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Sammanfattning  
Vi har under våra VFU-perioder upplevt att begåvade elever i matematik ofta får sitta och arbeta 

självständigt utan att få någon del av genomgångarna. Syftet med studien var att undersöka hur 

lärare upplever sin undervisning med elever som är begåvade inom matematik på grundskolans 

senare år samt begåvade elevers syn på matematikundervisningen de får. Vi har i studien använt 

oss av kvalitativa intervjuer där vi intervjuade tre lärare och fyra elever från två olika skolor i 

södra Sverige.  För att dessa intervjuer skulle kunna användas som underlag till vårt resultat, 

transkriberade vi varje intervju från respektive intervjuperson. Resultatet visade att lärarna 

upplever att de har ont om tid till sina begåvade elever och därför ger dem större egenansvar i sin 

matematikutveckling. Majoriteten av eleverna ansåg att de fick arbeta mer självständigt för att 

komma vidare i matematikboken samt att lärarnas genomgångar inte riktades till dem. Trots det 

tyckte de begåvade eleverna som intervjuades att deras matematikundervisning var bra, men de 

kände även ett behov av mer undervisning riktad till dem där de befinner sig. En fortsatt 

forskning inom matematiken skulle kunna vara alternativa arbetssätt som laborativ matematik 

samt utomhuspedagogik som ett komplement till den traditionella undervisningen.  
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1. Inledning  
 
Vi lärarstudenter får under vår utbildning vid ett flertal tillfällen komma ut på VFU. Det är där vi 

som studenter fått chansen att praktiskt komma in i vår nya yrkesroll. Under våra VFU-perioder 

har vi träffat på flera olika lärare och sett hur de bedrivit sin matematikundervisning. Vi har sett 

att våra VFU-lärare har bedrivit en undervisning som riktas till en hel grupp. Med det menar vi 

att de haft gemensamma matematiska genomgångar för alla. Enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006) 

ska undervisningen vara utformad på ett sådant sätt att den passar alla elever och ger varje 

enskild elev en möjlighet till utveckling. De upplevelser vi stött på under våra VFU-perioder 

visar dock att lärarna verkar ha svårigheter att stimulera alla elever i deras individuella 

utveckling. 

 

Lärarna som vi kom i kontakt med under vår VFU lade den mesta tiden i klassrummet på de 

elever som låg efter. De ägnade mycket lite tid till de elever som i förhållande till övriga klassen 

var längre fram i matematikboken. Vi fick en uppfattning av att de starka eleverna fick arbeta 

mest på egen hand. Enligt Piaget (i Furth & Watchs, 1978) är detta inte till någon skada för 

eleverna eftersom han ansåg barnen som forskare och därmed själva kunde bygga upp kunskaper. 

Dessutom ansåg Piaget (i Schwebel & Raph, 1976) att läraren inte kan få barnen att förstå något 

genom att bara tala till dem, utan läraren ska istället låta barnen få chansen att utveckla sig på 

egen hand. Detta ansåg inte Vygotskij (i Lindqvist, 1999), han menade istället att barnen 

utvecklas främst med hjälp av den sociala miljön som de befinner sig i. I skolan är det med hjälp 

av läraren som denna miljö styrs upp för att eleverna ska lära sig.  

 

Barger (2001) belyser begåvade elevers situation i klassrummet och menar att dessa elever tidvis 

får hjälpa sina klasskamrater under matematiklektionerna då lärarna inte hinner hjälpa alla de 

elever som inte har förstått. Eleverna får också arbeta mycket på egen hand eller så sitter de och 

gör något som inte har med matematik att göra.  Den matematikundervisning som vi såg under 

våra VFU-perioder var att eleverna fick en planering som de skulle följa. Vissa elever hade svårt 

att följa med i planeringen medan andra var klara mycket tidigt med de uppgifter som läraren 

hade gett dem. Vi upplevde då att när vissa elever blev klara med sin planering tidigare skapade 

det mer prat i klassrummet och att de elever som ville arbeta vidare blev störda. Det var dock inte 
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bara de elever som inte var klara med sin planering som blev störda, utan även de som låg längre 

fram i boken och fått en ny planering av läraren. Att eleverna upplevde sig bli störda märkte vi 

genom att de sa till sina kamrater att vara tysta. Vi har också sett att vissa lärare insåg att de 

elever som räknade fort och låg före i planeringen även skulle bli klara med kursen tidigare. 

Vissa lärare lät då dessa elever arbeta vidare med en ny matematikbok som var för 

nästkommande kurs.  

 

Vi kommer i detta arbete undersöka elever som vi anser är begåvade i matematik och med det 

menar vi elever som är kreativa samt visa prov på olika färdigheter inom matematiken såsom 

djupare kunskaper och förmågor samt att dessa elever ska ha ett snabbare arbetstempo och ligga 

längre fram i matematiken än sina jämnåriga.  

 

Vi har valt att undersöka elever som vi kallar begåvade, vi är dock medvetna om att ordet 

begåvad kan till viss del uppfattas som stötande i dagens skola eftersom skolan idag främst 

arbetar mot mål som de skall uppnå vid vissa skolår och det finns många elever som behöver 

hjälp för att uppnå dessa mål. Vi upplever att begreppet begåvad elev därmed är något infekterat 

eftersom lärarna är politiskt styrda att arbeta med de elever som har svårt att nå upp till målen. Då 

vi gick igenom tidigare forskning så upptäckte vi att man ibland valde att använda sig av lovande 

elever i stället då de menar att eleverna även behöver en bra undervisning för att bli duktiga. Vi 

håller med om detta men har dock som vi skrev tidigare valt att hålla oss fast vid begreppet 

begåvade elever genom arbetet, då vi redan hade utfört en intervju när vi stötte på begreppet 

lovande och vi ansåg då att vi inte kunde byta ut begreppet begåvade elever.     

 

Av olika anledningar såsom de vi nämnt ovan anser vi att det är intressant att undersöka hur olika 

lärare upplever sin undervisning för begåvade eleverna i matematiken samt hur begåvade elever 

upplever den undervisningen som de får i matematiken. 

 

Dagens skola ska vara anpassad efter alla individers behov, tack vare det vill 

utbildningsministern Jan Björklund skapa elitskolor på gymnasiet. Han motiverar detta med att 

även begåvade elever ska ha rätt till en utveckling i den takt som passar dem (i Pettersson, 2009). 

Efter det att utbildningsministern påtalat intresse av elitskolor så har det blivit en samhällsdebatt 
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angående rätt eller fel med denna typ av skolor. Anledningen till denna debatt är som vi förstår 

att elitskolorna ska rikta sig enbart till en elit bland eleverna, vilket innebär elever som presterar 

bättre än sina jämnåriga. Även om vår frågeställning kan tolkas som att vi har en positiv syn på 

elit skolor vill vi inte med detta arbete ta ställning i frågan om det är rätt eller fel med denna typ 

av skolor. Vi har valt att hålla oss neutrala i denna fråga. 

 

 

2 Syfte  
 
Denna uppsats har två syften. Det första syftet är att undersöka hur lärare upplever sin 

undervisning med elever som är begåvade inom matematik på grundskolans senare år. Det andra 

syftet är att undersöka begåvade elevers syn på matematikundervisningen de får.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

1. Hur upplever lärare sin matematikundervisning för de elever som är begåvade i 

matematik? 

2. Hur upplever begåvade elever den matematikundervisning som de får? 

 

3. Relevant forskning och litteraturgenomgång 

3.1 Begåvade elever  
 
Att definiera vad som är en matematisk begåvning är inte enkelt. Tidigare forskning kring 

området ger lite olika förklaringar till vilka egenskaper som är avgörande för att någon skall 

kallas för begåvad inom matematiken. Pettersson (2008) kom i sin studie fram till att lärarnas syn 

på vilka elever som är begåvade i matematik är de som arbetar och tänker snabbt, är självständiga 

i sitt arbete, mycket aktiva på lektionerna samt har bra resultat på proven. Wahlström (1995) 

håller till viss del med denna definition men anser att begåvning framförallt är förknippad med 

kreativitet. Att ha en begåvning är att kunna uttrycka idéer som är nya och göra nya förbindelser. 
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Men även att läraren kan se att eleven har någon slags begåvning genom deras kunskaper och 

förmågor. Även Barger (2001) ser de begåvade eleverna som individer med olika färdigheter och 

förmågor. Detta håller dock inte den ryska forskaren Krutetskii (i Wistedt, 2006) med om. Han 

anser i stället att matematisk begåvning är en potential, det vill säga som en möjlighet och något 

som utvecklas då vi sysslar med matematik och att det är endast då vi arbetar med matematik som 

det märks om någon har en matematisk begåvning eller inte. Han menar vidare att det inte är en 

gåva som vissa individer har och andra inte. Han anser att matematisk begåvning inte bara finns 

hos dem som tydligt visar sig aktiva, utan den finns också hos dem som inte visar sig lika aktiva. 

