
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAG SKULLE JU OCKSÅ VILJA TÄNKA LITE 

- En kvalitativ studie om matematiskt begåvade elevers 

uppfattningar kring matematikundervisning 

 

 

 

 

 

Johanna Björklund och Petra Hellqvist 

 

Examensarbete i matematik  Handledare: Jannika Neuman 

 

Höstterminen 2012   Examinator: Tor Nilsson 

 



 
 

Examensarbete 

15 högskolepoäng 

 

SAMMANFATTNING 

 

Johanna Björklund och Petra Hellqvist 

 

JAG SKULLE JU OCKSÅ VILJA TÄNKA LITE 

-En kvalitativ studie om matematiskt begåvade elevers uppfattningar 

kring matematikundervisning 

 

2012     Antal sidor: 22 

 

Matematiskt begåvade elever är i behov av lika mycket stöd, variation och 
utmaningar som alla andra elever. Därför är det viktigt att dessa elever inte kommer i 
skymundan och får ”klara sig själva”. Syftet med denna studie är att synliggöra 
matematiskt begåvade elevers uppfattning om hur deras matematikundervisning ser 
ut idag, hur de själva lär sig bäst, samt hur de anser att matematikundervisningen ska 
utformas för att de ska ha möjlighet att utvecklas efter sin fulla förmåga. Med stöd i 
teori och tidigare forskning valdes sex matematiskt begåvade elever från år 4 ut för 
att medverka i denna undersökning. Metoden som valdes var att intervjua dessa sex 
elever för att få en djupare förståelse för hur de själva uppfattar 
matematikundervisningen idag, deras egna lärstilar, samt hur de vill arbeta i 
matematiken för att ha möjlighet utvecklas till sin fulla förmåga. Resultatet från 
intervjuerna visar att stor del av undervisningen idag genomsyras av ensamarbete 
och där dessa elever inte får det stöd och den hjälp de behöver. Det visade sig också 
att dessa elever var väldigt olika i sina lärstilar, precis som alla individer, och därför 
behöver en varierad undervisning för att alla lärstilar ska inkluderas. Det visade sig 
att alla eleverna i denna studie söker utmaning, mer arbete i grupp och stöd från 
lärare för att få möjlighet att utvecklas till sin fulla förmåga.  
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The mathematic gifted pupil needs support, variation and challenge as much as other 
children. Therefore it is important that these children do not end up in the 
background and that the teacher does not think that ”they can handle it on their 
own”. The aims of this study are to explore the mathematic gifted pupils´ beliefs 
about mathematics teaching, their learning styles and how they want to work to have 
the opportunity to develop their full mathematical capacity.  With support from 
theory and earlier research we chose six mathematical gifted pupils in the fourth 
grade to participate in the study. As the research method we chose to interview these 
pupils in order to get a deeper understanding of how they believe that their own 
learning in mathematic looks like, how they think they learn the best and how they 
want to work to have the opportunity to develop their full mathematical capacity. The 
result and conclusion of the interviews show that according to the pupils, a majority 
of the learning situations includes the pupils’ individual work and by that these 
children do not get the help and support that they need. The results from the 
interviewees also show that these pupils have different ways of learning, like 
everybody else, and therefore the learning situations have to be varying.  Finally, the 
result shows that the pupils want to have challenges, work together in groups and 
more support from teachers to be able to develop their full mathematical capacity.  
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1. Inledning 
De begåvade eleverna i svenska klassrum kommer ofta i skymundan och många 
lärare tänker att eleven klarar sig själv för att lärarna anser att de har sådan tidsbrist. 
Många forskare (Barger 2001, Callahan 2001, Engström 2005, Persson 1997, 
Wahlström 1995, Winner 2000, Wistedt 2005) är överens om att de matematiskt 
begåvade eleverna inte får utrymme i den svenska skolan. Tänk dock på att det kan 
vara just den eleven som sitter i klassrummet som kan lösa framtida problem på 
grund av den begåvning eleven besitter. Vi har ännu inte förstått behovet av de 
mänskliga resurserna; de begåvade eleverna, skriver Engström (2005). 

Enligt Engström (2005) satsas det väldigt lite på matematiska begåvningar i Sverige.  
Det visar sig dock i Petterssons (2008) undersökning, som är gjord i svensk 
grundskola, att 87 % av de 177 medverkande lärarna från F-9 har någon gång haft 
eller har en matematiskt begåvad elev i sin klass. Är en elev talangfull i fotboll satsar 
både skolan, familj och föreningar tid och pengar på en framtida fotbollskarriär, men 
om en elev är matematiskt begåvad ska det tystas och det finns inget stöd att hämta 
varken i skolan eller i föreningar påstår Engström. Du kan inte en 
söndagseftermiddag gå och räkna matematik istället för att spela fotboll. I andra 
länder satsas det mer resurser på matematikbegåvade menar Engström och redogör 
för Hamburgmodellen, ett projekt i Tyskland, som satsar på unga matematiska 
begåvningar.  

Wistedt (2005) menar att begåvade elever i matematik ofta saknar stöd i 
undervisningen. De får arbeta i sin egen takt och glöms bort i klassrummet. Lärarna 
känner att de varken har tid eller resurser för att kunna stödja dem och samhället vill 
inte satsa på de som redan kan.  

1.1 Problemformulering  

Tidigare forskning har ofta fokuserat på lärarens perspektiv gällande de begåvade 
eleverna, till exempel den senaste forskningen från Pettersson (2011) som undersöker 
hur skolans bemötande påverkar elevernas utveckling i matematik. Denna fokuserar 
inte på elevernas perspektiv utan fortfarande utifrån vad skolan gör, medan vi i vår 
studie istället undersöker utifrån elevernas perspektiv och deras uppfattningar om 
matematikundervisning. Genom att se det från elevernas perspektiv kan vi få en 
bättre bild av hur några av de matematiskt begåvade eleverna själva uppfattar att de 
behöver och vill göra för att utvecklas efter sin fulla förmåga i matematiken. 
Pettersson (2011) ser dock att de matematiskt begåvade eleverna i hennes forskning 
uppfattar matematiken på ett positivare sätt efter att de uppmärksammats och 
bemötts med stöd från skolan i utvecklingen av deras begåvning i matematik.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att synliggöra några matematiskt begåvade elevers uppfattning 
om hur deras matematikundervisning ser ut idag, hur de lär sig bäst och hur de anser 
att matematikundervisningen ska utformas för att de ska ha möjlighet att kunna 
utvecklas efter sin fulla förmåga.  

Frågeställningarna som utgås ifrån är: 

 Hur uppfattar de matematiskt begåvade eleverna att deras 
matematikundervisning bedrivs idag?  
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 Hur uppfattar eleverna med matematisk begåvning att de lär sig bäst? 

 Hur vill de matematiskt begåvade eleverna arbeta i matematikundervisningen 
för att de ska känna att de utvecklas efter sin fulla förmåga? 

2. Teori 
I teoridelen presenteras för studien relevanta begrepp: Begåvning, begåvade elever i 
skolan, matematiskt begåvning samt uppfattningar. Med hjälp av tidigare forskning 
om dessa fyra begrepp har definitioner för denna studie skapats.  

2.1 Begåvning 

Witty (1951) har påstått att det är svårt att definiera begreppet begåvning, antingen är 
det en person med en hög intelligens som är mätt med ett traditionellt test eller så 
har personen en talang inom något specifikt ämne eller aktivitet menar han. Persson 
(1997) anser också att begreppet begåvning är svårdefinierat för att ordet begåvad har 
en värdeladdning. I olika länder ser man på begreppet på olika sätt, som till exempel i 
USA där elever med denna benämning är de elever som visar sällsynt talang inom 
vissa områden. I Kina däremot kallar man samma slags grupp människor för 
supernormala. Forskning inom området lägger stor vikt vid att titta på hur begåvade 
personers sällsynta beteende skapas och hur det skiljer sig från det normala.  

Persson (1997) nämner Sydney P. Marland och hans syn på begåvning; att begåvade 
barn är de som på grund av sin speciella talang kan prestera högt över det normala. 
Dessa barn, menar Marland, behöver särskiljande och individuellt anpassad 
undervisning för att stödja och motivera till framgång. Detta är något som den 
vanliga svenska skolan oftast inte kan erbjuda. Begåvade barn är barn som har tre 
typiska karakteristiska drag påstår Winner (2000). Hon menar att karakteristiskt för 
ett begåvat barn är att det är brådmogna, att de utvecklas tidigare i en eller flera 
domäner än de normalbegåvade barnen. Dessa barn lär sig oftast snabbare än 
genomsnittet och lär sig även på ett mer kvalitativt sätt. Begåvade barn behöver stöd 
för att kunna utvecklas tillskillnad från Winners definition av underbarn som till 
exempel musikgeniet Mozart och fysikern Newton som stödjer sin egen utveckling 
och presterar på en extrem nivå.  

Persson (1997) skriver att Sidney P. Marland menar att för att identifieras som 
begåvad måste man ha fallenhet inom något akademiskt område, ledarskap, kreativt 
tänkande eller i någon av konstarterna (bild, arkitekttur, skulptur, musik och 
litteratur). Gardner (1998) däremot menar att det finns fler, som han benämner det, 
intelligenser. Han menar att hjärnan är uppdelad i sju intelligenser; lingvistisk, 
musikalisk, logisk-matematisk, spatial, kroppslig-kinestetisk, interpersonell och 
intrapersonell. Alla människor föds dessa med förmågor men det är vissa förmågor 
som utvecklas mer än andra. För att klassas som begåvad måste då alltså någon av 
Gardners (1998) intelligenser utvecklas extraordinärt.  

