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Sammanfattning 
 

Många som arbetar i skolan är överens om att barn bör ha möjlighet att lära sig på olika 

sätt. En teori som utgår från detta är Gardners teori om multipla intelligenser. Vi har 

valt att undersöka hur fyra lärare verksamma i låg- och mellanstadiet i en stad i 

Mellansverige arbetar med en enligt många forskare missunnad elevgrupp, de begåvade.  

 

Denna studie syftar till att undersöka hur fyra lärare talar om sitt arbete med 

matematikbegåvade elever. Hur definierar de intervjuade lärarna elever med en 

matematisk begåvning och hur förhåller de sig till dessa? Vad säger sig de intervjuade 

lärarna göra för att utmana dessa elever?  Anser de intervjuade lärarna att det finns det 

något samband mellan högpresterande elever och begåvning, på vilka sätt yttrar sig 

dessa? För att få svar på dessa frågor användes en kvalitativ metod i form av intervjuer.  

 

Enligt skollagen har alla elever rätt att utvecklas så långt som möjligt, även om man lätt 

når kunskapskraven. Tidigare forskning visar på risker med att elever stoppas upp i sin 

utveckling. Begåvade elever som inte utmanas i skolan löper risk för att bli 

understimulerade och inte använda hela sin kapacitet. Matematikämnet har visat sig 

vara det ämne som i störst utsträckning består av individuellt arbete. Det är dessutom ett 

ämne där svenska skolelevers resultat har sjunkit de senaste åren.  

 

Studien visar att de intervjuade lärarna främst definierar matematikbegåvade elever 

genom en förmåga att tänka abstrakt och samtala om matematik. Intervjuerna påvisade 

vilken tillgång matematiskt begåvade elever kan vara i ett klassrum. Lärarna uttryckte 

att de begåvade eleverna i matematik kan vara en ögonöppnare eller en motor för sina 

klasskamrater, utan att de blir utnyttjade som hjälplärare. Studien påvisar också vissa 

svårigheter, de intervjuade lärarna upplever tidsbrist samt svårigheter i att finna bra 

material för att ge eleverna den utbildning de har rätt till.  
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1. Inledning 
En av de stora möjligheterna och utmaningarna för lärarna i den svenska skolan är det 

faktum att alla elever är individer med eget lärande och kompetenser (Tideman, 

Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson, 2005). Utifrån det bör man som lärare 

praktisera lika många undervisningssätt som elever i en klass. Vi har dock fått erfara 

som blivande lärare under vår verksamhetsförlagda utbildning, att nivån på 

undervisningen läggs ofta efter medelnivån på elevernas kunskaper i en klass. Detta 

konstaterade Skolinspektionen (2009) i sin granskning av svenska skolor. 

Skolinspektionen (2009) fann att eleverna i var tredje granskad grundskola inte fick den 

undervisning de har rätt till. De fann i granskningen att undervisningen varken riktar sig 

till de elever som behöver mer stöd eller de som är i behov av större utmaningar. 

Effekten av detta blir att elevernas undervisning består mer av självständigt arbete. 

Detta är något som missgynnar bland annat de elever som inte får tillräckligt stöd 

hemma samt de elever som inte når kunskapsmålen. De elever som lätt tar till sig 

kunskapen kan enligt Skolinspektionen (2009) tappa intresse för skolan eftersom de inte 

får tillräckligt med utmaningar för att utveckla sin fulla potential. I och med detta följs 

inte de bestämmelser som finns kring skolväsendet som slår fast att alla elever har rätt 

till en undervisning utifrån elevers unika förutsättningar. I Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) framgår att skolan ska ”främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” (Utbildningsdepartementet, 

2011:7).   

 

Många med kunskap inom ämnet menar dock att det ofta är de begåvade eleverna som 

inte får tillräckligt stöd. En av dessa personer, Sten Collander hävdar att fokus i den 

svenska skolan ligger på de elever som uppvisar svårigheter att nå kunskapskraven. 

