. Båda hade förvisso varit en sorts 
acceleration ur pedagogisk synvinkel, men organiserat på helt olika sätt. 

Den pedagogiska delen av stödet består i att skolan, som i det fallet 
representeras av mentorn, arbetar med både acceleration och berikning i 
undervisningen. Huvudsakligen handlar det dock om acceleration, att eleverna i 
mentorsgruppen går fortare fram med undervisningen (Kim, 2006; Persson; 2013; 
Rotigel & Bossé, 2007; Skolverket, 2015; Wennström, 2013). Detta sker 
framförallt genom att mentorn tar fram material som är anpassat för, och arbetar 
med områden som egentligen först berörs i, senare årskurser. Eftersom klassläraren 
och mentorn inte samarbetar kring undervisningen, och arbetet i mentorsgruppen 
därmed inte följer den i klassen vad gäller ämnesområden, sker berikning av den 
vanliga klassens arbete mer slumpartat i mentorsgruppen: Det handlar i de fallen 
om att eleverna i mentorsgruppen slumpvis arbetar med samma områden som den 
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Alice klass, vilket de facto skulle betyda att det handlade om berikning (Jahnke, 
2015). Däremot arbetar gruppen inte med elevernas egna intresseområden eller 
områden som går utanför kursplanen, intresse är ingen faktor som mentorn tar i 
beaktande när han planerar. Enbart för att de arbetar accelererande med 
matematiken årskursmässigt innebär inte det att det samtidigt sker berikning. De 
arbetar ju med uppgifter på en nivå som niorna vanligtvis arbetar med, och inte 
med uppgifter som skulle kunna ge dem en djupare kunskap om området. En viss 
berikning blir det ändå, men det skulle kunna vara mer.  

Då Jonas ändå bär på mycket kunskap, skulle han kunna ta sig lite mer tid och 
gå in mer på djupet, för intresset finns och det kanske skulle kunna möjliggöra att 
utveckla matematikens förmågor ytterligare. 

Det har förekommit flera varningar om att berikning ofta används på fel sätt – i 
form av återupprepande uppgifter för att fylla ut lektionstiden vilket kan tråka ut 
och minska intresset för ämnet snarare än stimulera särbegåvade elever (Persson, 
2013; Rotigel & Bossé, 2007; Wennström, 2013), men arbetet i mentorsgruppen, 
som alltså främst utgått från acceleration, har mestadels fungerat tvärtom då Alice 
känner att hon fått en större glädje för matematiken (se nedan). Dock finns även 
tendenser av felaktigt använd berikning då Jonas delar ut många häften om samma 
saker. Så många uppgifter kan ligga på gränsen för vad som är lagom. Där handlar 
det även om relationen mellan lärare och elev, att eleven själv kan säga till om det 
blir för mycket, och i det här fallet menar Alice att hon kan det. Detta bör dock ses i 
ljuset av att hennes föräldrar beskriver Alice som en person som har lätt att 
acceptera situationer och är lätt att tillfredsställa. 

Områdena som eleverna i mentorsgruppen ska arbeta med är inte noggrant 
planerade på förhand då Jonas säger att han tycker att det är överflödigt. Han menar 
att då eleverna visar olika kunskapsnivåer beroende på vilka områden de närmar sig 
är det svårt att planera hur lång tid respektive område kommer att ta. Jonas 
använder sig heller inte av något läromedel i sin undervisning utan har kopierade 
häften från flera olika källor. Han söker upp de områden som han planerat en 
genomgång för och förbereder flera olika häften med varierad svårighetsgrad. 

Att Jonas inte använder sig av ett specifikt läromedel, bland annat på grund av 
att han inte fått tillgång till det av den aktuella skolan, anser jag vara en positiv 
aspekt av hans arbete. Det innebär nämligen att han inte binder upp sig, utan 
lektionerna skulle kunna vara flexibla och följsamma utifrån elevernas intressen, 
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och de skulle kunna utveckla och behandla områden med ett större djup. Detta sker 
dock inte här, vilket kanske inte är ett problem nu, men skulle kunna bli. 

En viktig aspekt av undervisningen i matematik är hur instruktionen sker, om 
den ges på ett dialogiskt eller monologiskt sätt (Grevholm, 2012). Mentorn i den 
här studien visar en förståelse för att dialogisk instruktion – även om han använder 
andra begrepp – är mer utvecklande och säger sig vilja åstadkomma det, men faller 
under lektionerna ofta in i mer monlogiska mönster. Något som kan utläsas i 
exemplet med grafen som ska ritas (se sidorna 33–34), vilket är ett praktexempel på 
monologisk instruktion där mentorn endast ställer stängda frågor av typen ”vad ska 
vi ta?”, ”vad får vi kvar?”. Genuin dialogisk instruktion, där eleverna får utveckla 
sina tankar och resonemang, vilket också knyter an till utvecklingen av 
kommunikationsförmågan (se nedan), uppstår i princip bara när båda eleverna är på 
plats i mentorsgruppen, vilket mentorn också själv säger. Även om Jonas visar en 
förståelse och en vilja i hur undervisningen skulle kunna se ut, ser jag en 
problematik om detta inte förverkligas.  Om eleverna inte inbjuds med sina idéer 
och tankar tror jag att de riskerar att till slut agera på automatik av vad de har lärt 
sig utan att reflektera över andra möjligheter. Den här sortens undervisning kan 
reducera deras matematiska kreativitet.  Dessutom väcks frågor om vad som händer 
när Jonas inte längre finns till hands och kan lotsa eleverna, hur den hårt styrda 
undervisningen påverkar dem när de i framtiden självständigt ska välja och 
använda metoder vid till exempel problemlösningar där ”rätt” metod inte är given. 

Jonas sätt att leda lektionerna skulle kunna kopplas till Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv där läraren lotsar och hjälper elever att appropriera nya 
medierande redskap, alltså nya kunskaper och nya metoder för att tolka världen och 
i det här fallet matematiken (Säljö, 2012). Men det blir problematiskt att Jonas ofta 
vill lotsa eleverna hela vägen fram istället för att oftare bjuda in dem till att på 
allvar diskutera och resonera, vilket är en nyckel för elevers utveckling inom 
matematik med stark koppling till kursplanens tal om att utveckla elevernas 
kommunikationsförmåga (Lgr, 11; Skolverket, 2012). Något som dessutom skulle 
ligga mer i linje med intentionerna i Vygotskijs teorier, där tanken inte är att läraren 
ska presentera färdiga lösningar utan att eleven ska tillgodogöra sig redskap för att i 
framtiden själv kunna lösa uppgifter (Säljö, 2012). Här skulle Jonas kunna bryta av 
sin undervisning, som till mestadels består av häften med rutinuppgifter, och ta 
fram uppgifter som kräver diskussioner och samarbete. Om han menar det han 
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säger, är det hans ansvar att se till att möjliggöra att det uppstår tillfällen där de får 
öva på matematiska diskussioner och inte bara ge rutinsvar. 

När båda eleverna finns på plats i mentorsgruppen uppstår ibland spontana 
samarbeten och samtal dem emellan, men detta skulle kunna utvecklas. Dels skulle 
mentorn kunna bli bättre på att uppmuntra dessa dialogiska situationer och själv 
initiera dem, dels skulle skolan kunna försöka ordna så att Alice och Adam båda 
fanns på plats under flera av mentorsträffarna eller att fler elever togs in i gruppen. 