 Lingvistisk intelligens innebär att man förstår funktionen av språket då det 
gäller grammatik, språkuppbyggnad, tal och skrift. I denna intelligens 
innefattas även förmågan att tala om språk, till exempel en poet.  

 Musikalisk intelligens innebär att man har ett öra för musik, samt kan lätt 
känna rytm och melodier, till exempel en musiker. 
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 Logisk-matematisk intelligens innebär att man kan föra logiska resonemang, 
se sammanhang, kategorisera och ha förmågan att beräkna, till exempel en 
matematiker. 

 Spatial intelligens innebär att uppfatta omvärlden, att kunna föreställa sig 
platser och saker som kanske inte existerar samt att ha ett bra lokalsinne, till 
exempel en arkitekt eller jägare.  

 Kroppslig- kinestetisk intelligens innebär att man har kroppskontroll och en 
välutvecklad motorik där man uttrycker idéer och känslor med kroppen, till 
exempel idrottsmän.  

 Interpersonell intelligens innebär att man har social kompetens, kan känna av 
andra och samarbetar väl med andra.  

 Intrapersonell intelligens innebär att man känner sig själv och har en väl 
utvecklad självkännedom.  

Gardner (1998) menar att man föds med en extra potential tillskillnad från Bloom 
(1985) som menar att det är miljön som påverkar och att man inte föds med 
potentialen att vara begåvad.  

Persson (1997) och Winner (2000) påstår att många som forskar kring begåvning 
anser att IQ-test är en metod för att mäta begåvning. Pettersson (2011) anser inte att 
IQ är det enda sättet att identifiera begåvning eftersom den utlämnar sociala, kreativa 
och kinestetiska förmågor och anser därför att Gardners modell för multipla 
intelligenser är den mest tillrättavisande synen på begåvning. Enligt Witty (1951) kan 
resultatet av ett IQ-test bero på barnets tidigare erfarenheter, vem som utför testet 
och av hur barnets framförande av testet är just då. De barn som får ett högt resultat 
(120 och över) ses som mentalt intelligenta och har lätt att tänka abstrakt. De har 
även lätt att generalisera och lösa problem.  

Definitionen på begåvad i detta arbete är som både Persson (1997) och Winner 
(2000) anser att dessa personer skiljer sig från det normala genom att prestera högre. 
Winner (2000) påstår att begåvade barn är mognare än jämnåriga, de lär sig 
snabbare och mer kvalitativt. Dessa barn behöver stöd för att utvecklas till sin fulla 
förmåga. Tillskillnad från Bloom (1985) som anser att barn föds lika och begåvning 
utvecklas enbart i miljön anser Gardner (1998) att alla föds med alla olika 
intelligenser men en intelligens kan utvecklas mer än andra och därför blir man 
begåvad inom det området. Vi utgår i detta arbete från att man föds med sin talang 
men med stöd av miljön utvecklas en begåvning. Ett IQ-test anser vi, liksom Witty 
(1951), Persson (1997) och Pettersson (2011) inte är det rätta verktyget för att mäta 
begåvning då resultatet inte tar till hänsyn till mänskliga behov såsom känslor, 
sinnestillstånd och humör inte heller till begåvningar inom kinestetiska, sociala och 
kreativa förmågor.   

2.2 Begåvade elever i skolan 

Wahlström (1995) menar att många elever i skolan bär på en begåvning. De begåvade 
eleverna kännetecknas av med att de är mognare i både beteende och humor, 
reagerar snabbt på information, lär sig snabbt utantill, är nyfikna, har god fantasi 
samt förmågan att tillämpa kunskaper i olika situationer. Callahan (2001) menar att 
begåvade elever kännetecknas oftast som duktiga elever i många ämnen men det 
finns även de barn som bara har begåvning inom ett område såsom musik eller 
matematik. Persson (1997) menar istället att en begåvad individ har ett annorlunda 
tänk, det är det som gör att dessa individer vet mer än andra. Det innebär att de har 



4 

bättre minne och kan tillämpa sina kunskaper och erfarenheter i olika situationer. De 
har också en förmåga att analysera sitt eget tänkande, så kallad metakognition, och 
kan därför förstå hur deras eget psyke fungerar. Witty (1951) skriver om hur det 
begåvade barnet ofta visar en förmåga att skapa och utveckla aktiviteter som är 
utöver sådant som ett barn normalt kan göra i hens ålder.  

I denna uppsats definieras begreppet begåvade elever i skolan med hjälp av 
Wahlström (1995), Callahan (2001), Persson (1997) och Witty (1951).  Eleverna 
kännetecknas som mognare, lär sig snabbt utantill, har bättre minne, tar in 
information snabbt, är nyfikna, har god fantasi och kan använda sina kunskaper i 
olika situationer. Förutom de karakteristiska dragen för begåvade elever i skolan som 
beskrivs av forskarna ovan läggs också stor vikt vid att den begåvade eleven ska ha 
förmågan att kunna förstå och analysera kring sitt eget lärande och tänkande, det vill 
säga metakognition som Witty (1951) beskriver. Vi anser att en begåvad elev i skolan 
inte behöver ha alla dessa karakteristiska drag för att uppfattas som begåvad. Utan 
det räcker att ha flertalet av dragen.  

2.3 Matematisk begåvning 

Gardner (1998) beskriver de speciella dragen hos en person med logisk-matematisk 
intelligens. Han menar att dessa personer gillar det abstrakta och de sällan har 
intelligens i något annat område. De vill utforska svåra problem och vill jämföra sina 
resultat med verkligheten och jagar efter ett resultat. Den viktigaste egenskapen en 
matematiker har är att den skickligt kan behandla långa resonemangskedjor såsom 
problemlösning. Wistedt och Lagergren (2006) och Krutetskii (1976) skriver att dessa 
personer har egenskaperna att kunna se strukturer, tänka logiskt, förstå matematiska 
symboler, kunna generalisera samt analysera och minnas relationer och växla mellan 
strategier. Det är alltså inte en förmåga som avgör om man är matematisk begåvad, 
utan det är många komponenter som samspelar (Wistedt och Lagergren, 2006). De 
matematiskt begåvade personerna kan även använda matematiskt material utan 
instruktioner påstår Krutetskii (1976). 

Krutetskii (1976) skriver om hur olika matematiklärare har lagt upp kriterier för de 
begåvade barnen i matematik. Ett av kriterierna är att de påstår att det inte spelar 
någon roll hur snabbt en elev arbetar under lektionen, utan det är själva utförandet 
och resultatet som är det viktiga för att se om eleven är begåvad eller ej. Pettersson 
(2008) ser i sin undersökning i Sverige däremot att många utav lärarna identifierar 
eleverna genom att de är snabba, självständiga, nyfikna, aktiva och ligger långt fram i 
boken. De visar också bra resultat på prov och diagnoser.  

En lärare i Kruteskiis (1976) undersökning sa:  

Rapidity of work is meaningless. I have a capable pupil – slow to an extreme. He solves two 
problems while another does five. On the other hand, he learns new material, a new type of 
solution, with hardly a word from the teacher (Krutetskii, 1976, s.185-186).   

Krutetskii (1976) påpekar dock att det begåvade barnet har mycket lätt för att räkna 
snabbt och korrekt så som i huvudräkning.  

Definitionen av matematisk begåvning i denna uppsats överrensstämmer med vissa 
av de karakteristiska drag som Winner (2000), Gardner (1998), Wistedt och 
Lagergren (2006) och Krutetskii (1976) beskriver ovan såsom att matematiskt 
begåvade personer vill undersöka, lösa problem, kan se det abstrakta samt se och 
minnas strukturer. Vi lägger även stor vikt med det som Krutetskii (1976) belyser 
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angående att de matematiskt begåvade eleverna ej behöver lösa matematiska 
uppgifter snabbt utan det viktiga är utförandet och resultatet.  

 

2.4 Uppfattningar 

Nationalencyklopedin (2012) beskriver en att uppfattning är ett ”personligt sätt att 
betrakta och bedöma ngt”.  

Pehkonen (2004) och Forsmark (2011) menar att en person får intryck kontinuerligt 
från världen runt omkring. På grund av dessa intryck och erfarenheter skapar 
personen olika uppfattningar. Med dessa uppfattningar kan personen dra slutsatser 
och jämföra dem med andras uppfattningar.  Pehkonen menar att man kan säga att 
en person har ett system av uppfattningar där det samlas både medvetna och 
omedvetna uppfattningar samt hypoteser eller förväntningar, dessa kan även bilda 
olika kombinationer i systemet.  

Hur får en person sina uppfattningar? Pehkonen (2001) anser att en uppfattning hos 
en person oftast tillkommer omedvetet. Det kan vara en åsikt som personen får höra 
och genom att jämföra den med sina tidigare erfarenheter kan personen dra en 
slutsats och få sin nya uppfattning. Det är personen själv som väljer vilken fakta som 
den ska ta in. En uppfattning kan ändras men det är ofta en lång process då personen 
måste ta in en ny uppfattning och tolka om den. Ofta blir det ändå att personen tolkar 
den nya uppfattningen så att den passar in med hens tidigare erfarenheter och 
uppfattningar. Det gäller att personen är med på att ändra uppfattning för att det ska 
fungera.  