På samma vis ser Koshy, Ernest och Casey (2009) de begåvade eleverna i matematik, men de 

väljer att använda sig av ett annat uttryck än begåvade elever och de kallar dem i stället för 

lovande i matematik. De menar att elever kan vara lovande i matematik och att dessa elever 

måste få en bra undervisning för att de ska kunna utvecklas maximalt. Men även de anser att 

dessa elever har vissa förmågor såsom att fort kunna lära sig och även behärska nya matematiska 

idéer samt en förmåga att kunna lösa nya typer av problem.   

 

3.2 Hur ser dagens undervisning ut 
 
Johansson (2006) kom i sin studie utav användandet av läromedlen fram till att 

matematikundervisningen till största delen styrs av matematikboken och dess uppgifter. Hon kom 

även fram till att det var uppgifterna i matematikboken som var lärarnas utgångspunkter vid 

genomgångarna på tavlan. Även Pettersson (2008) såg i sin studie att matematikundervisning 

styrs av läromedlet. Hon fann att eleverna arbetar i stor utsträckning enbart i egen takt i 

matematikboken samt att lärarna förutom de gemensamma genomgångarna ser sin undervisning 

som en individuell handledning där den mesta av tiden går till att hjälpa elever enskilt.  

 

Linde (2006) diskuterar Dahllöfs studie angående tidsåtgången på lektionerna. Genom att mynta 

begreppet styrgrupp menade han den gruppen som läraren riktade sig mot under sin undervisning. 

Detta för att kontrollera att alla elever följde med i undervisningen och hade förstått. Han kom 

även fram till att läraren ställde frågor till sina elever. Frågorna riktade sig inte till de elever som 

var starka eftersom det då skulle det gå för fort framåt vilket i sin tur skulle leda till att många 

elever inte hängde med i undervisningen. Frågorna riktade sig inte heller mot de svagare eleverna 



  5  

eftersom det då skulle leda till att kursen inte skulle kunna slutföras. Linde (2006) menar att den 

undervisning som bedrivs i skolan i dag är riktad till den grupp elever som ligger i mitten, alltså 

varken de starkaste eleverna eller till de elever som ligger efter och vi kan se att trots att skolan 

skall vara målstyrd och styras av målen i läroplanen så låter lärarna klassens medelnivå vara det 

som styra undervisningen.  

 

3.3 Vilka förmågor är avgörande för om man blir matematiker?  
 

Som vi skrev tidigare så anser den ryska forskaren Krutetskii (i Wistedt, 2006) att matematisk 

begåvning är en potential, det vill säga som en möjlighet och något som utvecklas då vi sysslar 

med matematik. Det är vid arbete med matematiken som det märks om någon har en matematisk 

begåvning eller inte. Han menar vidare att det inte är en gåva som vissa individer har och andra 

inte. Han anser att matematisk begåvning inte bara finns hos dem som tydligt visar sig aktiva, 

utan den finns också hos dem som inte visar sig lika aktiva. Han gör en indelning av begreppet 

begåvning i tre grupper. Den första är att samla in information i matematiken, vilket betyder att 

lära sig grunderna och begreppen. Detta ger individen redskap som behövs för att kunna tänka 

matematisk och för att kunna se strukturer i problem. Den andra kategorin är att arbeta med den 

matematiska informationen och det betyder att kunna tänka logiskt och att förstå matematiska 

symboler. Det sista begreppet är att kunna ha kvar den matematiska informationen i minnet (i 

Wistedt, 2006).  

 

Barger (1998) anser att om elever ska lyckas i matematiken så behöver de ha vissa förmågor. Hon 

tar upp två specifika förmågor som elever behöver för att lyckas och dessa är taluppfattning och 

problemlösning. Även Reys (1995) anser att en god taluppfattning är viktig för eleverna och 

anser att då elever har en god taluppfattning betyder det att de har förståelse över tal och dess 

olika storlekar, men även hur olika tal påverkas av räkneoperationer. Då en elev har en god 

taluppfattning så ska även kunskapen kunna användas till att avgöra om ett svar på en uträkning 

är rimlig eller inte. Elever med en god taluppfattning ska även kunna använda sina kunskaper till 

att ta matematiska beslut och på så vis kunna lösa problem av en mer komplex karaktär.  

 

Den andra förmågan som Barger (1998) tar upp är att eleverna måste vara bra problemlösare. 
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Lester (2006) styrker detta och belyser att det krävs mycket mer än bara matematiska 

tillämpningar då elever ska lösa olika matematiska problem. Han menar att det behövs minst fem 

olika faktorer för att bli en god problemlösare. Dessa faktorer överlappar varandra mer eller 

mindre och dessa är kunskapande och användning med detta menas hur man använder sina 

matematiska kunskaper vid problemlösning, samt att den matematiska kunskapen måste anpassas 

för att genomföra problemlösningen. Genom att anpassa sig till problemet så utvecklar eleven sitt 

matematiska kunnande. Den andra faktorn som behövs är kontroll. Med detta menar Lester att en 

medvetenhet behövs för att förstå sin egen tankeprocess i sitt matematiska tänkande vilket 

betyder att en utvärdering av sitt tänkande måste finnas för att på så sätt kunna få en ökad 

förståelse. Denna process kallas även metakognitiv.  

 

Den tredje faktorn handlar om vilka uppfattningar och känslor eleven har för matematiken och 

hur dessa påverkar möjligheterna samt besluten som tas vid matematiskt aktivitet med detta avses 

om man uppfattar matematiken som rolig och stimulerande eller som något tungt och tråkigt. Den 

fjärde faktorn är affekter och med detta åsyftas inte känslor utan egenskaper som en person har 

och att det påverkar prestationen i problemlösningen. Tillexempel en person som har ett bra 

självförtroende och som inte ger upp så fort har större chans att lyckas med problemlösningen. 

Den femte och sista faktorn är enligt Lester (2006) socio- kulturella sammanhang och med det 

menar han det sociala samspelets påverkan både elever emellan och mellan dess lärare, men även 

vad en elev får med sig hemifrån. Alltså den sociala synen på matematik som finns runt en elev är 

avgörande för hur eleven själv uppfattar matematiken och är därmed avgörande för hur eleven 

lyckas med problemlösning. Även Pettersson (2008) kommer i sin studie fram till att den 

omgivande sociala miljön är viktig. Framförallt då den inställning till skolan och utbildning som 

eleverna får med sig hemifrån är avgörande för om de skall lyckas med matematiken i skolan.  

 

Koshy et al. (2009) anser dock att det inte bara är elevens egna förmågor eller vad de får med sig 

hemifrån som styr över om han eller hon kommer att lyckas inom matematiken. De menar att de 

elever som har en potentiell möjlighet att bli bra inom matematiken måste upptäckas tidigt, 

annars finns det en stor risk att dessa elever misslyckas med att uppnå de högre betygen vilket i 

sin tur kan leda till att de misslyckas med att komma in på sådana utbildningar som kräver mer 

matematik. Detta styrks även i Lpo94 (Skolverket, 2006), där det står att läraren ska ”bidra med 
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underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning” (s. 15). Det står vidare att elever behöver få 

den kunskap av skolan som är nödvändiga för dem så att de har möjligheten till en fortsatt 

utbildning.  

 

3.4 Vilka förmågor behöver en matematiklärare ha för att kunna 
bedriva sin matematikundervisning?   
 

I skolan behövs en undervisningsform som gagnar alla elever. Detta belyses också i 

styrdokumentet, i Lpo94 (Skolverket, 2006) där det står att ”skolan ska sträva efter att varje elev 

utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (s. 9). För att uppnå det så krävs det många färdigheter av 

de verksamma lärarna i skolan. Kernell (2002) går igenom fyra punkter av förmågor som han 

anser att en god lärare måste ha med sig, han anser att man måste: 

 

• Ha kunskaper om gruppers psykologi och elevers utveckling 

• Vara klar över vad man vill att eleverna, på olika nivåer, ska lära sig. 

• Ha förmåga att välja effektiva rutiner och undervisningsstrategier (innehåll, arbetsform 

och arbetssätt) med tanke på syftena. 