Jonas är också mycket noga med att eleverna väljer det han anser vara ”rätt” 
eller den ”mest optimala” metoden för lösningar. Han motiverar det med att just de 
metoderna efterfrågas av lärare och/eller i kursplaner på högre nivåer, och menar 
att det därför är på sin plats att eleverna lär sig ”rätt” redan nu, vilket kan upplevas 
som problematiskt utifrån det som efterfrågas i kursplanen för den aktuella 
årskursen i form av procedurförmåga (Lgr, 11; Skolverket, 2012). Se vidare analys 
av detta nedan. 

På det hela taget verkar det finnas en outsagd, och troligen omedveten, ambition 
hos mentorn att arbeta utifrån det sociokulturella perspektivet. Under intervjun med 
Jonas framkommer att han vill använda sig av dialogisk instruktion och hjälpa 
eleverna att approprier ny kunskap. Till skillnad från Piaget betonar ju Vygotskij 
elevens behov av en kunnig lärare (Säljö, 2012), men läraren ska inte lotsa eleven 
hela vägen fram: Poängen är att eleven själv ska erövra kunskap – nya medierande 
redskap – för att kunna använda den självständigt, till exempel vid problemlösning. 
I det studerade fallet vill mentorn lära eleverna en ”korrekt” eller ”optimal” metod i 
stället för redskap för att själv kunna välja metod, vilket tväremot hans förmodade 
föresatser att undervisa utifrån det sociokulturella perspektivet alltså kan stå i 
motsats till detsamma. Även när det gäller instruktionen, som under 
observationerna alltså oftast har monologisk snarare än dialogisk form, står 
utförandet emellanåt i motsats till ambitionen. 

Så utvecklas de matematiska förmågorna 

Det är relevant att titta på hur mycket de fem förmågorna, som i kursplanen för 
matematik (Lgr 11) nämns som själva syftet med undervisningen i ämnet 
(Grevholm, 2012), utvecklas av det stöd eleven får av skolan. Observationerna ger 
vid hand att mentorn, medvetet eller omedvetet, prioriterar några av förmågorna 
medan andra tränas i mindre utsträckning. 
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Jonas är mycket noga med den del av resonemangsförmågan som handlar om att 
på ett korrekt sätt redovisa varje steg i en beräkning eller en problemlösning, och 
eleverna i mentorsgruppen tillrättavisas alltid när de hoppar över något steg i en 
uträkning för att gå fortare fram. Något som främjar resonemangsförmågan och 
som kan ge viktiga lärdomar inför framtiden då den typen av redovisningar 
efterfrågas, men som faktiskt också kan vara negativt då det kan störa en 
särbegåvad elevs flyt att tvingas redovisa steg som är underförstådda (Mattsson & 
Pettersson, 2015b). Mattsson och Pettersson (2015b) menar att lärare måste ta 
hänsyn till detta och inte kräva att varje steg ska redovisas.  
Även om Alice själv ansåg det inte som ett problem, men jag noterade under 
observationerna att hon blev irriterad emellanåt när hon suckade ljudligt. Så även 
om hon inte uttryckte det med ord så visade hon ett visst missnöje med det sättet att 
arbeta på. 

Mentorn lägger också, vid sidan om några få undantag för att han till exempel 
använder ”plus” i stället för ”addition”, mycket stor vikt att korrekta begrepp 
används, och går alltid igenom nya begrepp, idéerna bakom dem och sambanden 
mellan dem noggrant och förvissar sig om att eleven förstått och att de framgent 
använder korrekt terminologi. Sammantaget innebär det här att eleverna får 
möjlighet att utveckla sin begreppsförmåga (Lgr, 11; Skolverket, 2012). Det här var 
en av de noteringar jag anser var mest intressant: Att begreppen ligger som en 
naturlig del under lektionerna och att när ett nytt begrepp dyker upp förklarar 
mentorn det, och dess kopplingar, noggrant tills eleverna förstår. Detta är ett bra 
exempel på hur appropriering fungerar i praktiken. Begreppen är från början helt 
nya medierande redskap som eleverna med hjälp av läraren lär sig att använda allt 
mer tills de är helt approprierade. Dessutom får eleverna, när de tillgodogjort sig 
begreppen, möjligheten att mediera ännu mer ny kunskap i form av ännu fler 
begrepp och kopplingar mellan begrepp. 

Vad gäller procedursförmågan låter mentorn Alice använda miniräknare för att 
inte ödsla tid på uträkningar som ändå skulle vara enkla, men tidskrävande, för 
henne att utföra, vilket är helt i linje med kursplanen (Skolverket, 2012). Så länge 
det inte blir för mycket miniräknande istället för huvudräkning anser jag det vara 
ett utmärkt sätt att arbeta på. Alice ser ut att ha god kontakt med båda sätten då hon 
sällan använder miniräknare på de enklare uppgifterna.  

Under lektionerna läggs det också tid på att repetera och systematisera mer 
komplexa metoder, vilket också efterfrågas i kursplanen (Lgr 11; Skolverket, 
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2012). Skolverket (2012) säger att eleverna också ska ges möjlighet att pröva sig 
fram för att själva lära sig dra slutsatser kring vilka lösningsmöjligheter som finns 
och vilka metoder som är lämpligast att använda, men Jonas styr Alice mot det han 
anser vara den ”optimala” metoden att använda vid olika tillfällen. Detta kan, som 
jag noterar i analysen, bli oerhört problematiskt i framtiden, och jag tror att detta i 
ganska stor utsträckning har att göra med att det inte förekommer tillräckligt många 
dialogiska diskussioner. Dialogisk instruktion går ut på att eleverna får en 
möjlighet att berätta hur de tänker och resonera sig fram till lösningförslag 
(Grevholm, 2012), och hade diskussioner överhuvudtaget varit normen i 
klassrummet kanske Jonas hade varit öppen för fler lösningsförslag. Men han 
försöker istället att flera steg genom att, vad jag antar, i all välmening hänvisa till 
den ”optimala” metoden. Tyvärr bortser han från att själva vägen fram till att hitta 
den rätta metoden är en viktig form av lärande, inte minst vid problemlösningar 
men även i annan typ av matematikundervisning. Därmed får eleverna inte heller 
fullt ut tillgång till de nya medierande redskapen som undervisningen skulle kunna 
ge – de får förvisso lära sig hur de förväntas göra, men inte alltid varför. 

Observationerna visar att de två förmågor Alice får minst chans att utveckla i 
mentorsgruppen är problemlösningsförmåga och kommunikationsförmågan. Trots 
att Skolverket (2012) menar att problemlösning är det allra viktigaste för eleverna 
att lära sig arbetar mentorn mycket lite med det. De problemlösningstillfällen som 
uppstår sker när Alice är klar med de uppgifter som hon är uppmanad att beräkna 
till nästkommande lektionstillfälle, eller också när gruppen arbetar med det 
tillsammans, vilket emellertid är sällsynt. Att problemlösning är sällan 
förekommande är något som också Alice vänder sig mot (se nedan). Att den 
muntliga kommunikationen i mentorsgruppen ofta, framför allt när Alice är själv 
med mentorn, tenderar att bli enahanda och monologisk analyseras ovan. Ett sådant 
klimat stödjer heller inte utvecklingen av kommunikationsförmågan, men 
kommunikation är också mycket mer än det rent muntliga (Lgr 11; Skolverket, 
2012) och innefattar sådant som skriftlig kommunikation, men också genom andra 
uttrycksformer som att till exempel rita grafer, vilket mentorn och eleverna förstås 
arbetar en hel del med. 