När det gäller den matematiska uppfattningen hos en lärare eller elev spelar den en 
stor roll för hur matematikundervisningen kommer att se ut (Forsmark, 2011; 
Pehkonen, 2001). Lärarens uppfattningar om matematik och matematikundervisning 
påverkar hur elevernas inlärning kommer att ske. Anser en lärare att matematik är 
att mata in uppgifter sida upp och sida ner kommer även matematikundervisningen 
se ut så och elevernas uppfattning om matematik kommer se likadan ut. Pehkonen 
påstår att inom matematikundervisningen måste läraren tänka på att eleven har 
innehållskunskap, en välutvecklad syn på matematik, en pedagogisk 
innehållskunskap och kan vara flexibel. Genom att vara flexibel i sin undervisning 
kommer alla elever att få den tid och plats de behöver. Läraren kan då se deras 
tidigare erfarenheter och uppfattningar och kan arbeta efter det.   
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En elev påverkas dock inte enbart av hur läraren ser på matematik utan det finns 
många olika komponenter som bildar elevens uppfattning om matematik. Detta visas 
i figuren nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 visar hur en elevs uppfattningar påverkas av många olika komponenter Tagen ur: Pehkonen, 
E. (2004). State-of-the-art in mathematical beliefs research. University of Helsinki. Sidan 240. 

Enligt Pehkonen (2001) kan en elevs uppfattningar och lärande i matematik bilda en 
cirkel. Han menar att elevernas tidigare erfarenheter av matematikinlärning påverkar 
deras uppfattning om matematik. Elevernas uppfattningar om matematik påverkar 
hur i sin tur deras beteende och inlärning kommer att se ut. Bildar eleverna en 
negativ uppfattning om ämnet matematik är det större risk att eleven blir passiv och 
lär sig för provet och inte för livet. McLeods (1992) påstår att det inte bara är 
uppfattningar om ämnet matematik utan även uppfattningar om en själv och 
matematikundervisningen som påverkar hur elevernas matematikutbildning kommer 
att se ut.  

Pehkonen (2001) tar upp hur en individs matematiska uppfattningar kan ses som ett 
system som innefattar fyra olika komponenter:  

1. ”Uppfattningar om matematik 

2. Uppfattningar om sig själv som elev och som användare av matematik 

3. Uppfattningar om matematikundervisning 

4. Uppfattningar om hur matematikinlärningen går till” (Pehkonen, 2001, s. 233) 

De komponenter som det läggs fokus på i denna uppsats är punkt 3 och 4. Hur de 
matematiskt begåvade eleverna anser att de arbetar inom matematiken just nu och 
hur vill de arbeta berör punkt 3. Punkt 4 berör vi på så sätt att eleverna får fundera på 
hur de lär sig bäst för att kunna utvecklas till sin fulla förmåga. Punkt 2 berörs även i 
intervjuerna med eleverna för att se hur deras uppfattning är angående om de anser 
att de anser sig vara begåvade inom matematik eller inte.  
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Definitionen av begreppet uppfattningar i studien är såsom Nationalencyklopedin 
beskriver att det är personlig bedömning av något, i studiens fall rör det sig om en 
uppfattning eller bedömning om hur eleverna ser på sig själva som användare av 
matematik, om matematikundervisningen och om hur matematikinlärningen går till 
såsom Pehkonen (2001) beskriver sina fyra komponenter. Vi menar, såsom Pehkonen 
(2001, 2004) och Forsmark (2011) beskriver, att den matematiska uppfattningen 
påverkar både inlärning, undervisning och prestation. Det gäller att från tidig ålder 
försöka få eleverna att få en positiv uppfattning över alla de fyra komponenterna som 
Pehkonen (2001) beskriver. Får de en negativ uppfattning från början kan det bli 
svårt att ändra den negativa uppfattningen till en positiv. Detta kan försämra 
elevernas resultat i matematik. 

3. Litteraturgenomgång 
Internationellt sett tas begåvade elever i matematik bättre om hand jämfört med 
Sverige (Engström, 2005). I den svenska skolan bedrivs undervisningen främst 
genom tyst ensamarbete (Lindqvist m fl., 2003). Tidigare forskning visar att dessa 
elever är i behov av extra utmaning och stöd (Callahan, 2001; Witty, 1951). Lärarens 
uppdrag är att för det första förstå att det finns matematiskt begåvade elever i 
klassen. Det gäller sedan för läraren att se till att denna elevs behov stimuleras precis 
som alla andra elevers.  

3.1 Det tysta och ensamma arbetet  

Pettersson (2008) har gjort en stor studie där hon undersökt hur matematiskt 
begåvade elever tas om hand i en pedagogisk praktik. Hon har gjort två fallstudier 
med två elever i grundskolans senare år, en enkätundersökning med 177 deltagande 
lärare i södra Sverige samt intervjuer med några av de lärare som deltog i 
enkätundersökningen. I den enkätundersökning som Pettersson genomförde visar 
det sig att dominerande i undervisningen är den tysta räkningen i en matematikbok. 
Väldigt få av lärarna använder sig av diskussion, laborativ matematik och 
gruppuppgifter. Det visar sig också att den genomgång som bedrivs i undervisningen 
sker i helklass och det är endast 25 av 177 lärare i år F-9 som arbetar med något annat 
än en lärobok i matematik.  

Lindqvist m fl (2003) skriver i en rapport till Skolverket att den individuella 
undervisningen som dominerar i matematikundervisning sällan är individualiserad. 
De menar att den individualiserade undervisningen istället bör karakteriseras av hur 
elevers enskilda behov vad gäller lärstilar, läromedel samt innehåll tas om hand. 
Detta är något som inte uppfylls i praktiken utan istället är det fråga om ensamarbete 
där eleverna arbetar med samma läromedel med samma innehåll men i olika takt. 
Det visar sig att eleverna själva uppskattar problemlösning och att samtala om olika 
matematiska begrepp, men att det sällan förekommer i undervisningen.  

De begåvade eleverna som får arbeta ensamt kan anse att all inlärning är likställd 
med ensaminlärning och de förlorar därför den spännande och gemensamma 
aktivitet som baseras på kommunikation (Wahlström, 1995). Detta kan leda till att 
dessa elever blir ännu mer isolerade och får därför svårare för att arbeta i grupp och 
även leka med andra. När ett barn utvecklar kunskap som är på en högre nivå än 
övriga elever i klassen kan det leda till att övriga elever ses som ointressanta personer 
som den begåvade eleven inte har något utbyte av. De begåvade eleverna blir därför 
ofta enstöringar.  
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3.2 De matematiskt begåvade elevernas behov 

Callahan (2001) poängterar att begåvade elever inte är elever som automatiskt gillar 
att gräva ner sig i en bok eller arbeta för höga betyg. Dessa elever har liksom alla 
andra barn olika intressen och lärstilar. Krutetskii (1976) har belyst samma sak som 
Callahan menar att det då gäller för läraren att väcka elevens intresse för att eleven 
ska kunna utvecklas. Krutetskii menar att en persons känslor är en viktig faktor för 
att utvecklas inom sin begåvning. En känsla av lycka, välbehag och tillfredsställelse i 
sitt mentala arbete får en person att klara av svåra uppgifter och höjer 
självförtroendet.  

Wistedt (2005) skriver att bara för att en elev är begåvad betyder det inte att den är 
följsam i skolan utan ofta tvärt om, eleven är så understimulerad att den presterar 
under sin förmåga. Vissa elever finner sig inte i att vara begåvad och gör därför allt 
för att dölja det. Andra elever löser uppgifter långsamt och med mycket 
eftertänksamhet, provar, reflekterar och gör om. De två sistnämnda eleverna 
värderas oftast inte som begåvade. Wahlström (1995) menar också att om eleven får 
repetera sådant den redan kan eller hålla på med enskilda uppgifter resulterar det i 
dåliga studievanor. När en elev inte får utmanande uppgifter löser den oftast en lätt 
uppgift för snabbt vilket gör att eleven blir slarviga, lat och uttråkad. Ifyllnads 
uppgifter är ofta lönlöst för dessa elever då de inte behöver tänka utan att de bara 
behöver fylla i ett svar och de ser ofta fort ett mönster. Problemlösning ger däremot 
mer utmaning och blir därför ”jobbigt” för eleven. Vid misslyckanden vet inte eleven 
hur den ska handskas med situationen eftersom de inte är vana vid det. Det bidrar att 
dessa elever ofta blir dåliga förlorare och kan inte vinna med generositet. 

Witty (1951) har skrivit att det begåvade barnet behöver, liksom alla andra barn, växa 
psykiskt, känslomässigt, socialt och till det yttersta av hans/hennes begåvning. Detta 
barn behöver kreativa och utmanande aktiviteter, kärlek, trygghet, uppmuntrande 
och utvecklande miljöer och hjälp från både hem och skola. Witty skriver vidare att 
det begåvade barnet ofta ses som en vuxen och det är viktigt att eleven får känna att 
den är ett barn, ”He has a ’right to be a child’” (Witty 1951 s.13).  

De undervisningssituationer, där vi har mött många engagerade och intresserade elever som 
har givit uttryck för lust att lära har, i sammandrag, kännetecknats av att det finns utrymme 
för både känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever och 
lärare. Dessa undervisningssituationer har kännetecknats av variation i innehåll och 
arbetsformer. Eleverna har arbetat individuellt men också i olika gruppkonstellationer. 
Elever och lärare har gemensamt reflekterat och samtalat om olika sätt att tänka kring och 
lösa, i detta fall, matematiska uppgifter (Lindqvist m fl, 2003, s. 14). 