• Kunna väcka intresse och motivera. Uppmuntra de lärande att lita till sin egen förmåga, 

t.ex. genom att visa sina höga förväntningar. (s.121)  

 

Koshy et al. (2009) kom i sin undersökning fram till att det är av yttersta vikt att lärarna i 

matematik vidareutvecklar sitt pedagogiska samt matematiska kunnande, för att på så vis få 

strategier till att bättre motivera och ge eleverna en mer djupgående kunskap inom matematiken. 

De anser att det finns en risk att elever blir lidande om läraren har bristande kunskaper inom det 

matematiska ämnet eller inom de pedagogiska bitarna. De beskriver att den fortutbildning som 

ges i dag ofta ligger på nätet, och att lärare sällan vet om att den finns där. Trots att lärarna har 

vetskapen om att de kan finna möjligheter till vidareutbildning på nätet så har de sällan tid att 

söka efter den där. Det är dock inte bara tiden och okunskapen inför var de kan hitta 

vidareutbildning som är avgörande för om lärarna tar del av den. Koshy et al. kom i sin 

undersökning fram till att lärarna tycker att det är viktigt med den sociala biten då de 

vidareutbildar sig. De lärare som var med i deras studie ville ha en utbildning där man träffades 
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ansikte mot ansikte, då de ansåg att de lär sig mer vid den sortens utbildning. Detta kan vara en 

förklaring till att många lärare inte tar del av den fortutbildning som finns tillgänglig på nätet 

(Koshy et al., 2009).  

 

3.5 Den ostimulerande undervisningen  
 
Barger (2001) tar upp hur det kan se ut när en lärare bedriver en matematikundervisning. Hon 

menar att begåvade elever kan bli uttråkade om de inte får hålla på med uppgifter som väcker 

deras intresse. Hon belyser även att lärarna ibland låter de begåvade eleverna hjälpa sina 

klasskamrater då deras kamrater behöver hjälp samt att de får arbeta vidare på egen hand. Det kan 

till och med gå så långt att de får arbeta med andra uppgifter som inte behandlar det matematiska 

området. Wahlström (1995) anser att de begåvade eleverna också är i behov av stöd och behöver 

en individualiserad undervisning som passar dem. För att kunna lägga upp en individualiserad 

undervisning behöver lärarna hitta arbetsformer som uppfyller de behov som deras elever har. 

Hon betonar hur viktigt det är att föräldrarna är delaktiga i skolan och tillsammans med läraren 

kan skapa en undervisning som passar individens behov. Detta menar även Barger (1998) och 

hon anser också att dagens undervisning i matematiken snarare riskerar att bli en form av 

kvarhållning än en motiverande undervisning för de begåvade eleverna. Vidare anser hon att det 

finns en risk att de begåvade eleverna inte får den sortens undervisning som stimulerar samt 

utmanar dem till att utföra sitt bästa, elever riskerar då att tappa intresse för matematiken. De 

elever som har tappat intresse för matematiken kan då uppleva matematikundervisningen som en 

kvarsittning snarare än en undervisning som stimulerar och utmanar.  

 

Larsson (1999) beskriver hur elever uppfattade sin högstadiematematik, deras syn på den var att 

matematiken handlade om en form av upprepning av identiska uppgifter. Matematiken gick bara 

ut på att lära sig en viss metod och sedan handlade det om upprepning av denna metod. Skolorna 

använder sig av ett ostimulerande arbetssätt genom att mer eller mindre tvinga eleverna 

upprepade gånger utföra samma sak. Att eleverna inte får pröva på nya saker på ett kreativt sätt 

anser Larsson kan leda till att många elever tappar intresse för matematiken.  
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3.6 Hur undervisningen kan se ut för att gynna begåvade elever  
 

Barger (2001) anser att begåvade elever behöver både en kvalitativ och kvantitativ 

undervisningsmetod. Detta för att kunna bygga på nya kunskaper och hon tar upp en metod för att 

kunna uppfylla detta önskemål. Det är att läraren måste visa elevens misstag men också vägleda 

och stimulera eleven i sitt arbete eftersom de precis som sina klasskamrater har också rätt att lära 

sig nya saker varje dag under en skoldag. Läraren måste utgå ifrån vad de begåvade eleverna 

redan vet och bör därigenom konstruera uppgifter till dessa elever. Bedömningen av vad eleverna 

kan bör göras i form av ett litet diagnosiskt test. De uppgifter som ges i testet kan leda till att 

eleven får en djupare förståelse inom de avsnitt som de arbetar med. Barger (1998) anser även att 

elever med ett snabbare arbetstempo än sina klasskamrater ska få arbeta vidare i sin 

matematikbok och slutföra den tidigare än de andra, de bör inte behöva sitta och vänta utan arbeta 

vidare för att på så vis kunna lära sig mer matematik. Hon anser vidare att läraren måste låta de 

begåvade eleverna få arbeta i sin egen takt, men samtidigt belyser hon faran med att låta dessa 

elever arbeta vidare eftersom de kan få det svårt att arbeta vidare på egen hand, då de behöver 

hjälp med genomgångar. Om eleverna tillåts arbeta på i en snabbare takt så måste läraren vara 

beredd att lägga ned tid på dem och inte tro att de kan förstå allting på egen hand, utan läraren 

måste vara beredd på att även de begåvade eleverna kommer att behöva ställa frågor (Barger, 

1998).     

 

Palm (2006) anser att läraren ska ge de begåvade eleverna nya uppgifter, dessa uppgifter behöver 

inte vara extremt unika uppgifter i jämförelse med de vanliga uppgifterna. För att stimulera de 

begåvade eleverna kan läraren ge dem uppgifter som är lite svårare än de vanliga uppgifter, dessa 

kan vara i form av bevisuppgifter och att eleverna endast får en begränsad tid att lösa dem på. 

Uppgifterna lämnas sedan in skriftligt till läraren och läraren väljer därefter ut en uppgift för att 

låta eleven klargöra sitt svar muntligt. Palm (2006) anser vidare att det finns många olika 

tillvägagångssätt för att utmana de begåvade eleverna i matematikundervisningen, men det som 

är viktigast är att eleverna är intresserade av att pröva på nya arbetsformer för att det skall vara 

till någon nytta.  

 

Att låta de begåvade eleverna gå och läsa med äldre studenter kan vara ett mycket bra arbetssätt. 
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Detta ger eleven möjlighet till meningsfull matematik och eleven får möjlighet till att arbeta med 

sin maximala förmåga. Barger (1998) menar att detta är det enda tänkbara alternativet för de 

begåvade eleverna som ligger långt före sina klasskompisar för att de inte skall tappa sitt intresse 

för matematiken. Risken är annars stor att eleverna inte får en meningsfull 

matematikundervisning.   

 

3.7 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Vi kommer kortfattat att beskriva vilken vetenskaplig utgångspunkt vi har inspirerats av under 

detta arbete.  

 

3.7.1 Hermeneutik  
 
Hermeneutiken grundar sig i studier av bibeln men idag innefattar den även tolkningar av andra 

texter. Patel och Davidsson (2003) beskriver hermeneutiken som en tolkningslära där grundsynen 

är att tolka och förstå människor samt deras texter genom att studera dem. Thurén (2007) 

beskriver arbetssättet med olika texter på ett hermeneutiskt vis. Han menar att man måste bryta 

ner den text som man studerar i små delar för att kunna förstå den, men man måste även titta på 

helheten i texten för att förhålla sig korrekt till den. Med andra ord den undersökning som 

hermeneutikerna genomför görs genom att man studerar detaljer i texten i förhållande till 

helheten och omvänt. Inom den hermeneutikiska forskningen används begreppet förståelse 

genom att forskaren försöker förstå händelser och förlopp genom att tolka insamlad data.  