Collander menar att specialpedagogiken också borde rikta sig mot de särbegåvade 

eleverna (Hellerstedt, 2012). Mats Börjesson (1997) hävdar att de elever som presterar 

under medel får mycket fokus i dagens skola och att föräldrar, media samt lärare 

försvarar ofta deras rättigheter. Medan de elever som presterar över medel ofta glöms 

bort och faller mellan stolarna. Likt Skolverkets (2009) påstående om att begåvade 

elever som inte får tillräcklig stimulans i skolan konstaterar Gunilla Wahlström (1995) 

att dessa elever lätt tröttnar på skolan och får en negativ inställning.  

 

Om barn som har lätt för att lära, får hålla på med enahanda arbete, ständigt 

repetera det de redan kan, grundläggs ofta dåliga studievanor eleverna klarar av 

uppgifterna så lätt och snabbt att de ofta blir ganska lata och framförallt uttråkade 

(Wahlström, 1995:41). 

 

Vidare påpekar Wahlström (1995) att begåvade elever i skolan är i lika stort behov av 

att utmanas i sitt skolarbete som vilken annan elev som helst. Detta borde vara en 

självklarhet något också Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

konstaterar att samtliga elever i den svenska skolan har rätt till en likvärdig utbildning 

(Utbildningsdepartementet, 2011).  

 

1.1 Tankar kring arbetet 

Arbete i skolan kräver stora kunskaper om elevers olikhet och hur man som lärare kan 

arbeta för att tillgodose alla elevers behov. Vi valde därför att undersöka hur fyra lärare 

talar om sitt arbete med matematiskt begåvade elever. I vårt sökande fann vi Howard 
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Gardners teori om multipla intelligenser även förkortad som MI. Gardner menar att 

intelligens inte är en sammanhängande förmåga som går att mäta med hjälp av IQ, utan 

att det finns minst sju olika intelligenser (Gardner, 2001). Teorin om Gardners sju 

intelligenser skulle kunna ses som sju olika sätt för att ta till sig kunskap. En del lär sig 

genom att se, andra genom att höra och några genom att känna och så vidare. Gardner 

menar att den intelligens som är mest framträdande hos en elev är den som bör utnyttjas 

vid inlärning av nya kunskaper. Den MI-inspirerade skolan utgår från Gardners tankar 

kring multipla intelligenser. Både inlärning och redovisning av kunskap kan ske på 

olika sätt och det är viktigt att varje elev får använda sig av sitt sätt för att nå lyckade 

resultat i skolan och senare i livet. Gardner väljer att benämna en extraordinär fallenhet 

inom något ämne som intelligens medan begreppet begåvning är vanligt förekommande 

i annan litteratur (se till exempel Winner, 1996; Mönks & Ypenburg, 2009).  

 

Det ämne som till störst del använder sig av en lärobok i sin undervisning har visat sig 

vara matematik (Skolverket, 2003), det är också det ämne som blir mer och mer 

individualiserat. Bristen på lärarledd undervisning har påkallats av skolinspektionen 

som en möjlig hypotes till varför svenska elevers matematikresultat sjunker (Institut för 

Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, 2010). Till följd av en mindre lärarledd 

undervisning läggs ett stort ansvar på eleverna speciellt de elever som är matematiskt 

begåvade (Skolinspektionen, 2009). Påföljden av detta blir att de elever som uppvisar 

sinne för matematik bedöms klara sig på egen hand av skolan (Wistedt, 2005). 

Skollagen påpekar vikten av att elever som uppvisar fallenhet inom något ämne, i det 

här fallet matematik också har rätt till vuxenstöd och stimulerande undervisning 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Vi har valt att undersöka hur lärare talar om sitt arbete med matematiskt begåvade 

elever. Matematik är enligt forskning det ämne som mestadels utgår från en lärobok och 

skapar individualiserat arbete (Vinterek, 2006; Skolverket, 2003).  Ytterligare en 

anledning till varför vi valde att fokusera på matematik är de sjunkande resultaten i 

matematikämnet bland svenska elever. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med detta som inledning har vi nu kommit fram till att syftet med föreliggande 

examensarbete är att undersöka hur fyra talar om sitt arbete med begåvade elever inom 

ämnet matematik.  