När Pettersson (2011) frågade vad lärarna gör för matematiskt begåvade elever visar 
det sig att nästan 80 % av alla lärare i studien låter eleverna räkna på alternativt att 
de får ha matematikundervisning med årskursen över. Några lärare har även svarat 
att de ger eleverna svårare uppgifter inom samma ämne vilket tyder på att eleverna 
får en chans till fördjupning. I intervjuerna kring enkätundersökningen visar det sig 
att lärarna känner sig maktlösa, att de inte vet vad de ska göra. De vill gärna förändra 
sin undervisning men de menar att det inte finns tillräckligt med resurser och tid till 
att en förändring ska ske. Inte heller känner de att de har kollegor som vill hjälpa till 
och driva i grundskolans senare år utan de känner att de är själva i att planera 
undervisningen. Lärare påpekar också att de inte får stöd från rektorer. De menar att 
det endast satsas på elever som inte uppnår godkänt trots att läroplanen ger uttryck 
att alla elever ska ha rätt till stimulans och utveckling. Pettersson använde sig av 
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utmanande uppgifter i form av problemlösning för att utveckla elevernas 
matematiska förmåga. 

3.3 Begåvade elever behöver också stöd 

Något som många forskare (Barger 2001, Callahan 2001, Engström 2005, Persson 
1997, Wahlström 1995, Winner 2000, Wistedt 2005) är överrens om är att begåvade 
elever får klara sig själva i skolan trots att de är i behov av särskilt stöd. Europarådet 
beslutade att begåvade elever har rätt till särskilt stöd sedan 1994 (Wistedt, 2005). 
Dock menar Europarådet att det bästa vore om begåvade elevers undervisning sker 
samtidigt som den ordinarie undervisningen för att inte särskilja dessa från övriga 
elever. När beslutet uppmärksammades i media blev det stora diskussioner. Många 
menade att eftersom dessa elever redan kan så behöver man inte lägga ner pengar 
och resurser på dessa. Wahlström (1995) menar att vare sig en elev avviker från det 
ena eller det andra hållet från det normala behöver eleven stöd och klarar sig inte på 
egen hand.  

I svensk skola menar Engstöm (2005) att matematiska begåvningar inte tas om hand 
och ses som resurser till skillnad från idrottstalanger. Det är en av anledningarna att 
det inte finns så mycket tidigare svensk forskning och erfarenheter om hur dessa 
elever ska tas om hand. Engström har därför sett internationellt hur elevernas 
förmågor tillvaratas. Vid Hamburgs universitet i Tyskland och William Stern-
sällkapet har de sedan 20 år tillbaka arbetat för att utveckla och stimulera de 
matematiskt begåvade eleverna i åldrarna 12-19 år. Detta arbete kallas för 
Hamburgmodellen som senare har utvecklas och riktas nu även till elever i år 3 och 4, 
så kallade PriMa-projektet. Syftet är att eleverna på fritiden ska få arbeta med olika 
problemställningar som är både spännande, intressanta och utmanande. Uppgifterna 
ska vara sådana som eleverna inte stöter på i den ordinarie 
matematikundervisningen utan avser att eleverna får fördjupa sig i att upptäcka 
mönster och strukturer, samt utveckla förmågan till generalisering. Eleverna får lång 
tid på sig att lösa enskilda uppgifter. Detta för att olika lösningsvägar ska stimuleras. 
Eleverna som blir uttagna till denna grupp representerar ungefär 0,5 % av alla elever 
i hela Hamburg. De genomgår tester inom matematik, begåvning, samt en 
självvärdering. De elever som inte blir uttagna till att medverka i Hamburgmodellen 
erbjuds att deltaga i matematikcirklar på skolorna.  

Witty (1951) menar att ett begåvat barn behöver stöd och hjälp från vuxna, såsom 
föräldrar och lärare. Läraren bör ha ett nära samarbete med föräldrarna där läraren 
ska berätta hur föräldrarna kan hjälpa och utveckla sitt barn hemma. Såsom vilka 
aktiviteter och utmaningar de kan ge till deras barn.  

Även Bloom (1985) har sett till matematiskt begåvade barns familjeförhållanden. 
Han påstår att familjen har stor betydelse för att stödja dessa barn. Han har sett ett 
tydligt mönster i att föräldrarna är välutbildade, att de flesta är ensambarn vilket 
Bloom menar påverkar engagemang och tid till sitt barn och det är därför de nått en 
sådan framgång. Föräldrarna har också väldigt ingående svarat på varför-frågorna 
som barnen haft när de var små vilket lett till att barnen fått utvecklat sina kunskaper 
på en djupare nivå.  

3.4 Lärarens uppdrag gentemot begåvade elever 

Witty (1951) menar att lärare som förstår hur ett barns utveckling ser ut har möjlighet 
att tidigt kunna se vilka begåvningar som barnen i klassen har. I Petterssons (2011) 
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undersökning visas att 87 % av alla 177 lärare har någon gång haft eller har en 
matematisk begåvad elev i sin klass.  

Witty (1951) påstår att genom att arbeta både individuellt och i grupp med den 
begåvade eleven kan läraren hjälpa barnet att utvecklas till det yttersta inom hens 
begåvning.  

The education of gifted children requires gifted teachers who have the ability to recognize 
giftedness, to create an atmosphere and environment favorable to its development, to 
provide conditions that give it a chance to emerge and blossom (Witty, 1951, s.113).  

Även läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet tar de också upp 
skolan ansvar angående hur lärarna ska arbeta för att bidra till alla elevers 
harmoniska utveckling.  

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad 
undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att 
i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former (Skolverket, 2011, s. 
13).  

4. Metodologi 
Här presenterar vi bland annat vårt val av vilken sorts forskning vi utfört, hur urvalet 
gjordes och hur vi samlade, samt analyserade, vår data. Vi berör även de 
forskningsetiska principerna och hur vi har uppfyllt dessa i vår studie.  

4.1 Kvalitativ forskning 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie som, enligt Patel och Davidsson (2012) 
och Stukát (2008), innebär att forskaren ska hitta händelser, kunna tolka och förstå 
dem och även beskriva uppfattningarna som skapas. I en kvalitativ undersökning 
studeras ämnet på en djupare nivå (Patel & Davidsson, 2012). Forskaren måste noga 
beskriva och motivera hela forskningsprocessen från problemformuleringen, till teori 
och tidigare forskning, samt urval och datainsamling och även hur data har 
analyserats och hur man kommit fram till resultatet. Det finns vissa fördelar med att 
göra en kvalitativ forskning menar Denscombe (2011), dessa är att data är undersökt i 
en social miljö och kan därför anses som mer pålitlig eftersom resultatet inte är kan 
vara tagen ur luften, data kommer inte från flera personers ytliga svar utan går mer in 
på djupet för enskilda personer och i en kvalitativ undersökning kan deltagaren även 
förklara sina svar utförligt.  

4.2 Urval 
Urvalet av deltagare till datainsamlingen har skett genom att det först valdes två 
skolor i Mellansverige. Anledningen till att vi valde två skolor var att sannolikheten 
ökar då för att få elever vars skolor arbetar på olika sätt. Båda skolorna har två klasser 
i årskurs f-6 och cirka 300 elever var. Den ena skolan är belagd på landsbygden och 
den andra i tätort. Därefter valdes tre klasser från dessa två skolor. Detta på grund av 
att det i undersökningen söktes elever vars lärare eventuellt arbetar på olika sätt.  

Eleverna som deltog i studien gick i år 4 då vi ville kunna ta del av deras resultat i de 
nationella provens matematikdel i år 3. Vi anser att ett bra verktyg för att mäta 
begåvning är att använda sig av test som berör just det område som begåvningen 
misstänkts finnas. De nationella proven anser vi därför är ett bra verktyg för att 
identifiera matematiskt begåvade elever eftersom de mäter den matematiska 
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förmågan. Med hjälp av lärare och deras vetskap om elevernas resultat på de 
nationella proven valde vi ut de elever med höga resultat på proven och som läraren 
ansåg var lämpliga som matematiskt begåvade elever utifrån vår definition. I en klass 
valde läraren bort en elev med högt resultat för att läraren ansåg att en annan elev 
med något lägre resultat kunde föra ett bättre matematiskt resonemang, se Billie i 
tabell 1. Vi beslutade om att det slutligen blev sex stycken matematiskt begåvade 
elever i dessa tre klasser som skulle medverka i intervjuerna. Alla elever presterade 
utöver det normala i respektive klass vilket kännetecknas som att man är begåvad 
enligt Persson (1997). Denscombe (2011) skriver att i en kvalitativ undersökning är 
urvalet få antal försökspersoner där man kan leta efter deras särskilda egenskaper, 
såsom i vårt fall de matematiskt begåvade eleverna. Urvalet sker inte av någon slump 
utan vi väljer noga ut tillsammans med respektive klassföreståndare de elever som 
passar in i vår studie.   

Vi bestämde att eleverna i studien skulle få fingerade namn, vilka blev könsneutrala 
namn samt hen istället för han och hon, då vi anser att könet på eleven inte har någon 
betydelse i vår undersökning. Deltagarna kallas Kim, Robin, Billie, Michelle, Tintin 
och Charlie. Nedan redogörs för elevernas resultat på det nationella provet i 
matematik för år 3.  

Tabell 1. visar hur många poäng eleverna uppnådde på de nationella proven i 
matematik.  