 

Vi har i vårt arbete inspirerats av en hermeneutisk grundsyn. Detta syns framförallt i vår tolkning 

av den transkriberade texten samt att vi har tittat på delen för att kunna se helheten i vår 

undersökning.   
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4. Metod 
 

4.1 Val av metod 
 
Vid en undersökning finns enligt Patel och Davidsson (2003) två traditionella 

undersökningsmetoder att välja mellan, kvantitativ eller kvalitativ undersökning. Vi har valt att i 

detta arbete genomföra en kvalitativ undersökning i form av intervju. Patel och Davidsson (2003) 

anser att detta arbetssätt är lämpligt då en djupare kunskap ska träda fram i undersökningen. Vi 

har formulerat intervjufrågor (bilaga 1 & 2) till vår undersökning och dessa intervjufrågor har vi 

fått fram då vi brutit ned våra forskningsfrågor. Vi har formulerat sex huvudfrågor till lärarna och 

fem huvudfrågor till eleverna. För att få mer ingående svar på våra huvudfrågor så har vi även 

skapat följdfrågor, alltså följdfrågornas uppgift var att ge oss ett mer utfylligt svar från 

personerna som vi intervjuade. Patel och Davidsson (2003) tar upp graden av standardisering och 

strukturering hos de kvalitativa intervjuerna. Våra frågor till intervjupersonerna hade ett brett 

svarsutrymme. Med det menas att de fick obegränsat med tid till att svara på frågorna som var 

relevanta för vår undersökning. Dessa typer av frågor som lämnar ett såpass stort utrymme för 

svar kallas enligt Patel och Davidsson (2003) för ostrukturerad. Däremot hade vi någon grad av 

standardiserade frågor. När frågorna är standardiserade ska frågorna ställas i samma ordning samt 

på samma sätt till varje intervjuperson. Vi uteslöt ett par följfrågor eftersom vi redan hade fått 

svar på dem då vi ställde huvudfrågan. Graden av standardiseringen är därmed svårt att definiera 

men vi anser att vi har mellanstandardiserade intervjufrågor eftersom vi hoppade över att ställa 

vissa följdfrågor men däremot följde vi ordningen i intervjuguiden. 

 

4.2 Urval   
 
Vår undersökning genomfördes i två olika kommuner i sydvästra Sverige. Undersökningen 

omfattade en skola i varje kommun. De skolor som vi gjort vår undersökning på, har vi kommit i 

kontakt med under vår utbildning.  I vårt urval av lärare tog vi kontakt med en lärare på en av 

skolorna genom e-post. Denna lärare har vi även tidigare haft kontakt med i samband med en 

kurs på högskolan. Samma lärare hjälpte oss att hitta en andra intervjulärare som arbetar på 

samma skola. Den andra läraren godkände deltagandet direkt.  
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Vid valet av lärare från den andra skolan togs det först personlig kontakt med rektorerna för 

tillstånd av undersökningen. De gav oss godkännande och bad oss att tala direkt med 

matematiklärarna. Den första läraren vi kontaktade ville gärna delta i undersökningen medan två 

andra lärare avböjde. Senare fann vi ytterligare en lärare på denna skola som kunde tänka sig att 

medverka i undersökningen. 

 

De kriterier som eleverna skulle uppfylla för att få vara med i undersökningen var att de skulle 

vara begåvade elever inom matematiken. Med det menade vi att de skulle vara kreativa samt visa 

prov på olika färdigheter inom matematiken så som djupare kunskaper och förmågor. I kriterierna 

för de begåvade eleverna var också att de skulle arbeta snabbt samt ligga längre fram i 

matematiken än sina klasskompisar. Dessa elever valde de intervjuade lärarna ut åt oss. Vi har i 

undersökningen inte haft som mål att intervjua elever till de lärarna som ingår i undersökningen.  

 
4.3 Genomförande av intervjuerna 
 
I en av skolorna kontaktades lärarna muntligen med en förfrågan om medverkan. Två lärare 

avstod från medverkan med motivationen tidsbrist. De två lärarna som valde att medverka hjälpte 

oss att plocka ut två elever på skolan som de ansåg var begåvade och passade till vår studie. 

Vi skickade e-post till lärarna på den andra skolan och frågade om de hade elever som uppfyllde 

kriterier för att vara begåvade elever, som vi satt upp. Vi fick gensvar att de ansåg att de hade 

begåvade elever som uppfyllde våra kriterier. För att få intervjua eleverna så behövde vi 

målsmans samtycke. Vi skickade ut e-post samt ett föräldrabrev (bilaga 3) till lärarna som i sin 

tur skickade föräldrabrevet med eleverna hem för att få målsmännens underskrift.  

I undersökningen har vi använt oss av standardiserad och ostrukturerad intervjuteknik. Våra 

intervjuer följde ett strikt schema där alla fick svara på samma frågor och dessa frågor ställdes i 

samma ordning till dem alla. Patel och Davidsson (2003) beskriver den ostrukturerade intervjun 

som en bra metod då den intervjuade får så stort utrymme som möjligt till sina svar. Trost (2005) 

anser att det finns en risk att den som blir intervjuad kan komma att känna en dominanssituation 

från dem som intervjuar om det är mer än en intervjuare. Med anledning av detta valde vi att 

genomföra intervjuerna enskilt med bara en intervjuare. Intervjufrågorna var konstruerade med 

huvudfrågor tillsammans med underfrågor. Underfrågorna skulle vara till hjälp för att förtydliga 



  13  

huvudfrågorna så att vi skulle få så uttömmande svar som möjligt på huvudfrågorna.   

Under intervjutillfällena användes diktafon och mp3-spelare. På ena skolan användes enbart 

diktafon men på den andra skolan användes både diktafon och mp3-spelare, dock inte under den 

första intervjun då enbart diktafon användes.  

Alla intervjuerna gjordes på skolorna i små konferensrum för att skapa en lugn atmosfär. Inför 

varje intervju informerades de intervjupersonerna om syftena med undersökningen. De blev även 

informerade om de forskningsetiska regler som gäller, så som att det är frivilligt att delta i 

undersökningen och att de närsomhelst kan välja att avstå. Eleverna fick veta att om de inte 

längre ville delta i underökningen kunde de avböja, även efter det att intervjun var genomförd. De 

blev tillfrågade om det var okej att intervjun spelades in, detta för att vi lättare skulle kunna 

transkribera. Därefter genomfördes intervjuerna.  

 

4.4 Etiska aspekter  
 

Inför denna undersökning har vi tagit del av de etiska rekommendationer som vetenskapsrådet 

(2007) ger. Vi har inför intervjuerna informerat de som deltagit i undersökningen om syftet med 

undersökningen och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Eftersom vi 

intervjuade elever på grundskolans senare år så skickades det hem ett brev till målsman för 

eleverna för godkännande av medverkan. Vi informerade om att intervjuerna skulle spelas in och 

att de inspelade intervjuerna skulle transkriberas samt att inspelningen därefter skulle raderas. Vi 

har informerat om att endast vi kommer att ha tillgång till allt material samt att allt material 

kommer att vara avidentifierat både då det gäller person och skola. Vi anser oss därmed ha 

uppfyllt de krav som ställs på en undersökning angående de etiska aspekterna. 

 

4.5 Metoddiskussion 

 
Vi har i vår uppsats valt att utgå ifrån kvalitativa intervjuer. Detta gjorde vi för att få en djupare 

förståelse av det som undersöktes. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger kvalitativa 

undersökningar en djupare förståelse inom det området som undersöks. Ett kvantitativt arbetssätt 

skulle ha givit oss ett större antal undersökta lärare och elever men vi valde att inte ha med 
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sådana undersökningar och vet således inte hur en sådan undersökning skulle ha påverkat vårt 

resultat. Vi utförandet av intervjuerna använde vi oss utav diktafoner för att spela in. 

Diktafonerna kontrollerades innan intervjuerna men trots detta fick vi problem med en diktafon. 

Den visade sig ta upp ett sprakande bakgrundsljud och fångade endast upp fragment av intervjun. 

Eftersom vi bara kunde urskilja fragment av intervjun valde vi att utesluta denna intervju då vi 

inte kunde urskilja vad läraren svarat. Övriga intervjuer på den skolan spelades in med mp3- 

spelare. I efterhand kan vi bara konstatera att en grundligare undersökning av diktafonerna skulle 

ha gjort att vi fått med oss även denna intervju och detta är något som vi tar med oss som en 

lärdom. 

 

Vi har i denna undersökning intervjuat både lärare och elever, i urvalet av lärare så var det två 

lärare som tillfrågades och som valde att inte delta. Två lärare som ingick i undersökningen var 

kända sedan tidigare från vår utbildning. Det fanns därmed en möjlighet att detta kan ha påverkat 

dem och deras svar till oss under intervjun, men vi kan inte säga att resultatet är missvisande då 

vi inte har fler intervjuer att jämföra med. 