 

Studien tar sin utgångspunkt i dessa tre frågeställningar: 

 

 Hur beskriver de intervjuade lärarna sitt arbete med matematiskt begåvade 

elever? 

 

 Hur redogör de intervjuade lärarna för sitt arbete med att utmana 

matematikbegåvade elever i klassrummet? 

 

 Ser de intervjuade lärarna något samband mellan högpresterande elever och 

begåvning, i så fall på vilka sätt yttrar sig dessa? 
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1.3 Disposition 

I inledningen beskriver vi kortfattat hur skolsituationen kan se ut för de matematiskt 

begåvade eleverna idag. Vidare tar vi upp Gardners tankar om de sju intelligenserna och 

hur dessa kan kopplas till en skolsituation. Därefter följer syfte och frågeställningar till 

vårt examensarbete. Efter detta presenterar vi en del av den tidigare forskningen som 

behandlar ämnena intelligens, begåvning samt de sju intelligenserna. Vi fortsätter med 

att i bakgrunden presentera skolans uppdrag, matematikämne samt litteraturens syn på 

högpresterande och begåvade elever. Vidare följer vårt metodavsnitt där vi beskriver 

vårt metodval och genomförande. Därefter följer resultat där de intervjuade lärarnas 

svar redovisas. I diskussion ställer vi empiri mot teori och redovisar våra tankar kring 

metoden. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.   
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2. Tidigare forskning  
I det här avsnittet avser vi att presentera olika begrepp och perspektiv på intelligens 

samt begåvning. Vi kommer även att redogöra för Gardners teori om de sju 

intelligenserna samt presentera kritik som riktats mot dessa.  

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Detta avsnitt avser att tydliggöra viktiga begrepp som kommer att förekomma i 

examensarbetet. 

 

2.1.1 Intelligens 

Intelligens beskrivs i Nationalencyklopedin i likhet med förstånd, skarpsinne, begåvning 

och tankeförmåga. Det råder oenighet kring definitionen av intelligens, men de 

vanligaste definitionerna betonar ”abstrakt tänkande, relationstänkande, lärande, 

anpassning till nya situationer och effektivt utnyttjande av erfarenhet” 

(Nationalencyklopedin, 2012). Shane Legg och Marcus Hutter (2007) har undersökt 

olika yrkesgruppers definitioner av intelligens i artikeln A Collection of Definitions of 

Intelligence. Deras sammanfattade slutsats är att de delar gemensamma drag. Legg och 

Hutter menar att definitionerna av intelligens grundar sig förmågan kunna ta till sig 

kunskap utifrån den miljö man befinner sig i och sedan praktisera dessa. Intelligens 

bygger enligt definitionerna även på förmågan att lyckas enligt de mål individen har. 

Slutligen säger definitionerna att intelligens bygger på förmågan att kunna tillämpa sina 

kunskaper i en annan miljö än den individen tagit till sig kunskapen.  Gardners 

definition av intelligens skiljer sig markant från Nationalencyklopedins. Han beskriver 

intelligens som ”en biopsykologisk potential för att bearbeta information som kan 

aktiveras i en kulturell miljö i avsikt att lösa problem eller skapa produkter som är 

värdefulla inom en kultur” (Gardner, 2001:40). Gardner vill med sin definition 

poängtera att intelligens är förmågan att lösa problem och skapa produkter. Han menar 

att tidigare forskning kring definition om intelligens har fokuserat allt för mycket på 

enbart problemlösning. Gardner (2001) menar också att förmågan att utveckla sin 

intelligens är styrd av i vilken miljö människan lever i och hur hon får chans att aktivera 

sin potential. 