Namn Resultat i de nationella 
proven i matematik 
(maxpoäng 81) 

Kim 79 
Robin 78 
Billie 76 
Michelle 80 
Tintin 79 
Charlie 80 
 

4.3 Datainsamling 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer. Dessa innebar att intervjuaren går 
efter en intervjuguidemen att ordningsföljden inte spelar någon roll och kan ändras 
beroende på intervjupersonens svar. Tillskillnad från en enkät som också skulle varit 
möjligt i denna studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta 
för att eleverna är så pass unga att deras skrivförmåga inte utvecklats tillräckligt för 
att kunna beskriva sina upplevelser ingående och utförligt menar vi. En enkät passar 
bättre med fler deltagare för att få ett mer omfattande resultat i denna ålder. Genom 
att intervjua deltagarna hade de istället en möjlighet att förklara och utveckla sina 
svar på ett mer djupgående sätt då de flesta frågorna var öppna.  

När vi hade valt ut våra sex deltagare att intervjua skickade vi ut missivbrev (se bilaga 
1) till deras målsmän då deltagaren var under 15 år. Patel och Davidsson (2012) 
rekommenderar att forskaren skickar ut ett brev till de personer som ska intervjuas 
innan frågorna ställs. I detta brev ska det stå syftet med undersökningen och vilka 
som genomför den. Det bör även stå med när intervjun ska hållas. Efter att ha fått 
godkännande av elevernas målsmän började vi titta på vilka frågor vi skulle ställa för 
att nå fram till syftet med vår studie. Frågorna utgick från syftet, teoridelen och 
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tidigare forskning. Vi bestämde oss för att börja intervjun med frågor som handlade 
om matematiskt begåvade elevernas matematikundervisning idag, hur de lär sig bäst 
och vad de skulle vilja göra för att utvecklas till sin fulla förmåga (se bilaga 2). Dessa 
tre teman, som grundar sig i våra frågeställningar, ville vi ha med för att kunna 
kartlägga resultatet. Vi valde att spela in intervjuerna på band och skrev ner 
kompletterande fältanteckningar, såsom kroppsspråk, mimik eller specifika frågor 
som uppstod under intervjuns gång. Eftersom våra deltagare var unga började vi med 
att spela in en kort preintervju, där vi bara samtalade med varandra. Detta för att de 
skulle känna sig mer bekväma med att bli inspelade på band. Genom 
bandinspelningar kan andra forskare ta del av och kontrollera vårt resultat 
(Denscombe, 2011). I en ljudupptagning kan forskaren spola tillbaka och lyssna på 
intervjun flera gånger vid transkription för att inte missa viktiga detaljer.  

Under intervjuns gång satt eleven avskilt (i grupprum, tomt klassrum eller ett stängt 
skolbibliotek). Detta för att inte kunna bli störda av andra personer som måste gå 
förbi, samt att då de får sitta ensamma kan de våga uttrycka sig till fullo. Fördelarna 
med enskilda intervjuer är att de är lättare att arrangera, det som sägs kommer från 
samma källa, forskaren behöver bara ta till hänsyn en persons åsikter och 
uppfattningar samt när intervjun transkriberas är det lättare att hålla reda på vem 
som har sagt vad (Denscombe, 2011).  

Under intervjun valde vi båda att delta. Detta för att båda skulle dels uppfatta och 
tolka på sitt sätt, dels för att den ena kunde leda intervjun och den andra skriva 
anteckningar och ställa följdfrågor om så behövdes. Den ena tog större plats i 
intervjun och ledde den medan den andra satt bredvid och var mer reserverad. Innan 
intervjuns genomförande valdes vem som skulle leda och vem som skulle vara mer 
reserverad. Eftersom vi var bekanta med eleverna kände de sig bekväma att vi båda 
satt med trots att vi var två stycken.  

Vi valde att transkribera efter varje besök i respektive klass för att vi skulle minnas så 
mycket som möjligt från intervjuerna. När vi hade genomfört de tre första 
intervjuerna transkriberade vi dem. Sedan genomförde vi nästa intervju som var lagd 
på eftermiddagen samma dag som de tre föregående. Dagen efter genomfördes de två 
sista intervjuerna som vi transkriberade direkt efter. När vi genomförde 
transkriptionen bestämde vi oss för att göra det talade språket begripligt vilket ledde 
till att vi i vissa stunder gjorde om vissa ord eller förtydligade dem. Vi la även till vissa 
kroppsspråkssituationer, såsom ”(pekar på boken)”.  

4.4 Analys av data 
När vi utfört intervjuerna och transkriberingen av dem satte vi oss enskilt och läste 
transkriberingarna för att hitta teman och begrepp som vi sedan kunde få resultat att 
dra slutsatser ifrån. Enligt Stukát (2008) bör man dela upp resultatet i teman för att 
få tydlig struktur. Vi gjorde det enskilt och jämförde sedan våra resultat med 
varandra för att vi inte skulle missa något, samt sedan se om våra tolkningar 
överensstämde och om någon av oss upptäckt något nytt att lyfta. Det gör att 
resultatet blir mer tillförlitligt (Stukát, 2008). Vi fann svar på våra tre 
frågeställningar och började med att göra en tabell som visade vad respektive elev 
svarade på respektive frågeställning. Enligt Stukát (2008) kan det vara en god idé att 
använda en tabell för att presentera sina intervjusvar. Utifrån tabellen och citat från 
intervjurena kunde vi skriva ner ett mer utförligt resultat. Vi jämförde resultatet med 
tidigare forskning och vår teori. Från detta resultat och jämförelse kunde vi sedan få 
fram en slutsats som svarar på vårt syfte med uppsatsen.  
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4.5 Forskningsetik 
Vi har valt att följa den forskningsetik som härstammar från Vetenskapsrådet (Patel 
& Davidson, 2012). Detta för att skydda våra försökspersoner från psykisk eller fysisk 
skada, förödmjukelse eller kränkning. Vi informerade försökspersonerna om 
forskningens syfte, det så kallade informationskravet. De fick även välja själva om de 
ville deltaga med samtycke av deras målsmän, som kallas för samtyckeskravet. Då 
deltagandet i undersökningen var anonymt kommer inte obehöriga kunna ta del av 
deras personuppgifter eller dylikt, det går heller inte att spåra försökspersonerna, 
konfidentialitetskravet. Data som vi samlat kommer endast att användas för denna 
undersökning, nyttjandekravet. Dessa fyra krav berättade vi om för respektive 
deltagare.  

5. Resultat 
Den data vi har samlat in har resulterat i tre olika teman som tillsammans beskriver 
nuläget för eleverna och hur matematikundervisningen kan se ut för att eleverna ska 
utvecklas till sin fulla förmåga enligt dem själva. Vi har sammanställt resultatet i en 

översiktlig tabell för att sedan gå in djupare under varje frågeställning.  
 

Tema 1- nuläget, klarlägger hur eleverna uppfattar att deras matematikundervisning 
ser ut idag. 

Tema 2- eget lärande, visar hur respektive elev uppfattar att de lär sig bäst. 
Tema 3- matematikundervisning för utveckling, beskriver respektive elevs 

uppfattning om hur matematikundervisningen ska se ut för att de ska utvecklas till 
sin fulla förmåga.¨ 

Tabell 2. I tabellen syns en översikt över de sex deltagarnas svar på respektive 
frågeställning.  

 Nuläget Eget lärande Matematikundervisning 
för utveckling 

Kim Lärobok med 
genomgångar ibland 
”mattepapper” 

Läsa, arbeta själv 
och lyssna på 
musik 

Att arbeta med kluringar 

Robin  Lärobok med 
genomgångar 

Läsa och lyssna Läroboken, grupparbete, 
lösa kluringar och utematte 

Billie Lärobok med 
genomgångar 

Läsa och sedan 
göra praktiskt  

Arbeta med läromedlet 
Eldorado, grupparbete, 
matematikfrågesport 

Michelle Lärobok med 
genomgångar anpassad 
för de andra eleverna i 
klassen och ibland 
problemlösning som är 
för lätta. Problemlösning 
i läxa 

Lyssna på musik, 
vill ej bli störd 

Tänka, utmaningar, 
problemlösning 

Tintin Lärobok med genomgång 
anpassad för de andra 
eleverna i klassen, ibland 
extrauppgifter 

Genomgångar Utmaningar och 
problemlösning 

Charlie Lärobok med Lyssna och sedan Öva på det som behövs och 



14 

genomgångar anpassade 
för de andra eleverna i 
klassen, om något är 
svårt hjälps alla i klassen 
åt att lösa problemet 
gemensamt, 
extrauppgifter och ibland 
även IT-baserat material.  

göra praktiskt inte det som läromedlet tar 
upp, problemlösning och 
hemsida med 
matematikuppgifter 

I tabell 2 syns en översikt över de sex deltagarnas svar på respektive frågeställning. 
Nedan presenteras ett mer utförligt resultat.  

5. 1 Elevernas uppfattningar om sin matematikundervisning idag 

Alla sex elever som kommer från tre olika klasser säger att huvuddelen av 
matematikundervisningen styrs av matematikboken. Lektionerna startar med en 
genomgång och sedan får de arbeta med boken. I intervjun med Michelle kom 
genomgångar på tal och hen sa: ”Ja, men det är bara till resten av klassen, inte till 
mig då”. Genomgångarna är alltså till för de elever som ligger där man ”ska” i 
matematikboken.   