 

Vi valde att ta hjälp av de intervjuade lärarna för att komma i kontakt med de begåvade eleverna 

som fanns på deras respektive skolor. Vi gav lärarna vissa kriterier som vi ansåg att eleverna 

skulle ha för att de skulle kunna ingå i vår undersökning. Lärarna hjälpte oss med att ta fram två 

elever per skola. Lärarna valde ut en elev till oss som de tolkade inte uppfyllde alla våra kriterier, 

då de hade tolkat att begåvade elever skulle ligga längre fram i matematikboken än sina 

klasskompisar. Denna elev låg inte längre fram än sina klasskompisar. Anledningen till det var att 

läraren i den klassen inte lät sina elever gå vidare i matematikboken enskilt utan de elever som 

var klara med ett kapitel var tvungna att vänta in övriga klasskamrater och fick istället göra 

fördjupningsuppgifter. Läraren till eleven som ingick i vår undersökning ansåg dock att eleven 

var tillräckligt duktig för att passa in i en undersökning av begåvade elever, även om läraren 

påtalade att eleven befann sig på samma ställe i matematikboken som sina klasskompisar. Vi 

träffade eleverna endast vid intervjutillfället och vi gjorde då endast intervjun, vi undersökte 

alltså inte huruvida eleverna var begåvade eller inte, utan gick helt på lärarnas urval. För att veta 

om eleverna var begåvade inom matematiken eller inte borde vi kanske ha utfört någon form av 

undersökning på dem, men det har vi alltså inte gjort och vi vet inte hur en sådan kontroll av 
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eleverna skulle ha påverkat vårt resultat. 

 

De frågor som vi ställde under intervjun hade diskuterats fram tillsammans med våra handledare. 

Vi gjorde dock ingen provintervju och kände i efterhand att det skulle ha varit bra om vi gjort det. 

Dels för att vi då skulle ha fått svar på om frågorna som vi ställde i intervjun gav oss svar på våra 

vetenskapliga frågor samt att vi båda är ovana att hålla i intervjuer. En provintervju hade även 

gett oss lite mer erfarenhet. Trost anser (2005) att en dominanssituation från intervjuarna under 

intervjutillfället kan uppstå om fler än en intervjuar. Vi valde med den anledningen att utföra 

intervjuerna enskilt, vi är dock inte säkra på att vi skulle ha fått olika svar om vi båda hade varit 

närvarande under intervjuerna.  

 

Vi har i vår undersökning endast tagit med intervjuer från tre lärare och fyra elever. Johansson 

och Svedner (2006) anser att ett litet antal intervjuer inte med automatik ger ett dåligt resultat. Vi 

är dock medvetna om att resultatet som vi har fått fram inte kan representera alla lärare och elever 

i hela Sverige, då vår undersökning endast innehåller tre lärare och fyra elever. Undersökningen 

visar istället hur dessa lärare reflekterar över sin undervisning för de begåvade eleverna samt hur 

våra intervjuade elever upplever sin undervisning. 

 

4.6 Bortfall  
 
Alla elever som tillfrågades var positiva till att medverka, även föräldrarna till dessa elever var 

positiva till att deras barn skulle vara med. Däremot så var det två lärare som avböjde medverkan. 

Vi fick även ett bortfall under arbetets gång på grund av tekniska problem med inspelningen av 

intervjun. Då det visade sig att en diktafon inte fungerade som den skulle, detta trots att vi 

tidigare hade undersökt den.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet  
 

4.7.1 Reliabilitet 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar reliabilitet om hur tillförlitlig undersökningen är och 
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de anser att den kvalitativa undersökningen, i vårt fall intervjun, ska består av frågor som är 

standardiserade. Att frågorna är standardiserade betyder, att under intervjutillfället ställs frågorna 

i exakt samma ordning till alla intervjupersoner. Bilagan 1 och 2 visar de frågor som vi ställde 

samt i vilken ordning vi har ställt dem. Vi har i vår undersökning ställt två forskningsfrågor, 

dessa frågor har vi sedan brutit ned till intervjufrågor. Våra intervjufrågor var uppdelade i två 

kategorier och dessa är huvudfrågor samt följdfrågor. Även om vi blir tvungna att göra om 

intervjuerna och inte får samma svar till våra frågor tyder det inte på att vi kommer att ha en låg 

reliabilitet. Det beror enligt Patel och Davidsson (2003) på att intervjupersonerna kan ha lärt sig 

något nytt efter den första intervjun. Med anledning av detta anser vi att vår undersökning uppnår 

en god reliabilitet. 

4.7.2 Validitet  
 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är validitet en fråga om att undersöka det som man vill 

undersöka. De betonar också att det gäller för hela forskningsprocessen. Vår undersökning är 

gjord med kvalitativa intervjuer där vi har brutit ner våra forskningsfrågor till intervjufrågor som 

vi sedan har använt oss av under intervjuerna. Vi utförde dock ingen provintervju för att se om 

våra intervjufrågor gav oss svar på de forskningsfrågor som vi ställt. I efterhand har vi kommit 

fram till att intervjuerna gav oss bra svar. Vi anser att denna form av arbetssätt har gett oss en hög 

validitet trots avsaknaden av provintervju. Eftersom vi inspireras av den hermeneutiska tanken 

kommer vi att tolka våra intervjuer. Det vill säga hur lärarna upplever sin matematikundervisning 

när de undervisar begåvade elever samt hur begåvade elever ser på den matematikundervisning 

som de får av sin lärare. Vi har däremot inte undersökt våra intervjuade elevers matematiska 

kunskap och vet därmed inte om vi har undersökt den typ av elev som vi hade tänkt.  

 

4.8 Arbetsfördelning   
 
I denna undersökning har vi valt att dela upp intervjuerna med både lärarna och eleverna mellan 

oss. Vi har även utfört transkribering av intervjuerna på var sitt håll, båda har dock lyssnat av och 

analyserat inspelningarna tillsammans. Vi har vidare sökt litteratur på var sitt håll för att få så stor 

bredd på litteraturvalet som möjligt. Den litteratur som använts i arbetet har vi dock båda tagit del 
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av för att tillsammans kunna bygga upp arbetet. 

 

4.9 Bearbetning av data  
 
Våra intervjuer spelades in med diktafoner och mp3-spelare. Kort efter att intervjuerna hade 

utförts så transkriberade vi dem för att på ett skrivet sätt kunna se vad intervjupersonerna sagt. Vi 

har försökt få med alla ord som intervjupersonerna använde och därmed varit så exakta som 

möjligt. Enligt Kvale (2009) är transkribering en översättning från muntligt till skriftligt text. 

Efter att intervjuerna hade transkriberats så läste vi igenom dem flera gånger för att hitta olika 

teman. När vi hittade de olika teman sorterade vi det efter likheter och olikheter. Vi fick ut tre 

teman från intervjuerna som vi gjort med lärarna och dessa var undervisningsmaterial, den 

traditionella undervisningen och motivation. Från de intervjuerna som vi gjort med eleverna fick 

vi ut två teman och dessa två var boken och/eller fördjupningsuppgifter samt genomgångar. 

Johansson och Svedner (2006) anser att citat från intervjuerna kan användas för att förtydliga de 

resultat som man kommit fram ifrån intervjuerna. Med anledning av detta har vi valt att redovisa 

våra data genom att ta med vissa citat för att styrka våra tolkningar.  

 

4.10 Generaliserbarhet  
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) kan kvalitativa undersökningsresultatet generaliseras om valet 

av intervjupersonerna görs systematiskt. Vi har dock inte gjort detta, men vårt resultat tyder på att 

det finns ett mönster inom skolorna som undersöktes. Detta indikerar att det kan finnas en 

generalisering i hur lärarna upplever sin undervisning för de begåvade eleverna. Även när det 

gäller eleverna så tyder det på ett mönster. Samtliga begåvade elever sade sig vara nöjda med sin 

undervisning. I och med att det är en så pass liten undersökning som bara innefattar två skolor så 

kan vi inte säga att de intervjuade lärarna och eleverna kan representera alla lärare och elever i 

hela Sverige. Vidare så har vi inte valt våra intervjuade personer systematiskt vilket ska göras vid 

kvalitativa intervjuer för att kunna dra en generell slutsats (Patel & Davidsson, 2003).  
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5 Resultat och analys 
 

I resultatet nedan har vi sammanställt våra intervjuer från båda lärare och elever. Vi har valt att 

kalla våra intervjuade lärare för LA, LB och LC och våra elever för E1, E2, E3 och E4. Det finns 

inget samband mellan L och E i vår undersökning, för att förtydliga detta så har vi valt att ge 

lärarna bokstäver och eleverna siffror. Vi har inte haft för avsikt att göra jämförelser mellan de 

som vi har intervjuat utan vill se hur olika lärare ser på sin undervisning och hur de olika eleverna 

uppfattar den undervisning som de får.  

Vi har delat in resultatet i olika teman och dessa teman kom fram under analysen. 