 

2.1.2 Begåvning  

I likhet med intelligensbegreppet finns det ingen enhetlig ensam definition av begåvning 

(Mönks & Ypenburg, 2009). I Nationalencyklopedin (2012) beskrivs begåvning som ett 

 

[…] begrepp som inom psykologi och pedagogik används för att förklara skillnader 

i individers förutsättningar för utveckling och utövande av olika färdigheter. 

Begreppet omfattar som en delaspekt den intellektuella begåvningen men avser 

också speciella begåvningsinriktningar (t.ex. kreativ, konstnärlig, musikalisk och 

social begåvning). Samhällets värderingar bestämmer i hög grad vilka prestationer 

som betraktas som uttryck för begåvning (Nationalencyklopedin, 2012).   

I likhet med detta menar Wahlström (1995) att samhällets, skolans och lärares 

värderingar styr vilka ämnen och därmed vilka kunskaper som värderas högst i 

klassrummet. Hög intellektuell begåvning skiljer sig enligt författarna Mönks och 

Ypenburg (2009) från normal begåvning genom tre personlighetsdrag. En högt 

intellektuellt begåvad person besitter en hög intelligens som oftast mäts med hjälp av 

intelligenstester. Motivation och kreativitet är två ytterligare komponenter i definitionen 
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av begåvning. Personen har enligt inte bara viljan och motivationen att ta till sig 

kunskap utan besitter även förmågan att på ett kreativt sätt komma fram till alternativa 

lösningar (Mönks & Ypenburg, 2009). 

 

2.2 Olika syner på intelligens 

Under slutet av 1700-talet kom den tyske läkaren Franz Joseph Gall fram till att han 

kunde avgöra en människas beteende och intellekt genom att studera deras huvudform, 

vilket kom att kallas frenologi. Gall hävdade också att olika delar av hjärnan fyller olika 

funktioner och beteenden (Gardner, 1998a). Under 1800-talets början togs Galls teori 

tacksamt emot av människor i Europa och USA, det var enkelheten som enligt Gardner 

(1998a) fick människor att vara så positiva till läran. Under senare tid har vetenskapen 

kommit fram till att Galls teori om hjärnans och huvudets storlek i förhållande till 

intellektet inte stämmer. Gardner (2002) menar dock att Gall trots allt var den första 

vetenskapsmannen som kom fram till att olika delar i hjärnan fyller olika syften. 

 

Under början av 1900-talet fick Alfred Binet i uppdrag av de franska myndigheterna att 

finna en metod för att kunna särskilja elever med olika förutsättningar i skolan. Detta 

med syfte att ge dem en mer anpassad undervisning (Gardner, 2002). Binets arbete 

resulterade i de första testerna för att mäta intelligens. De nya metoderna för att testa 

intelligens spreds så småningom till USA där de började användas som ett sätt för att 

mäta IQ (Armstrong, 1998). Gardner (1998a) menar dock att människans syn och 

uppfattning om intelligens, som en sammanhängande medfödd förmåga är inskränkt. 

Han menar även att de IQ- test som används för att mäta intelligens idag och under de 

senaste decennierna har gett ett alltför smalt resultat (Armstrong, 1998).  

 

2.2.1 De sju intelligenserna  

Gardner framhäver att det finns flera olika intelligenser. Hans teori om de sju 

intelligenserna bygger på att alla människor har inslag av samtliga intelligenser men att 

vi är mer framstående inom vissa specifika områden. Gardner hävdar att intelligens inte 

är en allomfattande faktor, en människa kan vara framstående inom matematik utan att 

vara musikaliskt intelligent (Gardner, 2001). Förmågan att utveckla en intelligens och 

bli framgångsrik inom den handlar inte enbart om att ha potentialen utan också om att få 

möjlighet att aktivera den. Detta kan tyda på den viktiga roll skolan besitter i elevernas 

utveckling.   Gardner (2001) menar med detta att människorna runt barnet kan påverka 

om han eller hon kommer att utveckla sin intelligens till fullo. Vidare menar Gardner 

(1998a) att även kulturen spelar en viktig roll gällande vilka intelligenser som ses som 

viktiga och värda att utveckla samt vilka som inte gör det. Nedan följer en kortare 

beskrivning av de sju intelligenserna. 