Eleverna har alla samma läromedel från Matte Direkt. Läromedlet är uppdelad i en 
grundkurs (gröna sidor), en diagnos och sedan fördjupningskurs (röda sidor) eller 
repetitionskurs (blå sidor). Tanken är att alla arbetar med grundkursen för att sedan 
göra diagnosen. Utifrån resultatet på diagnosen arbetar man vidare med 
fördjupningskursen eller repetitionskursen. Vi såg i intervjuerna att alla dessa sex 
elever går direkt från diagnosen till fördjupningskursen (röda sidor), de kände att de 
inte behövde göra repetitionskursen då de oftast får alla rätt på diagnosen. Kim säger: 

Om jag gör diagnosen och klarar alla får jag välja mellan att göra antingen de blå eller de 
röda sidorna. De röda är de svårare och de blå är de enklare. Så jag brukar göra de röda och 
sen hoppa till nästa kapitel efter sammanfattningen 

Något vi även fick med i intervjuerna var att alla elever förutom en ligger före 
resterande elever då de arbetar med matematikboken. Den elev som inte ligger före 
ligger istället långt efter. Detta menar hen beror på det läromedel som hen har just 
nu. Såhär förklarar Billie: 

Jag tycker att den är lite tråkig. Eldorado var mycket bättre. Den varierade mycket i innehåll 
men den här är ju samma kapitel i varje bok. Det är diagnoser och arbeta tillsammans det är 
samma sak hela tiden så det gör det lite långtråkigt. Jag tyckte att Eldorado kändes lättare 
för att den var mycket roligare att arbeta med. Man längtade efter kluringarna som var i 
slutet av kapitlet och man längtade till nästa kapitel. I den här(Mattedirekt) längtar man till 
att gå ut så den här är tråkigare och det kanske är det som gör att den är svårare. Ibland är 
det en hel sida med samma tal som man måste lösa. Det är hur tråkigt som helst. 

Billie anser alltså att matematikundervisningen är tråkig på grund av läromedlet som 
inte stimulerar hen tillräckligt. Hen längtar och vill ha fler kluriga uppgifter, såsom 
problemlösningar, vilket läromedlet Eldorado innehåller kontinuerligt. Detta 
påverkar Billies prestationer i matematikundervisningen vilket bidrar till att hen inte 
känner motivation till att arbeta i läromedlet Matte Direkt.  

Trots att den dominerande undervisningsmetoden som är genomgångar utifrån 
läromedel och sedan ett enskilt arbete så visar det sig att några elever får 
extramaterial såsom problemlösningar som dessa elever får arbeta med utöver 
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matematikboken. Däremot menar Kim att det har hänt att dessa matematikpapper 
har tagit slut och hen har då inget att göra. Såhär beskriver Kim det: 

Kim: Jag tycker att det går bra. Det blir lite stressigt eftersom den här (pekar på boken) ska 
vara färdig till jul. Förra året fick jag ingen mattebok, då fick jag inte fyrans när jag var klar 
med treans (mattebok).  
Intervjuare: Vad fick du göra då? 
Kim: Ibland mattepapper ibland sitta och rulla tummar.  
Intervjuare: Hur kändes det att rulla tummarna?  
Kim: Inte så kul.  
Intervjuare: Hade inte lärarna tid för dig då?  
Kim: Nej men mattepapprerna började ta slut i trean. 

Charlie förklarar att de får arbeta med it-baserat material såsom en hemsida som 
innehåller många kluriga matematikuppgifter när eleverna har gjort det de ska i 
matematikboken. De kan också få matematikpapper som innehåller 
problemlösningar. Michelle svarade att hen kunde få hem olika matematikkluringar i 
läxa för att få mer utmaning. Lärarna försöker alltså att ge eleverna extra stimulans 
utöver matematikläromedlet, men att detta inte alltid räcker till.  

5.2 Elevernas uppfattningar om deras lärstilar  

I tabellen 2kan vi se att alla sex elever anser sig veta hur de lär sig bäst. Vissa kunde 
svara på en gång och var helt klara med hur de vill ha undervisningen för att lära sig 
bäst. Men vissa fick tänka lite mer. Billie som var en av eleverna som var säker på hur 
hen lär sig bäst svarade såhär: 

Hur jag lär mig bäst? Jag lär mig bäst genom att läsa och göra känner jag. Mmh jag lär mig 
mycket genom att läsa, när jag läser en bok sitter det inne i huvudet. 

Alla hade sin egen individuella blandning av lärstilar såsom:  

 läsa, arbeta själv och ha musik i bakgrunden  

 läsa och lyssna  

 läsa och göra praktiskt  

 ha musik i bakgrunden och inte bli störd 

 lyssna på genomgångar  

 lyssna först och göra praktiskt därefter 
 

5. 3 Elevernas uppfattningar om hur de vill arbeta i 

matematikämnet för att utvecklas efter sin fulla förmåga 

Vi fann tre teman som berörde vår tredje frågeställning: hur vill de matematiskt 
begåvade eleverna arbeta i matematikundervisningen för att de ska känna att de 
utvecklas efter sin fulla förmåga? Vi har därför delat upp denna del efter dessa teman, 
utmaningar, grupparbeten och stöd i undervisningen.  

5.3.1 Utmaningar 

Genom att intervjua de sex begåvade elever kunde vi få fram många idéer på hur 
matematikundervisningen kan se ut för att de ska utvecklas till sin fulla förmåga. Det 
som genomsyrade alla intervjuer var att de vill ha fler utmaningar (som de benämner 
som kluringar). Såhär beskrev tre av eleverna det: 
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Ja jag skulle vilja ha svårare, jag vill helt tänka lite såhär. För att det får de andra göra när de 
jobbar men på de enklare sakerna som jag tycker är enkelt. Och jag skulle ju också vilja 
tänka lite (Michelle) 

Kim: Då skulle det vara väldigt tyst, men ändå musik, men inte någon Mozartmusik utan 
helst någon rock. Ungefär så skulle det se ut.  
Intervjuaren: Okej, men ni har ju jobbat med utematte, lite laborativit och matteboken?  
Kim: Sånna här små mattepapper där det är små uppgifter kan man skriva ner de på ett 
annat papper, klurisar. Helt enkelt. 

Tintin: Det är kul att få lite utmaning och så.  
Intervjuare: Vad är det för uppgifter? 
Tintin: Oftast brukar det vara problemlösningar. 

Billie verkade själv ha tänkt på denna fråga innan vi ställde den och svarade exakt hur 
en matematiklektion borde se ut; 

Först så tycker jag att om det var så, så skulle man jobba i Eldorado. Sen så borde man göra 
lite uppgifter i någon grupp. Och sen i slutet skulle man göra en frågesport i matematik. 
Man kan ta lästal och läsa upp (Beskriver hur det skulle gå till). 

Billie säger själv att läromedlet Eldorado ger mer utmaning och hen upplever den 
roligare:  

(…) tyckte att Eldorado kändes lättare för att den var mycket roligare att arbeta med. Man 
längtade efter kluringarna som var i slutet av kapitlet och man längtade till nästa kapitel. 

De andra svarade övergripande hur det skulle kunna se ut; 

 Arbeta med kluringar 

 Utmaningar 

 Problemlösningar 

 Uppgifter som man får tänka i 

 Öva på det som behövs, inte bara på det som läromedlet tar upp 
 
När vi samtalade om de hade arbetat med olika undervisningsmetoder svarade 
Michelle:  

Intervjuare: Har ni gjort någon utematte någon gång? 
Michelle: Jo, men det var i förut, i ettan tvåan trean. Jag tycker det var för lätt det med 

Michelle uttrycker att det spelar ingen roll på vilket sätt undervisningen är 
upplagd för hen får ändå inte utmaningar.  

5.3.2 Grupparbete 

Billie, som nämnde att hen vill arbeta i grupp, kommenterar varför:  

Om man är en grupp och alla är bra på nåt och då så om alla är tillsammans så är man bra 
på fem olika saker. Då kan man göra så mycket mer om man bara är en person. 

Robin nämner precis som Billie grupparbete. Såhär säger hen:  

…sen så är det väl utematte, då man får jobba i grupp också 

5.3.3 Stöd i undervisningen 

Vissa var frustrerade över undervisningen, då de ansåg att de kom i skymundan. Både 
när det gällde läromedlet samt hjälp och stöd av läraren.  
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Att jag övar mer på det jag inte kan. Att jag övar mer på det. Inte först och främst det som 
kommer i boken. Utan det jag behöver. (Charlie) 

Det ska vara tyst och att man får all hjälp man behöver, ibland kan det bli att man räcker 
upp handen i typ tio minuter innan man får hjälp (…) Jag får hjälp när läraren har hjälpt de 
som har svårt med matte.(Robin) 

Vi frågade alla elever om de skulle kunna tänka sig att gå till specialläraren för att få 
extra stöd. Alla svarade nej förutom två elever, en som varit där av andra skäl förut 
och en där vi la upp frågan ”skulle du kunna gå till specialläraren för att få 
utmaningar?”. När vi frågade det så fick vi ett ja, eftersom Michelle sökte fler 
utmaningar och kommenterar ”ja det skulle vara kul, fler utmaningar. Nästan allt vi 
gör i matten är väldigt enkelt”.  

Robin hade uppfattningen om att specialläraren är till för dem med svårigheter och 
svarar: ”för jag behöver inte så mycket hjälp” på frågan om varför hen inte vill gå till 
specialläraren.  