Ett skäl till att eleverna bara får möjlighet att använda och utveckla några 
förmågor betydligt mer än andra kan vara att Jonas inte har arbetat med Lgr 11 
tidigare. Att bryta med en gammal läroplan och tillägna sig en ny kan vara svårt för 
den som är pensionerad och inte undervisar i samma grad som tidigare. Utöver det 
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är som uttryckt att de lärare som arbetat med särbegåvade barn har enklare att 
upptäcka dem, men kanske även arbeta med dem, något som Jonas inte har 
erfarenhet av. Nu kanske Alice och Adam inte skiljer sig i stort mot andra barn, 
men de kanske behöver mer än andra för att utvecklas, och det skulle nog inte 
skada om Jonas tog sig tid att läsa de stödmaterial som Skolverket tillhandahåller. 

Så upplever eleven stödet  

Elevens egen upplevelse av stödet är den samtidigt mest komplexa och den mest 
enkla saken att studera. Upplevelser och känslor är individuella, svåra att mäta och 
just upplevda – trivs eleven med sitt stöd och känner att det är utvecklande kommer 
eleven också att prestera bättre (Kullander, 2013; Persson, 2013; Wennström, 2013). 
Det märktes att Alice ville framhäva sin positiva reaktion av stödet, ibland 
förvånansvärt mycket. Men även om de flesta kommentarerna var avsedda att 
framhäva den positiva förändringen som skett menade Alice också att vissa saker 
var för lätta. Alice beskrivs och uppfattas som en nöjd som person som inte kräver 
mycket, vilket kan spela in i den positiva reaktion som hon gav. För 
observationerna i sin helhet visade att hon kanske inte borde vara så 
överväldigande glad, även om hennes situation förvisso blivit bättre. 

 Samtidigt som upplevelsen av stödet är viktigt för utfallet av detsamma måste 
stödet förstås vara grundat i läro- och kursplaner samt leva upp till skollagens krav 
på att alla elever ska få möjligheten att nå sin fulla potential (Skollagen, SFS 
2010:800). Där kanske Alice borde bli mer involverad då hon beskriver, och det 
under observationerna tydligt märks, att mentorn inte har så stort fokus på hur 
läroplanen ser ut i dag. Om mentorn inte är insatt i den läroplan som råder är det 
svårt att möjliggöra för eleven att utvecklas till fullo. 

Alice säger sig ha återfått glädjen och lusten till matematiken genom den 
aktuella stödåtgärden med en egen mentor och undervisning i liten grupp med i 
första hand acceleration som metod, och upplever själv att stödet utvecklar henne. 
Att hon får arbeta med det hon vill och hur hon vill tror jag spelar en stor roll i 
hennes åsikter, för det är tydligt att hon både i skolan och även hemma ges stort 
ansvar när det kommer till skolan. Att matematiken skänker glädje är enbart 
positivt, men Alice borde uppmuntras att inte nöja sig utan emellanåt sträva efter 
förbättringar. 

Vilken typ av stödåtgärd, såväl organisatoriskt som pedagogiskt, som fungerar 
bäst och utvecklar de matematiska förmågorna mest verkar vara mycket 
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individuellt och varierande från fall till fall, och verkar gå hand i hand med elevens 
upplevelse av stödet (Rotigel & Bossé, 2007; Kullander, 2013; Mattsson & 
Pettersson, 2015a & 2015b). Å ena sidan kan det aktuella stödets koppling till såväl 
läro- och kursplaner som till det sociokulturella arvets teorier diskuteras, å andra 
sidan är den viktiga upplevelsen av stödet, om man kan lita på Alice egna utsagor 
(vilket alltså diskuterats nedan), alltså mycket positiv. 
 

DISKUSSION 

Skolors stöd styrs av de resurser som finns. Ibland förmår inte personalen att se 
eller stödja alla elever som är i behov av det, vare sig anledningen är brist på 
kompetens, vilja, eller ork. När väl resurser finns tillgängliga är nästa steg att 
avgöra vilka elever som är i störst behov av stöd. Skollagen (SFS 2010:800) 
föreskriver att alla elever oavsett behov ska få det stöd som de behöver för att 
kunna utvecklas. Detta gäller även de elever som är särbegåvade och behöver större 
utmaningar i skolan. 

Studien har observerat hur matematikstödet för den särbegåvade eleven Alice 
sett ut, hur det utvecklat hennes förmågor samt hur det upplevts. Här nedan 
kommer först resultatet att diskuteras och därefter metoden. Efter det presenteras 
vad studiens resultat innebär för verksamheten och mig som lärare, och det avslutas 
med förslag på framtida forskningsområden. 

Resultatdiskussionen är den tredje nivån av tolkning enligt Elvstrand m fl (2015), 
och syftar till att ”överskrida människors självförståelse” (s. 231), alltså att på en 
djupare nivå kritiskt reflektera kring det som sagts i intervjuerna med Alice, Jonas 
och klassläraren och det som upplevts under observationerna. Här relateras också 
analysen till litteraturgenomgången och i vissa delar, främst angående elevens 
utveckling av de matematiska förmågorna som de aktuella studierna i 
litteraturgenomgången inte explicit tittat på, även den teoretiska bakgrunden. 

Resultatdiskussion 

Så ser skolans stöd ut 

Tidigare studier har visat att det är svårt att särskilja någon modell för stöd till 
särbegåvade elever som bättre än andra, varken organisatoriskt – ska eleverna gå 
kvar i den traditionella klassen eller plockas ut i en speciell grupp – eller 
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pedagogiskt – både acceleration och berikning kan fungera (Altintas & Özdemir, 
2015; Brulles m fl, 2011; Dimitriades, 2011; Matthews m fl 2013). Det avgörande 
verkar istället vara huruvida stödet är anpassat efter individen (Pettersson, 2011; 
Dimitriadis, 2011) och om den undervisande läraren har rätt kompetens (Pettersson, 
2011; Dimitriades, 2011; Altintas & Özdemir, 2015). 

I den här fallstudien stöttas Alice just med ett organisatoriskt stöd i form av en 
liten grupp och med pedagogiskt stöd i form av främst acceleration, och alla parter 
anser att stödet fungerar. Även om studien visar på vissa brister – kopplingen till 
några av förmågorna i kursplanen vilket kan bero på att Jonas inte är utbildad i eller 
jobbat med den nuvarande läroplanen, bristen på dialogisk instruktion främst då 
Alice är själv med mentorn, och mentorns sätt att lotsa eleverna mot den 
”optimala” metoden – är den sammantagna bilden utifrån analysen av 
observationerna just att alla anser att stödet fungerar bra och att det i hög 
utsträckning varit utvecklande för Alice i förhållande till hennes tidigare situation i 
hemklassen. 