 

1. Verbal- lingvistisk intelligens behandlar förmågan om det talade och skrivna språket. 

Det handlar inte bara om att fysiskt behärska det, utan de kan på ett mycket 

framgångsrikt sätt formulera sig med hjälp av språket till exempel författare eller poeter. 

Gardner väljer att framföra bland annat konsten att kunna övertyga andra, det vill säga 

retoriken som ett område där språklig intelligens är betydelsefullt. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning upplever vi att den verbal-lingvistiska intelligensen får 

ta stor plats i klassrummet. Elever med en verbal-lingvistisk intelligens har stort utbyte 

av att skriva dagböcker och berättelser, lyssna till högläsning och diskutera något som 

tar stor plats i dagens skola. Dessa elever får möjlighet att använda sin intelligens i flera 

ämnen.  
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2. Logisk-matematisk intelligens är en annan intelligens som prioriteras i den svenska 

skolan. Dessa personer har också lätt att se logik och letar intuitivt efter mönster, de 

visar ofta intresse för tankenötter och logiska problem. En person som är logisk- 

matematiskt intelligent har lätt för att se abstrakt på uppgifter. Dessa elever skulle i en 

matematikuppgift inte ha lika stort behov av praktiska modeller. Till exempel, om jag 

har två äpplen och du ger mig två till hur många har jag då? Den logisk-matematiskt 

intelligenta eleven har lättare för det abstrakta talet 2+2=4 (Campbell, 1997). Matematik 

tillhör ett av kärnämnena och ses självklart som ett betydande del i undervisningen 

(Bjerneby Häll, 2006). Vår erfarenhet är dock att matematiken ofta stannar på 

mattelektionen det vill säga den involveras sällan i andra ämnen. Lgr 11 säger dock att 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Utbildningsdepartementet, 2011:8). En elev som uppvisar logisk-matematisk 

intelligens borde därmed få möjlighet att använda sig av sin intelligens under hela 

skoldagen.  

 

3. Musikalisk intelligens märks ofta tidigt hos barn (Gardner, 1998a). En person som 

uppvisar en musikalisk intelligens kan likt en logisk-matematisk intelligent person vara 

skickliga i att se mönster, tillexempel i rytmen (Campbell, 1997). Människor som är 

musikaliskt intelligenta komponerar ofta musik (Gardner, 1998a). Sång är relativt 

vanligt förekommande i lågstadiet, elever sjunger under högtider och skolavslutningar. 

Musikaliskt intelligenta elever bör dock få möjlighet att använda sig av sin intelligens i 

alla ämnen till exempel genom att skapa ramsor om vad de ska lära in. 

 

4. Kroppslig intelligens innebär att en person kan använda sin kropp på ett mycket 

invecklat sätt (Gardner, 1998a). En kroppsligt intelligent person har lätt för att använda 

sina händer för olika typer av uppgifter, de tar till sig kunskap effektivt om de får 

använda händerna, till exempel genom att bygga modeller av en molekyl (Campbell, 

1997). Vår erfarenhet från arbete och praktik i lågstadiet är att det är relativt 

förekommande att eleverna använder händerna vid inlärning. En elev med kroppslig 

intelligens lär sig också genom att plocka isär saker, undersöka och experimentera. Vår 

uppfattning är dock att skolan blir mer abstrakt ju äldre eleverna blir. 