6. Slutsatser 
Pehkonen (2001) menar att en individs matematiska uppfattningar ses som ett 
system som innefattar fyra olika komponenter. Den fjärde komponenten handlar om 
individens uppfattningar om hur matematikinlärning går till. Våra sex begåvade 
elever har olika uppfattningar om hur deras matematikinlärning går till, som vi 
presenterade i resultatet under rubriken elevernas uppfattning om hur de lär sig på 
bästa sätt. Vi kan se att deras uppfattning om hur de vill att matematikinlärningen 
ska vara inte helt stämmer överens med hur deras uppfattningar om hur 
matematikundervisningen ser ut idag. Detta kan påverka deras uppfattning om 
matematik. Det resulterar i att på grund av att de tycker att det är tråkigt inte 
utvecklas till sin fulla förmåga. Utifrån elevernas uppfattningar om hur 
matematikundervisningen idag, hur de lär sig bäst och hur de vill arbeta i 
matematikundervisningen drar vi de slutsatser som presenteras nedan.  

6.1 Elevernas uppfattningar om matematikundervisningen idag 

I resultatet om hur matematikundervisningen bedrivs idag visar det sig i de sex 
intervjuerna att dessa elever uppfattar deras matematikundervisning först innehåller 
en genomgång, som hänvisas till de elever som ligger där man ”ska” i 
matematikboken, och sedan arbetas det enskilt i läromedlet. Målet med 
undervisningen är att jobba på i matematikboken, inte att skapa en grund för 
matematik. Elevernas egna uppfattningar om matematikundervisningen är viktig och 
påverkar hela deras uppfattning om ämnet matematik menar Pehkonen (2001). 
Enligt resultatet visar det sig att dessa elever uppfattar matematikundervisningen 
som riktad till de normalt begåvade eller svaga eleverna. Michelle uttrycker tydligt att 
genomgångarna inte är till för hens skull.  

Matematikundervisningen är läromedelsstyrd, alla elever ska ha samma läromedel i 
klassen och lektionerna domineras av individuellt arbete. Detta visar både vårt 
resultat och tidigare forskning. Lindqvist m fl (2003) påpekar just att det som man 
kallar individuell undervisning i matematiken är allt annat än individualiserad 
eftersom den inte ser till behov såsom elevernas egna lärstilar. Lindqvist m fl vill 
hellre kalla det för ensamarbete eftersom de arbetar med samma läromedel men i 
olika takt. Wahlström (1995) menar att genom ensaminlärning kan eleverna förlora 
en gemensam och spännande aktivitet som är baserad på kommunikation. 
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Petterssons (2008) undersökning med 177 lärare som bedriver 
matematikundervisning i grundskolan från F-9 visar att ungefär 6 av 7 arbetar med 
ensaminlärning. Laborativt arbetssätt syns i de tidigare åren men försvinner mer och 
mer ju äldre eleven blir. Michelle uttrycker själv att hens klass hade utematematik 
under grundskolans första år men att det inte är något arbetssätt de använder sig av i 
år 4. Vi kan konstatera från intervjusvaren att det som Pettersson hävdar stämmer 
redan så tidigt som i år 4.  

6.2 Elevernas uppfattningar om deras lärstilar 

Både Callahan (2001), Wistedt (2005) och Krutetskii (1976) är överens om att 
begåvade elever inte är en homogen grupp utan att de skiljer sig precis som alla andra 
och lär sig på olika sätt. Att vara begåvad betyder inte att man automatiskt vill arbeta 
för höga betyg eller läsa intensivt i en bok menar Callahan (2001). Det resultatet är 
synligt även i denna studie eftersom alla dessa elever uppfattar att de lär sig bäst på 
olika sätt. Billie säger själv att hen är begåvad men att hen inte känner att 
matematiken är lustfylld. Vi kan alltså se att det är omöjligt för läraren att använda 
en och samma lektionsmetod kontinuerligt genom alla läsår för att stimulera alla 
elever, begåvade eller inte.  

6.3 Elevernas uppfattningar om hur de vill arbeta i 

matematikämnet för att utvecklas efter sin fulla förmåga 

När vi drog slutsatser från resultatet har vi samma uppdelning med tre delar som 
finns i resultatet. Vi gör analyser över de svar som eleverna gav i intervjuerna för att 
mer djupgående förstå vad de vill arbeta med för att utvecklas efter sin fulla förmåga.  

6.3.1 Utmaningar  

Lindqvist m fl (2003) påstår att eleverna själva uppskattar problemlösning och att 
samtala om olika matematiska begrepp. Problemlösning är det arbetssätt som 
utmanar begåvade elevers olika kompetenser och passar eleverna för att få stimulans 
och utmaning. I Petterssons (2008) fallstudie använder även hon sig av 
problemlösning för att utveckla de begåvade eleverna. Engström (2005) skriver om 
Hamburgmodellen i Tyskland som syftar till att eleverna ska få matematiska 
utmaningar på fritiden. De ska både vara spännande och intressanta för att ge 
utmaning. Uppgifterna som används till de begåvade eleverna är skapade för att 
fördjupa elevernas kunskaper om att upptäcka mönster och strukturer för att 
utveckla förmågan till generalisering. 

I resultatet ser vi tydligt att alla sex elever söker utmaningar och framställer 
problemlösning som en lustfylld och utmanande aktivitet för att utvecklas. Michelle 
uttryckte sig ”Och jag skulle ju också vilja tänka lite”. Michelle uttrycker också att det 
inte spelar någon roll om de har utematematik för att nivån ändå är för låg för 
Michelle. Kim talar om mattepapper med klurisar och Tintin som vill ha utmaningar i 
form av problemlösningar. Detta visar tydligt att de söker uppgifter som är utformade 
såsom både Lindqvist (2003), Pettersson (2008) och Engström (2005) belyser passar 
för elever som är matematiskt begåvade.  

6.3.2 Grupparbete 

Både eleverna Billie och Robin vill arbeta i grupper. Billie förklarade utförligt varför 
det är bra att arbeta i grupp. Hen menar att de olika individuella kompetenserna som 
finns i en grupp kan tillsammans utföra ett bättre arbete än om eleverna arbetar var 
för sig. Wahlström (1995) menar att om matematikundervisningen är utformad med 
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ensamarbete missar eleverna den spännande och gemensamma aktivitet som sker 
genom kommunikation i matematiken. Lindqvist m fl (2003) anser att de har sett att 
i de undervisningssituationer som visat ett lustfyllt arbetssätt innehåller både 
individuellt arbete och olika grupparbeten i dessa grupper har elever och lärare 
tillsammans samtalat och reflekterat om hur de kan lösa en matematisk uppgift. 
Genom samtal och reflektion kring en uppgift visar eleverna sin matematiska 
kompetens. Enligt Witty (1951) kan läraren lättare upptäcka, stödja och utveckla den 
begåvade eleven genom att arbeta i grupper.  

6.3.3 Stöd i undervisningen 

I denna studie beskriver Robin att hen önskar bättre stöd i undervisningen eftersom 
hen upplever att de som är svaga i matematik prioriteras före hen själv. Tidigt visade 
Witty (1951) forskning som belyser just att dessa elever behöver stöd precis som alla 
andra elever både från lärare och föräldrar. Läroplanen från Skolverket (2011) belyser 
också att lärarna ska se till att varje elev får känna att den gör framsteg och klara av 
avancerade uppgifter och aktiviteter. Wistedt (2005) skriver att europarådet 
beslutade 1994 att de begåvade eleverna också har rätt till särskilt stöd. Det visar sig i 
våra intervjuer att ingen av eleverna för tillfället går till specialläraren eller får 
anpassad undervisning i klassrummet. När vi omformulerade frågan och frågade om 
hen kunde tänka sig att gå till specialläraren för att få utmaning så fick vi ett ja. Detta 
kan bero på att hen fick en förståelse att hos specialläraren kan man gå för att få 
utmaningar och inte bara få särskilt stöd i sina svaga sidor, såsom Robin hade 
uppfattat det. Specialläraren ska ses som en resurs för extra stöd, oavsett om behovet 
är för elever som är svaga eller starka.  

7. Diskussion  

Nedan diskuterar vi varför vi valde just intervjuer som metod och hur urvalet av 
elever gick till, hur man kan använda denna uppsats praktiskt i skolan, hur framtida 
forskning kan se ut med denna uppsats som grund och vad för nytt som denna 
forskning har bidragit med.  