Betyder det att ett annat stöd hade fungerat sämre, om skolan valt att Alice 
skulle ha alla sina matematiklektioner i den vanliga klassen eller att mer fokus 
skulle läggas på berikning? Nej, några sådana slutsatser går förstås inte att dra av 
ett enskilt fall då det inte finns någon kontrollgrupp, och i tidigare forskning har i 
princip vilket stöd som helst gett bättre resultat än inget stöd alls. 

Det går förstås att argumenteras för att Jonas inte har den kom kompetens som 
krävs, han är tidigare gymnasielärare men inte specialutbildad för att ta hand om 
särbegåvade barn vilket till exempel Dimitraides (2011) tycker är mycket viktigt. 
Och det är förstås möjligt att en specialutbildad lärare skulle säkerställa att alla i 
kursplanen efterfrågade matematiska förmågor täcks på ett bättre sätt samt att 
instruktionen i klassrummet är mer av dialogisk än monologisk karaktär – även det 
något som Dimitriades efterlyser – men samtidigt är Alice mycket nöjd med det 
undervisning som Jonas erbjuder. 

Studier har visat att många lärare är motståndare till att plocka ut särbegåvade 
elever ur klassen och undervisa dem i mindre grupper (Shayshon m fl, 2014) och 
att detta motstånd kan göra att skolor därför väljer att gå emot politiska beslut att 
organisera undervisningen på det sättet (Brulles m fl, 2011), men det är inget som 
märks på den aktuella skolan, där skola initierat det extra stödet och klassläraren 
säger sig vara mycket nöjd med det. 
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Både Pettersson (2011) och Dimitriades (2011), som båda genomfört just 
fallstudier av särbegåvade elever i matematik, menar att det viktigaste är att stödet 
individanpassas och läggs på rätt nivå, vilket bekräftas av den här fallstudien. 
Mentorn inledde sitt arbete med Alice och Adam med att testa deras kunskaper för 
att hitta deras proximala utvecklingszon och lägga undervisningen på rätt nivå. 
Däremot kan individanpassning ha tagits ett steg för långt då mentorn anser att han 
måste anpassa så mycket att själva planeringen enligt honom blivit onödig. Han 
väljer att inte lägga upp någon långsiktig planering för undervisningen eftersom 
han anser att den blir överflödig då eleverna i den accelererade undervisningen 
avancerar i egen takt. Men lämpligt vore att ändå lägga upp en långsiktig plan, med 
tydlig grund i kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav, även om den 
inte behöver förses med datum eller tidsintervall för hur lång eller kort tid 
respektive område ska ta. 

En anmärkning på stödet i klassrummet rör det faktum att klassläraren helt tagit 
avstånd från allt ansvar rörande Alice matematikundervisning. För tillfället 
samarbetar hon och mentorn inte och när de träffas, vilket enbart sker sporadiskt, 
förekommer diskussioner kring undervisning och innehåll endast för att förbereda 
klassläraren på att Alice möjligtvis behöver ställa frågor. Även om mentorn är den 
person som för tillfället står för den största delen av undervisningen har ändå 
klassläraren ett ansvar att hålla sig à jour med Alice utveckling. Framförallt 
eftersom det väntar betygsättning nästa år men även för att tillsammans med 
mentorn kunna optimera Alice undervisning även i det ordinarie klassrummet.  

En intressant iakttagelse är att stödet fungerar bäst då även Adam finns med i 
mentorsgruppen. Då finns ett något större utrymme för dialogiska diskussioner och 
eleverna samarbetar spontant, och hjälper varandra att mediera ny kunskap. Sådana 
tillfällen är inget som mentorn initierar, även om han säger att han uppskattar när 
sådana tillfällen uppstår. Alice betonar att hon inte vill ha några fler elever i 
mentorsgruppen, men med tanke på att Adam ofta är frånavarande och att 
lektionerna när hon är själv med mentorn inte blir lika givande vore det säkert 
positivt om det fanns fler elever på en liknande nivå i gruppen. Dels skulle det ge 
fler lektioner där Alice har andra elever att arbeta tillsammans med, dels skulle det 
säkert ge fler tillfällen för spontana dialogiska diskussioner. 
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Så utvecklas de matematiska förmågorna 

Under observationerna noterades att de uppgifter som Jonas använder i 
genomgångarna samt de som eleverna får lösa på lektionerna till viss del berör 
samtliga de fem matematiska förmågorna som skolans matematikundervisning 
enligt kursplanen ska utveckla (Lgr 11; Skolverket, 2012), men i olika utsträckning. 

Observationerna visar att de förmågor som tränas oftast är begreppsförmåga, 
processförmågan och resonemangsförmåga medan problemlösningsförmåga och 
kommunikationsförmåga blir åsidosätta. Då Jonas prioriterar korrekta metodval och 
redovisningar med korrekt använda begrepp före förklaringar av tankegångar 
förbises den muntliga kommunikationens värde i lärandesituationer. 

Kommunikationsförmåga tränas visserligen även under bland annat skriftliga 
former, men när tankebanor ska förtydligas är munnen närmast till hands. Även om 
Jonas har nämnt under samtal att detta även är något han förordar visar 
observationerna att samtal och diskussioner uteblir, vilket innebär att eleverna inte 
får träna sig på att föra logiska resonemang och argumentationer, och heller inte får 
uttrycka sina tankar. 

För att Jonas föresatser om mer muntlig, dialogisk kommunikation ska 
förverkligas bör tydligare diskussionsuppgifter ges till eleverna. Detta skulle även 
kunna ske genom i form av problemlösningsuppgifter som mentorsgruppen kan 
arbeta med. Något som Alice själv efterfågat. 

Just problemlösningsförmågan är den andra av de fem förmågorna i kursplanen 
som det arbetas mycket lite med i gruppen, trots att den av Skolverket (2012) 
benämns som den allra viktigaste. Under de observerade lektionerna arbetade inte 
eleverna med problemlösningar överhuvudtaget och även samtalen med mentorn 
visar att sådana uppgifter används främst som utfyllnad och tidsfördriv. 

Så upplevs stödet 

Liksom Pettersson (2011) visar är vanligt var det Alice och hennes föräldrar 
som först upptäckt att hon inte fått tillräcklig stimulans i matematikundervisningen 
i skolan, och det var först efter att de tog kontakt med skolan som stödåtgärderna 
sattes in. 

Pettersson (2011) visar också att individuella aspekter ofta är avgörande för hur 
väl skolans stöd fungerar och hur det upplevs av eleven – olika stödmetoder som 
acceleration, berikning och gruppindelning fungerar olika bra för olika personer. I 
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det aktuella fallet är Alice till stora delar mycket nöjd med det stöd hon fått, och 
hon uttrycker precis som Erica i Petterssons studie (2011) och eleverna i 
Dimitriadis studie (2011) en stor glädje över stödet i frågor om att bli sedda, få mer 
utmanande uppgifter, att jobba mer ostört och att gå snabbare framåt i 
undervisningen. Alice uttrycker också hur hela hennes matematiksituation blivit 
betydligt bättre efter att hon fått stöd av Jonas. Enligt henne har det varit 
utvecklande, och mentorträffarna är något hon ser mycket fram emot. Om man 
verkligen kan lita på dessa utsagor är något som diskuteras i metoddiskussionen 
nedan. 