 

5. Spinal-visuell intelligens innebär god förmåga att tänka visuellt, i bilder, de har lätt 

för att se bilder i sitt inre. I intelligenstest förekommer ofta uppgifter som går ut på att 

se sammanhang mellan fyra bilder som ofta ses ur olika perspektiv, för att kunna utföra 

komplicerade uppgifter av ett sådant slag krävs en hög spinal-visuell intelligens 

(Campbell, 1997). Att kunna använda sig av spinala förmågor är viktigt även i 

vardagslivet för att kunna orientera sig både ute och inne även om detaljer har ändrats 

(Gardner, 1998a). 

 

6. Interpersonell intelligenta personer har lätt för att sätta sig in i andras situationer och 

därigenom har de även lätt att förstå hur och varför en person reagerar som de gör. De 

har också god förmåga att se förändringar i människors sinnesstämning genom till 

exempel ansiktsuttryck och kroppsspråk (Campbell, 1997).   

 

7. En intrapersonell intelligent person kan på ett klart sätt reflektera över sitt eget 

tänkande och därför även förstå andra. Eftersom en intrapersonell intelligent person har 

stor förståelse för den egna personen har han även lätt för att se sina egna starka och 

svaga sidor (Campbell, 1997). 
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2.3 En omdiskuterad teori 

Enligt Klein (1997) är Gardners teori om multipla intelligenser utbredd och har 

inspirerat människor verksamma i skolan under flera decennier. Många psykologer är 

dock kritiska, teorin är inte mätbar och de anser att det saknas bevis som stärker 

multipla intelligenser (Waterhouse, 2006). Klein (1997) menar att Gardners definitioner 

av de sju intelligenserna är problematiska ” the definition of bodily-kinesthetic 

intelligence is virtually a definition of dance, so the explana-tion says, in effect, that 

Michael is a good dancer because he is a good dancer ” (1997:379). Klein menar att 

definitionen för kroppslig intelligens och definitionen för att dansa är densamma. 

Gardner och Moran (2006) menar dock att Gardners syn på intelligens är mer vidgat än 

andra synsätt och att de tidigare teorierna om intelligens har varit för snäva i sin 

definition. 

 

Flera forskare framhåller att Gardners teori om multipla intelligenser saknar stöd i 

empirisk forskning (se exempelvis Klein, 1997; Waterhouse, 2006). Lynn Waterhouse 

(2006) menar att det inte finns några trovärdiga studier om ämnet, vilket hon menar bör 

finnas innan användandet av teorin. I The science of multiple intelligences theory: A 

Response to Lynn Waterhouse ger Gardner svar på den kritik som riktats mot honom 

angående den bristfälliga forskningen. ”In our view, Waterhouse embraces a naive view 

of science, which contemporary philosophers or historians rarely hold” (Gardner & 

Moran, 2006:229). Gardner och Moran framhåller att Gardner och Waterhouse har olika 

sätt att se på vetenskap och hur den blir trovärdig. Han hävdar även till skillnad från 

Waterhouse att han har empiriskt stöd till sin teori, som bygger på hans 20-åriga 

erfarenhet av arbete med barn och vuxna, innan de sju intelligensernas uppkomst. 

 

Gardners teori har fått utstå en del kritik sedan dess uppkomst i början av 1980-talet, 

men faktum kvarstår att undervisning utifrån MI har varit effektiv i skolvärlden. Brenda 

Hopper och Pamela Hurry (2000) kommer i sin studie fram till flera positiva effekter på 

elever vid lärares praktiserande av de sju intelligenserna. En av de positiva effekterna 

som Hopper och Hurry (2000) framhåller är att eleverna förstår sin egen lärandeprocess 

bättre. En annan effekt som de anser vara positiv är att undervisningen blir mer 

fokuserad på individens egna lärande. I kritik mot teorin framhålls det dock att, även om 

de sju intelligenserna har en positiv lönsamhet i skolan måste den vara mer 

forskningsbaserad och mätbar för att kunna användas i undervisning (Waterhouse, 

2006). 