 

5.1 Resultat av lärare  

5.1.1 Undervisningsmaterial 
 
På de två skolor där vi gjorde våra undersökningar visade det sig använda samma läromedel 

vilken består av en grön och en röd matematikbok, den röda boken är en mer avancerad bok som 

riktar sig mot de elever som är starkare i matematiken. Upp till detta fanns en 

problemlösningsbok att tillgå som innefattar mer utredande uppgifter där eleverna lär sig arbeta 

med generella problemlösningar. Samtliga lärare som var med i undersökningen använder sig av 

matematikboken som utgångspunkt. LA sa detta: 

 
 /…/ det utgår alltid från boken det vi gör. 

 
 /…/ det är rätt många elever som faktiskt vill jobba i boken /…/ så säger nästan eleverna direkt att 
 kan vi inte få jobba i boken istället /…/  

  

LA använder sig av matematikboken och anser att eleverna är mer intresserade av att arbeta i den. 

Läraren använder sig inte av extrauppgifter eller av den problembok som finns till läromedlet, då 

läraren upplever att även denna bok som extrauppgifter. Läraren förklarade detta med:  

 
 Och absolut inte så där att, aa nu är du färdig, ja då får du göra extra stencil liksom. Det är mer som 
 ett straff då /…/ 
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Att LA inte använder sig av några extrauppgifter beror alltså på att läraren anser att eleverna 

känner dessa extrauppgifter mer som ett straff. Däremot arbetar LB och LC med extrauppgifter 

och de anser inte alls att dessa uppgifter kan ses som ett straff, däremot anser dessa två lärare att 

extrauppgifter kan ses som motiverande för eleverna. LC säger: 

 
 /…/ man försöker göra uppgifter så att… som inspirerar, som tycker är spännande och som är lagom 

 svåra för dem. 

 

 /…/ försöker hitta på svårare uppgifter att jobba med /…/ 

 
Vi tolkar av analysen att LC använder sig av extra – och fördjupningsuppgifter ofta. Läraren 

beskriver att eleverna först visar vad de kan, därefter diskuterar läraren och eleven fram vilka 

extrauppgifter som eleven ska göra, läraren anser att dessa uppgifter ska utgå från elevens egna 

intressen. Så här uttalar L C:  
 

 /…/ försöker med i diskussion med dom hitta uppgifter som de tycker är roligare.  
 

Även LB använder extra uppgifter ganska ofta men låter framförallt de fördjupnings – och 

problemuppgifter som finns i matematikboken vara till grund som extrauppgifter utanför 

planeringen. Att denna lärare använder sig av mycket extrauppgifter styrks av att läraren sa: 

 
 /…/ jag vill ju helst inte att dom ska skena iväg. Jag vill ju hålla alla så någorlunda samlade som 
 möjligt, men så ibland så går ju det inte men vi har ju i boken… så finns det både 
 fördjupningsuppgifter och problemlösnings uppgifter så de får göra innan de går vidare /…/ 
 

Även om två av lärarna använde sig av extrauppgifter relativt ofta, så har alla erfarenhet av elever 

som har gjort klart grundskolans matematik tidigare än sina klasskompisar. Detta tyder på att alla 

lärarna låter de begåvade eleverna arbeta på i egen takt. Vissa av de elever som har blivit klar 

med grundskolans matematik har även hunnit med att påbörja gymnasiematematiken och gjort 

klart A-kursen. L A styrker detta enligt nedan:  

 
 Vi har ju haft nior som har jobbat med A matten och tenterat av den /…/ 
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5.1.2 Den traditionella undervisningen 
 
I analysen framkom det att lärarna som ingick i vår studie använder sig av något som de kallar för 

traditionell undervisning, med det menade de att de använde sig av gemensam genomgång för 

hela klassen och sedan låter de sina elever arbeta vidare där de befinner sig. Vi uppfattar att LC 

funderar igenom sina lektioner väl då läraren sa:  

 
 /…/ men oftast är det ju att man kör en genomgång, reell genomgång och försöker få med alla.  

 

Vi tolkar att i och med de ”reella” genomgångarna så vill läraren att alla elever ska få ut något av 

genomgången, även de begåvade eleverna. LA upplever matematikundervisningen som 

besvärliga på grund av bristen på tid. Läraren menar att lektionerna pågår i en timma. Tio minuter 

används till genomgångarna. Den resterande tiden det vill säga femtio minuter används till att 

hjälpa eleverna. Detta motsvarar ungefär två minuter per elev menar läraren. Vi fick en 

uppfattning av att LA menar att tiden varken räcker till de begåvade eleverna eller till resten av 

klassen. Läraren menar dock att det är roligare att undervisa de begåvade eleverna men återigen 

att det finns tidsbrist. Så här yttrar LA dilemmat:  
 

 /…/försöker vi se till att alla är med och sen lyssna. Och sen vet man att en del är alltid före och då 
 lyssnar inte de. /…/matte är ett sånt ämne som många behöver hjälp, och sedan de som är före dom 
 kommer till svårare uppgifter och, så att… tycker jag är…jobbigt.  

 

Vi tolkar genom detta påstående att läraren är medveten om att de begåvade eleverna inte får så 

mycket av de genomgångar som läraren håller. Men samtidigt menar LA att de begåvade 

eleverna brukar komma med bra frågor under genomgångarna som berör områden som eleven 

inte än kommit till, utan områden som berörs i kommande kapitel. Detta tyder på att de trots allt 

är delaktiga under genomgångarna. 

 

5.1.3 Motivation 
 
Under analysen såg vi att lärarna anser att de motiverar sina begåvade elever på något sätt. Två 

av de tre lärarna säger dock att dessa elever inte behöver motiveras. LC beskriver att de begåvade 

eleverna får ett större ansvar och på så vis motiveras de till att arbeta med uppgifter som ligger på 
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deras nivå samt är lite mer utmanande för dem. Denna metod använder även LB och menar att de 

begåvade eleverna får välja sina uppgifter själva. Läraren menar att det inte ska vara lätta 

uppgifter som leder till att de inte utmanas utan det ska snarare vara svåra uppgifter som kräver 

mer ansträngning.  

 

Lärarna anser att de utmanar och motiverar de begåvade eleverna, men de känner även att de inte 

hinner med att hjälpa dem och LA säger: 
 

 Jag är knappt där och hjälper henne. Känns ångestladdat 
 

Trots att lärarna känner att de inte hinner med de begåvade eleverna så anser lärarna att de löser 

matematiken ändå och LB menar att dessa elever är självständiga samt klarar matematiken på 

egen hand. LB får medhåll av LC som anser att dessa elever själva kan känna av vilka uppgifter 

som de ska göra och vilka som de kan hoppa över. Vidare påtalar LC att det finns en stor skillnad 

mellan begåvade elever och de som är högt motiverande. Det är att de elever med hög motivation 

som ofta kräver mycket tid av läraren för att inte de ska missa några delar av matematiken och 

det är även dessa elever som gärna gör alla uppgifter utan att hoppa över något.  

 

På den ena av de undersökta skolorna har lärarna diskuterat om att erbjuda lite mer avancerad 

matematik som tillvalsämne för att på så vis stimulera de begåvade eleverna, men de har inte 

startat upp någon sådan undervisning ännu. Den tillvalsundervisning som de har idag riktar sig 

istället till de elever som känner att de har svårt med att uppnå godkänt nivån i matematik. 

Av analysen framkom det att lärarna lägger lite tid på de begåvade eleverna, de begåvade 

elevernas utveckling sammanfattar LA så här:  

 
  De är faktisk rätt mycket duktiga enbart för sitt eget kunnande asså de, de sköter sig rätt mycket 

 själva. 
 

5.1.4 Sammanfattning 
 
I resultatet har det framkommit att alla lärarna bedriver en traditionell undervisning med 

genomgångar och att eleverna sedan arbetar självständigt i sina matematikböcker. Lärarna som 
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deltog i vår undersökning ansåg att den traditionella undervisningen riktar sig mot alla i klassen 

även de begåvade eleverna. Under intervjutillfället såg vi att alla lärarna använde sig av samma 

läromedel. Läromedlet består av en grön och en röd matematikbok. Den röda boken är en 

avancerad bok som riktar sig till de elever som är starka i matematik medan den gröna är för de 

elever som är svagare i matematik. Alla lärarna använder matematikboken som utgångspunkt till 

sina lektioner. En lärare använder bara matematikboken i sin undervisning och utesluter 

extrauppgifter medan de andra två lärarna ser positivt till dessa extrauppgifter. De ser istället 

extrauppgifter som motiverande för sina elever. Lärarna ansåg också att de motiverade sina 

begåvade elever genom att de får ta mer ansvar genom att själva välja de uppgifter som de tycker 

är intressanta. Lärarna säger att de begåvade eleverna är medvetna vilka uppgifter de behöver 

arbeta med och att detta gör att de blir mer självgående.  