Att Alice tar med arbetsuppgifter från mentorsgruppen till klassens vanliga 
lektioner kan också sägas ge samma effekter som Stoeger och Ziegler (2005) 
eftersträvar i sin studie, att särbegåvade elever får ett större eget ansvar för 
tidsplanering och strategiskt lärande. De visar att det inte bara leder till bättre 
skolresultat utan också till en minskad känsla av ”hjälplöshet” hos eleverna 
(Stoeger & Ziegler, 2005), vilket är precis vad som skett i Alice fall. Hon berättar 
själv om att hon upplever matematikstödet med Jonas som en positiv förbättring 
mot tidigare och de lektionerna är något hon ser fram emot hela veckan. 

Tidigare studier (Pettersson, 2011; Stoeger & Ziegler, 2005) har visat att 
särbegåvade elever inom matematik som inte fått tillräckligt stöd kan bli 
nedstämda, precis på det sätt Alice föräldrar beskriver hände när hon började 
skolan och inte utmanades. Om inget stöd sätts in tröttnar ofta sådana elever på 
ämnet (Pettersson, 2011; Stoeger & Ziegler, 2005), och dessutom kan de få svårt 
senare under skolgången, eftersom de inte behövt lära sig studieteknik (Pettersson, 
2011). Precis som i de studierna visar Alice en större glädje och engagemang för 
matematiken efter att ha fått ett individuellt anpassat stöd som fungerar. 

Exakt hur väl stödet tränar olika matematiska förmågor om det vägs mot 
kursplanen är därmed i någon mening av underordnad betydelse: Då intresset för 
ämnet behålls, undervisningen upplevs som utvecklande och studieteknik tränas 
läggs en grund för att Alice ska fortsätta att utvecklas i framtiden, Kullander (2013), 
Persson (2013) och Wennström (2013) också påpekar. Oavsett hur man objektivt 
värderar stödet – utifrån organisatoriska och pedagogiska faktorer och utifrån 
lärarnas kompetens – är det mycket möjligt att elevens personliga upplevelse av det 
till syvende og sidst är det viktigaste för att det i det långa perspektivet ska bli 
framgångsrikt. 
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Metoddiskussion 

Under studiens inledningsfas tipsades jag om andra särbegåvade elever som fått 
liknande stödåtgärder, men då jag även hade ett personligt intresse av den elev som 
jag sedan valde beslöt jag att inte undersöka ytterligare alternativ. Kanske var det 
trångsynt av mig, och man kan diskutera om mitt intresse för det specifika fallet 
kan ha gett mig ett subjektivt synsätt redan innan den första träffen med eleven och 
familjen. Min egen slutsats är att känslor och tankar kan ha påverkat tolkningarna 
av observationerna, men att det är föga troligt då den tidigare kontakten med eleven 
härstammade från en kortare VFU-period och då ingen personlig relation funnits 
mellan VFU-perioden och fallstudien, eller under själva fallstudien. Bryman 
(2002/2011) menar heller inte att det är något fel med den här typen av urval, och 
kallar den hellre för urval utifrån relevans än för bekvämlighetsurval, då det 
grundar sig på att jag redan från början visste att eleven befann sig i den situation 
jag ville studera, och därmed var det som Bryman kallar ett exemplifierande fallet. 

För att kunna svara på de frågeställningar jag ställde använde jag mig främst av 
två metoder att nå det svaret, observationer och samtal, båda vedertagna inom det 
som kallas deltagande observationer eller etnografi (Bryman 2002/2011). Enbart 
observationer hade visserligen visat de praktiska skeendena i klassrummet men inte 
de bakomliggande skälen, varför intervjuer är till hjälp – inte minst då endast tre 
lektioner observerades på grund av att studiens omfattning inte medgav fler. Men 
enbart intervjuer hade gett en alltför subjektiv syn. Så för att få en så pålitlig bild 
som möjligt under den korta tid då observationerna pågick valde jag att använda 
mig av båda metoderna. 

Inför varje intervju togs ett frågeschema fram för att underlätta genomförandet 
och för att ha en röd tråd, något Bryman (2002/2011) förespråkar. Men intervjuerna 
följde inte den planering som var tänkt, utan blev i samtliga fall mer öppna än jag 
från börjat räkna med. Jag var dock noga med att checka av att samtliga ämnen och 
viktigare frågeställningar som tagits upp i frågeschemat verkligen besvarats innan 
intervjuerna avslutades. 

På grund av tidsbrist övervägde jag vid ett tillfälle att använda andra metoder för 
intervjuerna, som telefonintervjuer eller mailintervjuer, men jag förkastade dess då 
jag ville ha möjlighet att höra tongångar i språket, se ansiktsuttryck och 
kroppsspråk, och kunna ställa följdfrågor. 
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Föräldrarna intervjuades tillsammans då jag ville att de skulle kunna fylla i 
varandras svar. Även om det var i hopp om att öppna upp samtalet så att båda 
skulle kunna delge sina erfarenheter och påminna varandra om saker de glömt, kan 
den uppkomna situationen med båda föräldrarna närvarande ha gjort att de 
hämmade varandra och därför inte delgav mig all den information de annars skulle 
ha gjort. 

Transkriberingen som gjordes efter de ljudinspelade observationerna och 
intervjuerna avlyssnades och skrevs ner med mindre korrigeringar. Förändringarna 
som gjordes var i syfte att ta bort vardagligt språkbruk för att göra texten mer 
läsbar. Exempelvis ändrades ”nån” till ”någon” och ”å” till ”och”. Även pauser i 
samtalsflödet togs bort, som vid dubbelord, paus för att tankar eller ”öh:n”. Dessa 
justeringar har inte förändrat innebörd eller betydelse utan enbart stavning. 

Detsamma gäller intervjun med Alice. Hennes kommentarer har nästan enbart 
varit positiva kring det stöd som hon har fått. Det kan förstås bero på att stödet i sig 
faktiskt är en sådan förbättring som hon uttrycker, men det är också möjligt att hon 
valt att inte uttrycka de negativa känslor och tankar som hon eventuellt har av 
omsorg att inte såra någon då hon, trots anonymiseringen, kan vara rädd att studien 
kommer klassläraren, mentorn eller någon annan berörd part tillhanda. 

Avslutningsvis vill jag återigen påminna om att studien, även om den kopplas 
till tidigare forskning på området, inte är gjord i syfte att generalisera utan för att 
granska det aktuella fallet och hur det har fungerat med det stöd som getts till 
Alice. Studien har några uttalade brister, varav den viktigaste är att studien inte 
pågått under en längre tid. 

Följder för verksamheten 

Även om studien bara har granskat ett enskilt fall för att undersöka hur skolan 
gjort för att stödja en enskild särbehåvad elev i matematik skulle studien kunna 
användas för att stödja andra skolor som har uppmärksammat en särbegåvad elev 
och funderar över olika stöd. Studien skulle kunna bidra med insyn i hur ett sådant 
här stöd har sett ut och fungerat, och vad som är viktigast att tänka på når stödet 
sätts in. 