7.1 Metodval 

Med hjälp av lärare samt resultaten från nationella proven i matematik från år 3 
kunde vi få fram de elever som kännetecknas genom vår definition av begåvad, 
matematiskt begåvad och begåvade elever i skolan. Lärarna var med och gjorde 
urvalet. Då denna studie är en mindre studie passade det urvalet då vi själva inte 
hade möjlighet att göra långa observationer på alla elever i fler klasser. Vi är 
medvetna om att vi kanske inte identifierade de mest matematiskt begåvade eleverna 
då vi tog hjälp av klasslärare i urvalet. Denscombe (2011) skriver att en kvalitativ 
undersökning genomförs med få deltagare därför ansåg vi att sex elever är lagom för 
vår studie. Han påpekar att det inte är antalet deltagare som spelar roll utan att hitta 
de speciella dragen som studien riktar sig till, vilket i vårt fall är de matematiskt 
begåvade eleverna. På lång sikt är vi medvetna om att de elever som deltog i denna 
studie möjligtvis inte identifieras som matematiskt begåvade. Om tio år kanske dessa 
elever anses vara normalbegåvade, beroende på hur deras matematiska begåvning 
som te sig. Därför anser vi att det är ännu viktigare att lärare arbetar för att stödja 
elevernas utveckling redan från tidigt stadium. Får eleverna inte denna stimulans, 
stöd och utmaning från tidiga år är det större risk att eleverna inte identifieras som 
matematiskt begåvade i framtiden.  
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Vi upplevde intervjuerna gav svar som behövdes för att uppfylla vårt syfte. Detta 
berodde på att vi gjorde vår teori och litteraturgenomgång innan vi utformade 
intervjufrågorna så att vi hade en grund och djup förståelse kring ämnet för att kunna 
hitta det vi verkligen sökte samt att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. 
Patel och Davidsson (2012) menar att semistrukturerade intervjuer låter deltagarna 
ha en möjlighet att utveckla och förklara sina svar på ett mer djupgående sätt då vissa 
frågor var öppna. En av frågorna vi ställde under intervjun var ledande och detta 
visade sig påverka svaret. När vi frågade Michelle om hen ville gå till specialläraren 
för att utvecklas fick vi ett positivt svar tillskillnad från när vi endast frågade om de 
andra om de ville gå till specialläraren och inte nämnde syftet med besöket.  

Patel och Davidsson (2012) rekommenderar att forskaren bör skicka ut ett brev till de 
deltagare som ska intervjuas. Missivbrevet som skulle skickas till föräldrar för 
godkännande, då våra deltagare är under 15 år, var vi tvungna att lämna ett visst 
ansvar till läraren för respektive elev så att breven skickades ut och kom tillbaka. Det 
gjorde att vi kände en osäkerhet på om breven blev hemskickade och att de kom 
tillbaka. Trots detta visade föräldrarna stort engagemang och lämnade snabbt tillbaka 
breven till lärarna som vi sedan fick. Detta är något att ta hänsyn till samt att vi hade 
tur att alla föräldrar godkände medverkan och fick därför inget bortfall.  

I missivbrevet nämner vi syftet med studien. Fördelen med det var att föräldrarna 
blev informerade om varför studien utfördes samt att eleverna själva hann tänka på 
ämnet. Det negativa med detta kan vara att det kan ha medfört en diskussion med 
någon annan, till exempel en förälder. Eleven har då påverkats av samtalet och en 
annan persons uppfattningar. Trots detta såg vi fördelarna framför nackdelen och 
valde därför att avslöja syftet i brevet. 

7.2 Resultatdiskussion 

Genom att ta del av denna uppsats är det större chans att lärarna tar vara på de 
resurser, alltså de matematiskt begåvade eleverna som de har i klassen. Självklart ser 
vi alla elever som resurser för framtiden men normalt begåvade och svaga elever får 
redan stöd och utmaningar i sin undervisning. Detta är något som glöms bort för de 
matematiskt begåvade eleverna, då dessa kan ”klara sig själva”.  

Genom att läsa om vår studie blir lärarna förhoppningsvis uppmärksamma på de 
matematiskt begåvade eleverna som annars lätt kan komma i skymundan då de får 
klara sig på egen hand. Genom att vi har undersökt vad begåvade elever vill med sin 
matematikinlärning får vi en insikt vad de anser att de gör idag i 
matematikundervisningen, deras lärstilar och vad de vill göra i 
matematikundervisningen för att utvecklas till sin fulla förmåga. Resultatet visar att 
dessa elever har olika lärstilar. Detta visar att det inte går att dra några generella 
slutsatser och de sex elever kan inte ses som representativa för alla matematiskt 
begåvade elever. Dock kan vi se ett tydligt mönster i dessa sex fall vilket är att dessa 
elever söker efter är utmaning inom matematik. Det är något som även tidigare 
forskning (bl a. Pettersson 2008; Krutetskii 1976;Witty 1951) lyfter och menar är av 
största vikt. Eftersom forskningen i Sverige inte har kommit så långt i hur man ska 
stödja de matematiskt begåvade eleverna anser vi att denna studie hjälper lärare att 
förstå att det är vanligt förekommande att ha en matematiskt begåvad elev i klassen. 
Dessa elever behöver stöd och ska ses som en resurs för framtiden. Genom att läsa 
vår definition av begåvning börjar läsaren att göra sin egen definition för att hitta 
sina begåvade elever i matematik. Processen har då startat till att förändra och 
förbättra arbetet för att utveckla de matematiskt begåvade eleverna efter deras fulla 
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förmåga. Begreppet begåvad är värdeladdat och ett svårdefinierat enligt Persson 
(1997) och Witty (1951). I vardagligt språk kan begreppet uppfattas som ett 
underbarn liknande Mozart och Einstein påstår Winner (2000) men genom att börja 
reflektera kring begreppet är det också lättare att våga använda ett begrepp som 
begåvning på dessa elever.  

I framtiden ser vi att vår studie kan vara till grund för att se om elevernas egna förslag 
på hur de vill att undervisningen ska utformas, för att de ska utvecklas efter sin fulla 
matematiska förmåga, går att genomföra i praktiken. Är det möjligt att elevernas 
egna förslag är tillräckliga för att de ska utvecklas efter deras fulla förmåga? Eller 
behövs lärarnas kunskaper kring undervisning för att stödja de matematiskt 
begåvade elevernas utveckling? En större fallstudie på matematiskt begåvade elever 
då forskaren undersöker om vårt resultat går att genomföra i praktiken är ett förslag 
till vidare forskning inom ämnet. Där bör det undersökas om matematiskt begåvade 
elevers begåvning utvecklas mer genom att använda deras förslag såsom utmaningar, 
grupparbete samt bättre stöd i undervisningen.  

Med hjälp av vår forskning kan man även utföra ett utvecklingsarbete där man 
utformar undervisningen med olika aktiviteter och uppgifter som skulle passa för 
matematiskt begåvade elever. Detta bör innehålla utmaningar, grupparbeten och en 
utförlig lärarhandledning menar vi.  

Bloom (1985) belyser att miljön och social bakgrund påverkar utvecklingen av en 
matematisk begåvning. I en framtida forskning skulle det vara intressant att 
undersöka om dessa miljöer kan uppmuntra och stimulera elever till att bli 
matematiskt begåvade.  

Vår forskning tar ett nytt perspektiv jämfört med tidigare nationell forskning då 
denna studie fokuserar på matematiskt begåvade elevers perspektiv på undervisning. 
Tidigare forskning riktar sig mer mot lärarnas perspektiv och vad man bör göra för 
att de matematiskt begåvade eleverna ska utvecklas.  Vår studie riktar sig till lärare 
men utgår från ett elevperspektiv. Detta anser vi talar för målet från läroplanen för 
grundskolan angående elevers ansvar och inflytande i undervisningen. Det står att 
läraren ska ”svara att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 
och undervisningens innehåll” (Skolverket 2011 s. 15). Vi ser att detta leder oss till 
det nya tänkandet som svensk grundskola strävar efter då eleverna ska vara med och 
bestämma och ge förslag.  
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Bilaga 1. Missivbrev 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som gör vårt 

examensarbete om begåvade elever i matematik. Vi skulle vilja intervjua 

ditt/ert barn angående detta ämne. Vi undrar hur eleverna själva ser 

på sin förmåga och hur de skulle vilja arbeta för att utvecklas i 

matematiken.  

Intervjun kommer att spelas in på band och kommer bara att användas 

i forskningssyfte. Medverkan i intervjun kommer att vara anonym och 

den kommer inte att kunna spåras till den som blir intervjuad. 

Vi skulle också vilja ta del av ert barns resultat i de nationella provens 

delprov i matematik från år 3. 

Vi behöver målsmans tillåtelse för att ert barn är under 15 år. 

Skriv på om ni godkänner medverkan eller inte och lämna tillbaka till 

klassläraren. Lämna tillbaka senast den 7/11. Intervjun kommer att ske 

________________________________.  

Har ni frågor kring intervjun är ni välkomna att höra av er tills oss! 

Hälsningar  

Johanna Björklund och Petra Hellqvist 

 

 

       

     Jag godkänner att mitt barn medverkar i en intervju om begåvade 

elever i matematik och att ni får ta del av resultaten från Nationella 

proven.  

     Jag godkänner INTE att mitt barn medverkar i undersökningen. 

Elevens namn:_________________________________________________________________ 

Målsmans underskrift:_________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
Hur tycker du att det går för dig i matematiken? Tycker du att du är duktig i 
matematik? 

Kommer du ihåg nationella proven i år 3? Hur tycker du att det gick för dig på proven 
i matematik? 

Vad tycker du att du är bäst på i matematiken? 

Om du tänker på de uppgifter som är lite kluriga men som du ändå kan lösa, vad är 
det för uppgifter? Stöter du på sådana uppgifter ofta?  

Vad tycker du om dessa uppgifter? 

Hur lär dig bäst?  

När du arbetar i matematik, brukar du ha något plockmaterial? (Ja/nej) Ja- Varför?  
Nej-Skulle du vilja ha det? 

Har du någon gång vart hos specialläraren? (Ja/nej) Ja- vad gör ni då? Nej- Kan du 
tänka det för att få lite extra utmaningar? 

När du har matte nu, hur ser din lektion ut då?  

Räknar du bara på i boken då eller får du andra uppgifter också?  

När du har gjort diagnosen, räknar du vidare då? Går du in på nästa kapitel före alla 
andra? 

Om du själv fick välja, hur skulle din mattelektion se ut? 

När du löser en uppgift, går det då snabbt för dig?  

 

 