 

5.2 Resultat av elever 

5.2.1 Genomgångar 

  
Eleverna som deltog i denna undersökning befann sig på olika nivåer i sin matematiska 

utveckling. Deras lärare hade olika arbetssätt och det gjorde att även eleverna uppfattade 

genomgångar samt behovet av dessa på olika sätt. Trots att eleverna till viss del hade olika syn på 

genomgångarna så tyckte de att det var viktigt med dessa. E1 beskriver att läraren håller i en 

genomgång varje gång och säger vidare: 

 
 /…/vår lärare går igenom uppgifterna på tavlan och sånt som kan vara oklart för vissa att riktigt 
 komma igenom /…/ då får alla liksom uppfattning hur man kan lösa på olika vis och så. 

 
 

Vi tolkar att E1 ser genomgångar som ett positivt tillfälle och att de är bra eftersom det finns 

elever i klassen som kan ha problem med att lösa vissa uppgifter, samt att dessa 

genomgångstillfällen ger en djupare förståelse för hur en uppgift kan lösas med flera olika 

lösningsmetoder. Vi tolkar att även E1 kan dra nytta av genomgångarna genom att läraren ger 

eleverna flera olika lösningsförslag 
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E2 anser sig klara sig bra under matematiklektionerna, men denna elev kan ibland mötas av vissa 

svårigheter och anser då att de genomgångar som läraren ger till klassen inte ger den fördjupade 

kunskap som eleven behöver. E2 säger: 

 
 /…/ det hade varit lättare om han hade förklarat  lite mer ingående för jag förstår ju nästan allting, 
 men sen så kommer det till när man inte förstår /…/ 

 

 Detta tolkar vi som att genomgångarnas inte hålls på en nivå som kan gynna E2. Eleven känner 

dock ett behov av genomgång, eftersom det kan finnas vissa delar i matematiken som eleven inte 

har lika lätt för utan behöver djupare genomgångar.  

 

E4 beskrev att lektionerna börjar med repetition och sedan går läraren igenom det nya avsnittet 

noggrant så att eleverna hänger med. Efter det får eleverna arbeta vidare självständigt med 

individuell handledning från läraren. Däremot anser E3 att genomgångarna inte riktas mot det 

som denna elev arbetar med och säger: 

 
 De andra brukar ju gå igenom sådana svåra saker på sitt kapitel men jag får bara fortsätta i boken då 
 jag var ju typ där för två kapitel sedan eller nått 

 

Vi ser att eleven ovan har ett högre arbetstempo än övriga i klassen och därmed går miste om 

genomgångarna eftersom de riktas mot delar i matematiken som eleven redan har passerat. Vi 

tolkar dock att eleven anser sig klara den matematik som de lär sig nu bra även utan 

genomgångar. 

 

Vi såg i analysen att de genomgångar som lärarna håller för sina elever inte riktar sig till de 

begåvade eleverna då de oftast arbetar med andra delar av matematiken än det som läraren går 

igenom. Trots detta så var det inte någon av de elever som var med i vår undersökning som 

utryckte någon önskan till förändring i den matematikundervisning som de får idag. Så här 

uttrycker E4 sig:  

 

 Nej, det är bra som vi har det nu. 

 



  24  

5.2.2 Boken och/eller fördjupningsuppgifter  
 

Eleverna beskriver alla att de arbetar mycket i boken, men att de även arbetar med 

fördjupningsuppgifter. Det var dock skillnad i hur mycket de arbetade med denna typ av 

uppgifter. Majoriteten av eleverna arbetade enbart med boken och de fördjupningsuppgifter som 

finns i boken, medan E4 arbetar mycket med extrauppgifter och sa:   

 
 /…/ är man liksom klar med ett kapitel så får man inte börja på något annat förrän han skall gå 
 igenom det. 
 

Vi tolkar att läraren till denna elev vill hålla alla elever på samma avsnitt i matematikboken och 

delar därför ut extrauppgifter till de elever som blir klara med ett kapitel. De övriga eleverna 

arbetar inte lika mycket utanför boken men de får ändå arbeta med fördjupningsuppgifter och E1 

säger: 
 
 Om man blir klar med något så kan man fortsätta med fördjupningsuppgifter och det kan man 

förstås. 
 
 

Vi tolkar detta som att eleven själv får välja huruvida eleven vill fördjupa sig eller gå vidare 

framåt i matematikboken. Detta ansvar såg vi även hos E2 och E3 då de också var fria att välja 

sitt eget arbetssätt, att antingen göra fördjupningsuppgifter eller arbeta vidare i boken. E2 sa 

detta: 

 
Jag vill lära mig så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt så att jag kan bli klar med matte A 
innan jag slutar nian.   

 

Vi tolkar detta som att E2 anser att det arbetssätt som läraren har fungerar bra, detta eftersom 

denna elev har som mål att bli klar med gymnasiematematik A-kursen innan eleven slutar skolår 

nio och att eleven genom detta arbetssätt kan hålla ett högre tempo än sina klasskamrater. 

 

5.2.3 Sammanfattning 
 

Alla elever som ingick i undersökningen har ett positivt synsätt till genomgångarna även om de 
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upplever att de inte riktar sig till dem. Även om de klarar sig bra i matematiken så saknar de 

djupare förklaringar under genomgångarna något som de anser skulle gynna dem i deras 

matematiska utveckling. Genomgångarna ger olika förslag på hur vissa uppgifter kan lösas vilket 

kan ge nytta till alla elever i klassrummet inklusive begåvade elever. Enligt eleverna börjar 

lektionerna med genomgångar och fortsätter med självständigt arbete i boken och alla dessa 

elever säger att de arbetar mycket i boken. De flesta eleverna arbetar enbart i matematikboken 

samt med fördjupningsuppgifter som finns i boken och dessa elever anser sig vara fria att välja 

sitt eget arbetssätt när det gäller fördjupningsuppgifter men i undersökningen ingick en elev som 

inte är lika fri. Denna elev får inte arbeta vidare i matematikboken när kapitlet är sluträknat utan 

får då arbeta med extrauppgifter istället. Trots att eleverna har olika syn på den 

matematikundervisning som de får av sin lärare har de inget önskemål om att ändra på den.   

 

6 Didaktisk implikation  
 
Vår tanke med denna undersökning är att ge lärare och lärarstudenter en inblick i hur de 

begåvade eleverna upplever sin matematikundervisning samt att ge en bild av hur lärarna ser på 

sin undervisning till begåvade elever. Som blivande pedagoger tycker vi att det är viktigt att vi i 

skolan ser till att alla elever får en så bra undervisning som möjligt och att alla elever får en 

undervisning som möter deras egna behov. Och vi hoppas med detta arbete kunna få 

lärarstuderande såväl som verksamma pedagoger medvetna om de begåvade elevers behov samt 

att få all verksam personal i skolan att fundera mer över hur undervisning ska utformas så att den 

utmanar och stimulerar även de elever som är begåvade. 

 

6.1 Vidare forskning  
 
Vi har genom våra intervjuer hört lärare och elever säga att matematiken i stort sätt enbart 

bedrivs med tyst räkning och till viss del med genomgångar, eleverna arbetar självständigt i sina 

matematikböcker samt att matematikboken är grundläggande för all undervisning. Även den 

tidigare forskningen som vi har tagit del av pekar på detta. Med tanke på att all undervisning 

tycks vara traditionell så anser vi att alternativa arbetssätt vore något att undersöka, så som hur 

mer laborativ matematikundervisning eller hur ett arbetssätt med utomhuspedagogik inom 
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grundskolans senare år kan påverka matematikinlärningen.  