Som lärare har studien fått mig att inse att det krävs att man är öppen och noterar 
när särbegåvade elever försöker ge uttryck för sina förmågor, och att man är 
klarsynt och göra allt man kan för att möjliggöra utveckling och stödja dem utifrån 
deras individuella behov. Även om det inte är lätt har studien visat att det gäller att 
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ha en bra kontakt pedagoger emellan, men att även kontakten med skolan spelar en 
stor roll.  

Studien har visat att skolans resurser kan vara en avgörande faktor. När skolor 
inte har möjlighet att agera som i det speciella fallet och ta hjälp utifrån måste 
läraren själv ta ett mycket större ansvar, vilket kan vara problematiskt, speciellt om 
läraren inte har kompetensen som krävs att själv utmana eleven. 

För verksamheten innebär detta att lärare bör erbjudas fortbildningar som 
förbereder dem på att stötta alla sorters elever, inte bara de med svårigheter utan 
även de som kräver större utmaningar. Dessutom är detta något som Skollagen 
(SFS 2010:800) kräver. 

Framtida forskning 

Studien har visat upp olika möjligheter att stödja elever med särskild begåvning 
och även kommenterat hur dessa upplevts, men det som saknas är mer forskning 
som följer särbegåvade elever inom matematik som arbetar tillsammans i mindre 
grupper och hur de utifrån samspelet i den mindre gruppen utvecklas inom olika 
områden, bland annat vad gäller de matematiska förmågorna. 

Under studiens gång har även ett intresse för andra områden rörande 
särbegåvade elever uppstått, som hur de andra eleverna i den vanliga klassen 
påverkas av en särbegåvad elev. 
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Bilagor B: Artikelmatris 

Referens Hur 
motiveras 
studien 

Syfte/ 
forskning
sfråga 

Metodval Slutsatse
r 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Esra 
Altintas 
och Ahmed 
S Özdemir 
(2015) 
The effect 
of 
differentiati
on 
approach 
developed 
on 
creativity 
of gifted 
students: 
cognitive 
and 
affective 
factors. 
Academic  
Journals 
10(8), s 
1191-1201.  
Turkiet 
 

Att se hur 
man 
bättre kan 
ta tillvara 
på 
potentiale
n hos 
särbegåva
de elever. 

Att 
undersöka 
resultatet 
av att 
använda 
differenti
erad 
undervisn
ing på 
särbegåva
de elever 
inom 
matemati
k, alltså 
att 
anpassa 
nivån på 
undervisn
ingen och 
utmana 
dem mer 
än vad 
som skett 
i det 
traditionel
la 
klassrum
met. 

Kvantitativ, 
pretest/posttest, 
experimentgrupp, 
kontrollgrupp. 
 
54 barn (inga uppgifter om 
könsfördelning) fyra 
klasser i årskurs fem-sex 
(vilket i Turkiet motsvarar 
ungefär åldern 10-12) som 
alla bedömdes vara 
särbegåvade. 
Bortfall ej angivet. 
Tester före, indelning i 
experimentgrupp/ 
kontrollgrupp, en period 
med traditionell 
undervisning i 
kontrollgruppen och 
differentierad 
undervisning i 
experimentgruppen, tester 
efter. 
 
Tester: Ett av forskarna 
upprättat matematikprov, 
Torrance test av kreativt 
tänkande, Williams test av 
divergenskänsla, Sabans 
multiintelligens-
inventering. 
Analys: Mann-Whitneys 
och Wilcoxon signed rank 
test. 

Eleverna 
i 
experim
entgrupp
en 
noterade 
bättre 
resultat 
på alla 
tester 
jämfört 
med 
kontroll
gruppen. 
Bland 
annat 
vad 
gäller 
matemat
iskt flyt, 
flexibilit
et, 
originali
tet och 
noggran
nhet. 

Författarna 
menar att 
studien ger 
nog med stöd 
för att utfärda 
en 
rekommendat
ion om att 
använda 
differentierad 
undervisning. 
De menar 
dock att det 
behövs mer 
forskning på 
dess effekter 
på elevernas 
kreativitet. 



II 
 

Referens Hur 
motivera
s studien 

Syfte/ 
forskningsfråg
a 

Metodval Slutsatser Implikatione
r för fortsatt 
forskning 
och praktik 

Dina 
Brulles, 
Rachel 
Saunders 
och 
Sanford J 
Cohn 
(2011) 
Improving 
Performanc
e for Gifted 
Students in 
a Cluster 
Grouping 
Model. 
Journal for 
the 
Education 
of the 
Gifted 
34(2), s 
327-350.  
USA 
 

Experter 
inom 
undervis
ning av 
särbegåv
ade 
rekomm
enderar 
ofta att 
de 
särbegåv
ade 
eleverna 
samlas i 
smågrup
per och 
får 
speciell 
undervis
ning. 
Författar
na vill se 
om det 
finns 
statistisk
a data 
som 
styrker 
att det är 
en bra 
metod. 

Att undersöka 
resultatet av 
att låta elever 
med 
särbegåvning 
inom 
matematik 
studera ämnet 
i speciellt 
anpassade 
grupper 
tillsammans 
med andra 
särbegåvade 
och med 
specifikt 
utbildade 
lärare istället 
för att bara ta 
del av den 
traditionella 
undervisninge
n. 

Aktionsforsknin
g, fallstudie på 
distriktsnivå 
med hjälp av 
kvantitativa 
data. 
 
772 elever (416 
killar, 356 tjejer) 
i årskurs två-åtta 
(vilket i USA 
motsvarar 
ungefär åldern 
6-14) som alla 
bedömdes vara 
särbegåvade. 
Samtliga 
studerade vid 
studiens början 
matematik i 
vanlig klass, 
men 554 
övergick till 
speciellt 
anpassade 
grupper medan 
218 stannade 
kvar i vanlig 
klass. 
Bortfall ej 
angivet. 
 
Testresultat av 
eleverna, de som 
studerat i 
speciella 

Eleverna som 
fått övergå till 
att studera 
matematik i 
speciellt 
anpassade 
grupper 
utvecklades 
snabbare och 
noterade 
signifikant 
större 
förbättringar på 
riktmärkesprove
n efter läsåret än 
före, och det 
oavsett kön, 
språklig och 
etnisk bakgrund. 
Skillnaden i 
utveckling 
mellan eleverna 
i de speciella 
grupperna 
kontra eleverna 
i vanliga klass 
var dock störst i 
de lägsta 
undersökta 
årskurserna och 
avtog sedan 
succesivt i 
någon mån. 

Författarna 
slår fast att 
de speciella 
grupperna 
för 
särbegåvade 
har effekt på 
skolresultate
n, men 
menar att 
det krävs 
mer 
forskning 
för att slå 
fast varför 
det är så: 
Om det 
beror på 
lärarnas 
högre 
förväntninga
r, det större 
fokuset på 
elevernas 
eller något 
annat? 
Dessutom 
krävs 
forskning på 
hur övriga 
elever 
påverkas av 
nivågrupperi
ngen. 



III 
 

grupper och de 
som studerat i 
vanlig klass, 
jämfördes. 
 