 

2.4 Att mäta intelligens 

Tidigare i historien var intelligenskvot även kallat IQ ett vanligt mätinstrument att 

använda i skolan. Metoden hör till den så kallade psykometriska traditionen som 

arbetade aktivt med intelligensforskning under 1900-talet. Under de senaste årtiondena 

har traditionen dock fått mycket kritik. Antropologer menar att det inte finns något 

kulturneutralt sätt att mäta intelligens (Armstrong, 1998). Joan Freeman (2004) menar 

att IQ-tester inte är tillräckliga avancerade för att mäta intelligens för extremt begåvade 

barn. 

 

Tidigare i arbetet nämndes Binet som upphovsman till de första intelligenstesterna. Han 

definierar intelligens som förmågan att bedöma, resonera kring och förstå en situation 

och anpassa sig till den. Binet (1905) skriver i sin artikel New methods for the diagnosis 

of the intellectual level subnormals att intelligens inte är förknippad med andra sinnen 
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som till exempel syn och hörsel. Enligt Binet kan en person som varken kan se eller 

höra ändå besitta en hög intelligens. Detta gick emot tidens anda där en person med ett 

talfel kunde klassas som ointelligent. Binet tog avstånd från detta och menade att 

intelligensen är ett sinne för sig. 

 

Gardner (1998a) menar, till skillnad från Binet att det förekommer minst sju 

huvudsakliga intelligenser. Han framför även kritik mot hur tidigare intelligenstest hade 

genomförts. Gardner hävdar att en person som placeras i ett helt isolerat rum för att 

utföra uppgifter hon aldrig tidigare stött på inte kommer ge ett tillförlitligt resultat. 

Istället menar han att intelligens handlar om att lösa problem i en mer naturlig situation 

(Armstrong, 1998). Gardner (1998a) får även kritik mot hur intelligens har mätts 

tidigare. Han menar att kulturen spelar in i synen på intelligens, vilket kan synliggöras i 

ett exempel från boken De sju intelligenserna, där en iransk pojke tränas att läsa 

Koranen och lära sig det arabiska språket. Gardner (1998a) menar att pojken skulle 

kunna ses som intelligent, men att dagens testmetoder inte fångar upp allt i det spektrum 

han ser som intelligenser. Franz J. Mönks och Irene H. Ypenburg (2009) menar i likhet 

med Gardner att intelligens inte existerar i sig själv  

 

 […] den är alltid kultur- och samhällsbunden. Den uppkommer inte heller ur 

ingenting. Ett utmärkande drag är kopplingen till den sociala verkligheten. Genom 

att intelligensen utvecklas och integreras i den sociala verkligheten blir den 

värdefull, oberoende om den är hög, genomsnittlig eller låg (Mönks & Ypenburg, 

2009:32). 

 

Ellen Winner anser i likhet med Gardner att det finns flera olika intelligenser (Henshon, 

2006). Winner ser därmed kritiskt på mätinstrument i form av IQ-test och anser att de 

ger bristfälliga resultat. Detta gäller framför allt i utredning av konstnärliga och 

musikaliskt särbegåvade barn. Winner (1999) hävdar att konstnärlig särbegåvning och 

högt IQ inte har någon som helst koppling till varandra. Hon menar att en 

utvecklingsstörd individ kan uppvisa förvånande talanger inom till exempel konst, ett 

konstaterande som kan ifrågasätta hur väl intelligens kan mätas med hjälp av IQ tester. 

  

2.5 Sammanfattning  

Det finns många olika sätt att se på intelligens och begåvning. Åsikter om vilka 

mätinstrument som kan och bör användas för att mäta intelligens skiljer sig mellan 

forskare. Gardners teori om de sju intelligenserna har fått utstå mycket kritik sen dess 

uppkomst, trots detta har användandet av teori varit positiv i skolsammanhang.  
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3. Bakgrund 
I föreliggande avsnitt avser vi att ge en allmän översikt av det valda ämnet och skolans 

lagar och styrdokument samt ge en bild av hur matematikundervisningen kan se ut idag. 