 

7 Diskussion  
 

Vi har med detta arbete valt att undersöka hur lärare upplever sin undervisning till begåvade 

elever i matematik samt begåvade elevers uppfattning om den undervisningen som de får i 

matematik. I vår undersökning ser vi att lärarna använder sig av en traditionell undervisning för 

hela klassen, detta är precis det arbetssätt som Pettersson (2008) kom fram till att lärarna 

använder sig av. Med traditionell undervisning menas att läraren har en genomgång och lektionen 

består sedan av tyst räkning. Vi anser att genomgångar som lärarna använder sig av i den 

traditionella undervisningen når ut till de flesta eleverna, men att den samtidigt missar vissa 

elever och då bland annat de begåvade eleverna. Detta kom även Linde (2006) fram till i sina 

klassrumsstudier. De elever som ingick i våra studier har olika syn på de genomgångar som de 

var med om under matematiklektionerna. Gemensamt för dem var att de upplever att 

genomgångarna inte gynnar dem och deras behov eftersom de med undantag av en elev låg 

längre fram i matematikboken. Vår undersökning visar dock att det finns lärare som arbetar på ett 

annat sätt, då en elev beskrev att de endast fick göra extra och fördjupningsuppgifter och inte 

fortsätta fram i matematikboken då de var klara med ett kapitel. Vi tycker att detta arbetssätt låter 

intressant, att alla elever befinner sig på samma ställe i matematiken och på så vis får del av de 

gemensamma genomgångarna. Vi anser samtidigt att ett sådant arbetssätt är mycket krävande för 

läraren, då läraren ständigt måste ta fram och ge extrauppgifter till de eleverna som räknar på 

snabbare i stället för att bara låta dem räkna vidare i matematikboken. Barger (1998) anser dock 

att elever med ett snabbare arbetstempo än sina klasskamrater skall få arbeta vidare i 

matematikboken och slutföra den tidigare än de andra och att de på så vis lär sig mer matematik. 

Vi anser också att eleverna har rätt att lära sig mer matematik men att detta inte måste göras med 

matematikboken. Eleverna kan få fördjupningsuppgifter som ett komplement till boken och att 

använda olika arbetsformer kan ge en bredare och djupare kunskap inom matematiken.    

 

På de båda skolorna som ingick i vår undersökning använder de sig av samma läromedel där 

böckerna var indelade i två olika svårighetsnivåer. Vi ser en fördel med att använda både 

nivåuppdelning av läromedlet samt extrauppgifter eftersom vi tror att eleverna då får uppgifter 
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som ligger på en lämplig nivå och samtidigt är utmanande. Vi tror att detta leder till att de 

utmanas i sitt matematiska tänkande. De lärare som var med i vår undersökning anser att de kan 

lägga mer ansvar på begåvade eleverna då det gäller deras matematiska utveckling, de anser 

också att svårare uppgifter motiverar dessa elever samt att läraren själv inte behöver bidra med 

någon motivation till dem. Vi håller dock inte med lärarna om detta. Utan ser en fara i att inte 

motivera dem. Larsson (1999) menar att det finns elever som tappar intresset för matematiken för 

att de inte får arbeta med meningsfulla uppgifter, utan bara sitta och göra en massa 

upprepningsuppgifter. Vi anser att detta är faran med att inte motivera eleverna tillräckligt. 

Dagens matematikundervisning består som vi skrev tidigare mest av tyst räkning, där eleverna 

självständigt arbetar i sina matematikböcker. Genomgångarna riktar sig till ”styrgruppen” och de 

elever som ligger längre fram i matematikboken får inte del av någon genomgång. Enligt Piaget 

(i Schwebel & Raph, 1976) sätt att se på utveckling så är detta arbetssätt inte till någon skada för 

de begåvade eleverna. Då elever på egen hand utan en massa genomgångar kan tillskaffa sig 

kunskap. Detta håller vi inte med om, utan vi anser att alla elever även de begåvade eleverna 

behöver genomgångar och handledning från sina lärare för att stimuleras. Eleverna som ingick i 

vår undersökning utryckte en önskan av genomgångar som riktade sig till dem där de befann sig. 

De genomgångar som de fick var inte riktade till de elever som ligger längre fram, lärarna var 

medvetna om att de eleverna inte lyssnade på genomgångarna. Denna undervisningsform ansåg 

inte Vygotskij (i Lindqvist, 1999) var bra för eleven, då han ansåg att eleverna utvecklas bäst då 

de är aktiva, har en lärare som är aktiv och att den har en aktiv sociala miljön runt sig.  Vi anser 

att matematikundervisningen kan bedrivas på detta sätt, men att det då krävs att alla elever är 

aktiva då läraren håller i en genomgång. Vi anser även att om alla eleverna ska kunna vara aktiva 

så måste de befinna sig på någorlunda samma nivå. En lösning till detta är att som vi beskrivit 

tidigare låta eleverna arbeta med extrauppgifter, ett annat alternativ är att nivågruppera dem. 

 

Vi anser att det är positivt då elever klarar att arbeta på egen hand, men anser samtidigt att alla 

elever har ett behov av lärarnas närvaro. Det står i Lpo94 (Skolverket, 2006) att lärarna ska utföra 

sina arbeten på det sätt som stimulerar elevernas utveckling av förmågor. 

Avslutningsvis vill vi bara säga att alla individer är unika och har olika behov likaså de begåvade 

eleverna. Men att någon är begåvad tycker inte vi ska inte vara ett hinder för dem utan bara till en 

fördel i deras utveckling. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide till lärare  

1. Kan du berätta lite för oss om dig som lärare?  

• Hur länge har du varit lärare? 

• Varför matematik? 

• Hur länge har du arbetat som lärare på denna skola? 

• Kan du beskriva lite om din utbildning? 

• Har du vidareutbildat dig?  

 

2. Hur stor del av din undervisning är matematik?  

• Vad undervisar du mer? 

  

3. Hur vill du beskriva din matematik undervisning? Berätta!  

• Hur lägger du upp din undervisning? 

• Vilka undervisningsmetoder använder du?  

• Hur planerar du dina genomgångar? 

• Vilka val gör du vad gäller innehållet i genomgångarna? 

• Hur arbetar du med att individualisera din undervisning så att den passar alla 

elever? 
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4. Hur utmärker sig begåvade elever? 

• Hur skiljer sig särskilt begåvade mot hög motiverade elever? 

 

5. Hur lägger du upp din undervisning om du får en begåvad elev i din klass.  

• Får de begåvade elever individualiserad undervisning? Beskriv! 

• Hur motiverar du de begåvade eleverna?  

• Hur stimulerar/ utmanar du dessa elever i matematiken?  

• Hur mycket tid lägger du ner för dessa elever?  

• Vad får de göra när de är färdiga med sina uppgifter?  

• Hur ofta får dessa elever extra uppgifter? 

• Vilka avsnitt är svårast att lära ut för de eleverna? 

 

6. Har du något att tillägga?  
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Bilaga 2 
Intervjuguide för eleverna   

1. Kan du berätta lite om din skolgång. 

• Vilken årskurs? 

• Favoritämnen? 

 

2. Kan du berätta lite om hur du upplevde din matematikundervisning på låg –och 

mellanstadiet? 

• Vad fick du göra när du blev klar med dina uppgifter? 

 

3. Vad tycker du om ämnet matematik? 

• Har du alltid haft lätt för matematik? 

• Vad är lättast? 

• Vad är svårast? 

  

4. Hur vill du beskriva den matematikundervisning du får? 

• Får du samma undervisning som de övriga klassen? Om inte, beskriv! 

• Vad arbetar du med just nu? 
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• Vad vill du få ut av din matematikundervisning?  

• Har du några önskemål om din matematikundervisning? Vad? 

• På vilket sätt utmanar/stimulerar din lärare dig med extra uppgifter?  

• Hur mycket hjälp får du av din lärare? 

 

5. Har du något att tillägga? 
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Bilaga 3 
 
FÖRÄLDRABREV 
Hej! 
Vi är två lärarstuderande som läser vår sista termin på lärarutbildningen i Halmstad. 
Vi skriver nu vårt examensarbete om matematik och duktiga elever. Det vi vill undersöka är hur 
lärare undervisar duktiga elever och elevernas uppfattning om den undervisningen. Som en del i 
vår undersökning har vi för avsikt att intervjua ett antal lärare och elever. För att intervjua 
eleverna så behöver vi målsmans medgivande.  Längst ned finns en talong som vi ber er fylla i 
och lämna till ert barns lärare så snart som möjligt. 
Intervjusvaren kommer att redovisas på ett sådant sätt att de inte går att koppla till ert barn och 
kommer endast att användas i denna undersökning. 
 
Om ni har några frågor går det bra att kontakta oss. 
Mikael Gummesson tfn XXXXXXXXX;  Pinar Bicolar tfn XXXXXXXXX 

 

Våra handledare: 
Fredrik Thornberg: fredrik.thornberg@hh.se 
Pernilla Nilsson: pernilla.nilsson@hh.se  
 
Tack för att ni vill hjälpa oss med denna undersökning. 
Klipp och lämna till klassläraren snarast. Tack! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Elevens namn: _____________________________________________________________ 
 
 Ja, det går bra att mitt/vårt barn är med. 
 Nej, jag vill inte att mitt/vårt barn ska vara med. 
 
 
Elevens underskrift: _________________________________________________________ 
 
 
 
Målsmans underskrift: ______________________________________________________ 
 