Tester: Ett 
speciellt 
framtaget 
riktmärkesprov i 
matematik med 
utgångspunkt i 
de lokala (i 
Arizona) 
läroplanerna 
utfördes före 
respektive efter 
läsåret då 
grupperna 
försärbegåvade 
infördes. 
Analys: 
ANCOVA. 
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Referens Hur motiveras 
studien 

Syfte/ 
forskning
sfråga 

Metodval Slutsatser Implikation
er för 
fortsatt 
forskning 
och praktik 

Christos 
Dimitriadis 
(2011) 
Developing 
Mathematica
l Ability in 
Primary 
School 
through a 
"Pull-Out" 
Programme: 
A Case 
Study. 
Education 3-
13, 39(5), s 
467-482.  
Storbritannie
n 

Nya riktlinjer i 
skolorna i 
England och 
Wales slår fast 
att ”alla barn, 
även med 
särbegåvning, 
har rätt at nå sin 
fulla potential 
inom 
matematik-
undervisningen”
. Studien vill 
titta på vilken 
effekt 
implementering
en av dessa fått 
i verkligheten, i 
klassrummen. 
Artikeln är en 
del i en större 
studie, och är en 
genomgång av 
en av 
sammanlagt 
fyra fallstudier 
av olika 
modeller för 
implementering 
av de nya 
riktlinjerna som 
ska ingå i den 
slutgiltiga 
studien. 

Vilken 
effekt har 
olika 
”pull-
out”-
program, 
där 
särbegåva
de elever i 
matemati
k 
tillbringar 
större 
delen av 
tiden i 
den 
vanliga 
klassen 
men 
emellanåt 
får gå 
iväg till 
en mindre 
grupp/ann
an miljö 
för att 
utmanas? 

Fallstudie med 
hjälp av 
semistrukturerade 
intervjuer, 
matematikprov och 
ostrukturerade 
fältanteckningar 
från observationer. 
 
Fyra elever (två 
killar, två tjejer) i 
årskurs fem (vilket i 
England motsvarar 
ungefär åldern 9-
10) som alla 
bedömdes vara 
särbegåvade och 
som emellanåt fick 
studera matematik i 
en egen liten grupp 
med en för 
ändamålet 
specialutbildad 
lärare. 
Bortfall: Från 
början bestod 
gruppen av 
ytterligare en pojke 
som hoppade av. 
 
Tester: 
Matematikprov före 
och efter den första 
terminen. 

Eleverna i 
studien har 
genom den 
lilla gruppen 
ökat både sin 
prestation i 
matematik 
och fått en 
mer positiv 
inställning 
till ämnet. 
Författaren 
påpekar dock 
att studien är 
för liten för 
att dra 
generella 
slutsatser, 
och att det är 
svårt att 
särskilja 
gruppmodell
en positiva 
egenskaper 
från lärarens 
inverkan med 
sin 
professionell
a kunskap 
och 
metodologi. 

Studien är 
mycket liten 
och många 
frågor 
återstår att 
svara på, 
men 
resultaten 
av ”pull-
out”-
programmet 
är positivt. 
Författaren 
poängterar 
dock att det 
är viktigt att 
läraren i 
den lilla 
gruppen är 
speciellt 
utbildad för 
att arbeta 
med 
särbegåvade 
barn. 
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Referens Hur motiveras 
studien 

Syfte/ 
forskningsfrå
ga 

Metodval Slutsatser Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Michael S 
Matthews, 
Jennifer A 
Ritchotte 
och 
Matthew T 
McBee. 
(2013) 
Effects of 
schoolwide 
cluster 
grouping 
and within-
class 
ability 
grouping 
on 
elementary 
school 
students’ 
academic 
achieveme
nt growth. 
High 
Ability 
Studies, 
24(2), s 
81-97.  
USA 

Nivågrupperi
ng har blivit 
omstritt, och 
påstås av 
somliga inte 
ha någon 
effekt för 
särbegåvade 
elever medan 
det försämrar 
inlärningen/ 
undervisninge
n för övriga 
elever. 

Att undersöka 
vilken effekt 
två olika 
typer av 
nivågrupperin
g med 
smågrupper – 
inom klassen 
respektive 
inom skolan – 
har på 
elevernas 
resultat i 
engelska 
(alltså 
modersmålet 
för de flesta 
eleverna i 
USA) och 
matematik.  

Kvantitativ, ex-
post-facto-
studie. 
 
254 elever (126 
killar, 128 
tjejer) i årskurs 
tre-sex (vilket i 
USA motsvarar 
ungefär åldern 
8-12) varav 68 
ansågs vara 
särbegåvade. 
Bortfall: Anges 
ej. 
Fyra års resultat 
på ett 
standardtest 
jämfördes. 
 
Datan samlades 
under fyra år 
där eleverna 
under år två 
använde 
nivågruppering 
och under år ett, 
tre och fyra 
använde 
traditionell 
klassindelning. 
 
Tester: 
Standardtestet 
MAP. 
Analys: SPSS. 

Studien visar 
att både 
särbegåvade 
och övriga 
elever får 
signifikant 
bättre 
resultat på 
proven efter 
att 
nivågrupperi
ngen införts 
(men 
resultaten 
kommer 
först ett år 
senare, när 
skolan redan 
bytt tillbaka 
till 
traditionell 
undervisning
) i matematik 
(men inte i 
engelska).  

Nivågruppering 
i matematik kan 
vara positivt för 
alla grupper av 
elever, men 
effekterna 
kommer inte 
alltid det första 
året. Forskarna 
konstaterar 
också att mer 
(randomiserad 
och 
experimentell) 
forskning 
behövs för att 
kunna fastslå 
effekten av 
nivågruppering
en och för att 
på politisk nivå 
kunna fatta 
rationella beslut 
om det 
nivågruppering 
i skolan. 

 



VI 
 

Referens Hur 
motiveras 
studien 

Syfte/ 
forsknings
fråga 

Metodval Slutsatser Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Hedrin 
Stoeger 
och 
Albert 
Ziegler 
(2005) 
Evaluatio
n of an 
Elementa
ry 
Classroo
m Self-
Regulate
d 
Learning 
Program 
for 
Gifted 
Mathema
tics 
Underach
ievers. 
Internati
onal 
Educatio
n Journal 
6(2) s 
261-271. 
Tyskland
. 

Att 
särbegåva
de 
underpres
terar i 
skolan är 
ett välkänt 
fenomen, 
och enligt 
författarn
a når inte 
ens 50 
procent av 
upp till 
sin 
egentliga 
potential.  

Att 
utvärdera 
ett tidigare 
framtaget 
självregler
ingsprogra
m för 
särbegåva
de elever i 
matematik
. 

Kvantitativ, 
pretest/posttest, 
experimentgrupp, 
kontrollgrupp. 
 
36 elever (19 killar, 
17 tjejer) i årskurs 
fyra (vilket i 
Tyskland motsvarar 
åldern 9-10) som 
samtliga ansågs vara 
särbegåvade och 
underpresterande. 
Bortfall ej anvgivet. 
 
Indelning i 
experimentgrupp/ 
kontrollgrupp, 
följdes av sex 
veckors 
undervisning utifrån 
självregleringsprogra
mmet (i helklass, där 
övriga elever också 
fick delta) för 
experimentgruppen. 
Traditionell 
undervisning i 
kontrollgruppen. 
 
Tester: 
Matematikprov samt 
enkätundersökning 
före och efter 
interventionen. 
Analys: ANOVA. 

Självreglerings
programmet 
visade 
signifikanta 
förbättringar på 
fyra av sju 
uppmätta mål 
efter sex 
veckors 
intervention. 
Det handlade 
om 
tidsplanering, 
strategiskt 
lärande, 
självskattning 
och den egna 
skattning av 
hjälplöshet i 
skolan (till 
exempel svaren 
på 
enkätpåstående
t: ”Även om 
jag pluggar 
mycket 
kommer det 
ändå inte gå 
bra i skolan”).  

Ingenting talar 
enligt 
forskarna mot 
att den här 
typen av 
självreglerings
program 
skulle vara bra 
inte bara för 
alla 
särbegåvade 
elever, inte 
bara de som 
underpresterar
, men mer 
forskning 
behövs. 
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Referens Hur 
motiveras 
studien 

Syfte/ 
forskningsfrå
ga 

Metodval Slutsatser Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Bruria 
Shayshon, 
Hagar Gal, 
Bertha Tesler 
och Eun-Sung 
Ko (2014) 
Teaching 
Mathematicall
y Talented 
Students: A 
Cross-Cultural 
Study about 
Their 
Teachers' 
Views. 
Educational 
Studies in 
Mathematics 
87(3), s 409-
438. 
Sydkorea, 
Israel och 
USA. 

Enligt 
författarna 
har nya 
riktlinjer (i 
USA) gjort 
att 
särbegåvade 
elever fått 
ännu mindre 
stöd i 
klassrummen
. Författarna 
vill därför 
göra en 
internationell 
jämförelse 
av lärarnas 
attityder till 
undervisning
en av 
särbegåvade 
elever inom 
matematik. 

Att jämföra 
attityden hos 
lärare till 
särbegåvade 
elever, samt 
hur lärarna 
uppfattar 
utbildningsin
satserna för 
särbegåvade 
elever i 
länder med 
olika 
kulturer, i 
olika delar av 
världen och 
med olika 
resultat i 
internationell
a jämförelser 
som PISA 
(Sydkorea, 
Israel och 
USA valdes 
av de här tre 
anledningarn
a). 

Kvantitativ 
studie, 
enkätunder
sökningar 
 
283 lärare 
från USA, 
Israel och 
Sydkorea, 
som 
arbetade 
med elever 
från 
”elementar
y school” 
upp till 
”high 
school” (i 
USA 
motsvarand
e åldern 4-
15). 
Bortfall: 
Nej, 
deltagande 
var 
frivilligt, så 
bara de 
som ville 
svara fick 
enkäten. 
 
Analys: 
ANOVA. 

Lärare i alla 
tre länderna 
anser att de 
själva har 
förmåga att 
utmana 
särbegåvade 
elever inom 
ramen för 
den vanliga 
undervisning
en i klassen, 
och de är 
generellt sett 
negativa till 
att skapa 
speciella 
grupper för 
de 
särbegåvade. 
Lärare i USA 
och Israel 
anser att det 
är lika viktigt 
att se till de 
högpresteran
de elevernas 
behov som de 
lågpresterand
e, medan 
lärarna i 
Sydkorea 
prioriterar de 
lågpresterand
e. 

Lärarnas höga 
tankar om sig 
själva, att de 
har förmåga 
att ge de 
särbegåvade 
eleverna 
tillräckliga 
utmaningar, 
har enligt 
författarna 
tillbakavisats i 
andra studier, 
varför den här 
studiens 
resultat borde 
bli en 
varningsklock
a. 
Undervisninge
n kan bli 
lidande om 
lärarna tror att 
de behärskar 
mer än de gör, 
och för att 
överbygga 
divergensen 
borde det 
läggas större 
tonvikt vid 
undervisning 
av 
särbegåvade 
under lärar-
utbildningen. 
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Referens Hur 
motiveras 
studien 

Syfte/ 
forskningsfrå
ga 

Metodval Slutsatser Implikationer 
för fortsatt 
forskning 
och praktik 

Pettersson, Eva 
(2011) 
Studiesituation
en för elever 
med särskilda 
matematiska 
förmågor. 
Akademisk 
avhandling vid 
Linnéuniversit
etet 2011. 
Kalmar: 
Linneaus 
university 
press. 
Sverige 

Det finns 
ännu inga 
svenska 
policydokum
ent som slår 
fast hur 
skolor och 
lärare ska ge 
stöd åt 
särbegåvade 
elever, och 
studien tittar 
på detta ämne 
ur olika 
aspekter. 

Hur 
karaktärisera
s 
särbegåvade 
elever, vilket 
stöd får de i 
skolan och 
hur påverkar 
skolans 
agerande 
deras 
möjligheter 
att utveckla 
sina 
matematiska 
förmågor?  

Tio fallstudier 
med hjälp av 
observationer och 
semistrukturerade 
intervjuer. Därtill 
två 
enkätundersöknin
gar. 
 
Elva elever (åtta 
killar, tre tjejer) i 
årskurs ett upp till 
gymnasiet (vilket 
i Sverige 
motsvarar åldern 
6-19) som 
samtliga ansågs 
särbegåvade. 
Bortfall: Nej 
 
En av de tio 
fallstudierna 
innehöll två 
elever. Sex av 
fallstudierna 
pågick under 
längre tid, tre-sex 
år. 
Enkätundersöknin
gar gjordes dels 
med lärare, dels 
med 
matematikutveckl
are. 

Elevernas 
utveckling 
och 
studieresul
tat hängde 
nära 
samman 
med vilken 
typ av stöd 
och på 
vilket sätt 
de 
utmanades 
i skolan.  

För att 
särbegåvade 
ska få utlopp 
för sin 
potential 
behövs 
speciell hjälp 
från 
kompetenta 
lärare/mentor
er. Vidare 
forskning får 
visa hur 
resurserna i 
skolan bör 
fördelas för 
att uppnå 
detta. 
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Bilagor C: Kontrakt med elev och föräldrar 

 
Datum: 160406 
 

Vi har tagit del av all den information som Maria Åström har gett angående sin 
studie till sin självständiga uppsats på avancerad nivå. Och går härmed med på 
följande villkor: 

 
Föräldrar: 

! Vi stödjer studien som handlar om särskilt begåvade elever i skolan. 
! Vi har gett tillåtelse att Maria får göra intervjuer med E, med inspelning. 
! Vi har gett tillåtelse att Maria får följa med E under matematiklektionerna. 
! Vi har gett tillåtelse att Maria får diskutera didaktiska frågor angående E med E:s 
matematiklärare, och ta del av utvalda delar av studiematerial och resultat. 
! Vi har blivit informerade om att studien är anonym. 
 
Elev: 
! Jag har frivilligt valt att vara med i studien. 
! Jag har blivit informerad om att studien är anonym. 
! Jag är medveten om att jag har möjligheten att avbryta min medverkan i studien när jag vill. 
 
! Både elev och föräldrar har rätt att få ta del av allt material kring studien när den har avslutats. 

  
Datum:  

     Underskrift vårdnadshavare 1:________________________ 

Namnförtydligande/telefon:  _________________________ 

 

Underskrift vårdnadshavare 2: ________________________ 

Namnförtydligande/telefon: __________________________ 

 

Underskrift elev: _________________________ 