Syftet med avsnittet är att ge läsaren en bild av ämnet samt de förkunskaper som behövs 

vidare i examensarbetet. 

 

3.1 Läroplan och styrdokument 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) är det 

styrdokument som reglerar lärares undervisning och skolans uppdrag. Detta dokument 

utgår från Skollagen (SFS 2010:800). I kapitel tre beskrivs elevers rättigheter och 

möjligheter till att nå målen i skolan. Camilla Wallström (2010) hävdar att den 

nuvarande skollagen stärker och förtydligar rättigheterna till de elever som lätt når 

kunskapsmålen till skillnad från den tidigare. Den nuvarande skollagen säger att ”barn 

och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Utbildningsdepartementet, 2010:800).  

 

Denna rättighet gäller samtliga elever, oberoende deras kunskapsnivå. Skollagen säger 

även att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning 

och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” 

(Utbildningsdepartementet, 2010:800). Det framkommer tydligt i skollagen att varje 

elev ska utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Vidare 

framgår att "enligt skollagen kan man inte lära sig tillräckligt, utan man ska kunna nå så 

långt man har förutsättningar att nå" (Skolverket, 2010). Wallström (2010) menar att 

skollagen inkluderar de elever som lätt når kunskapsmålen. Formellt sätt menar hon att 

det inte finns några hinder för lärares arbete med begåvade elever. 

 

Frågan är dock huruvida det finns hinder ute i verksamheterna gällande att uppnå 

läroplanens och skollagens mål. Eva Petterson (2011) konstaterar att mattebegåvade 

elever får för lite stöd, vilket tyder på att det finns hinder ute i skolorna att uppnå 

skollagens och läroplanens mål och riktlinjer. Vidare menar Petterson (2011) att 

formuleringarna i styrdokumenten är svåra att förverkliga och att det inte alltid är 

möjligt för lärare att uppnå målen. Pettersons resonemang tyder på att skolor i Sverige 

inte alltid har tillräckliga resurser för att kunna uppnå läroplanens och skollagens mål. 

 

Skollagen trycker på att samtliga elevers utbildning skall vara likvärdig över hela 

Sverige, vilket även Lgr11 tar upp. Den säger att ”En likvärdig utbildning innebär inte 

att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 

fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet” (Utbildningsdepartementet, 2011:8).  

 

Skolans krav på likvärdighet betyder för lärare i deras yrkesroll att kunna bemöta 

eleverna på olika sätt, eftersom eleverna är unika individer med sina egna 

förutsättningar och möjligheter (Wallström, 2010). Undervisningen i den svenska 

skolan kan aldrig utformas lika för samtliga elever (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Den svenska skolan ”har i uppdrag att vara en skola för alla” (Petterson, 2011:237). De 

styrdokument som reglerar det svenska skolväsendet och lärares arbete i skolan visar 

tydligt att det finns utrymme för samtliga elever, även för begåvade elever. Dessa 

fastslår att det inte ska vara något negativt att lätt uppnå de förväntade kunskapsmålen 
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för sin årskurs. De menar att eleverna alltid har rätt till att lära och fortsätta utvecklas. 

Det är lärarnas uppgift att uppmärksamma alla elever och deras möjligheter. Men 

faktum att läroplanen och skollagen inte följs tillfullo i de svenska skolorna kvarstår, 

vilket påvisades av Petterson (2011) som fann att matematikbegåvade elever får för lite 

stöd i den svenska skolan.  

 

3.2 Matematik i den svenska skolan 

Under en elevs grundskoletid har denne rätt till 900 timmars matematikundervisning det 

enda ämne som har fler timmar till sitt förfogande är svenska/svenska som andraspråk 

(Skolverket, 2009). Sammanfattningsvis syftar grundskolans matematikundervisning 

enligt Lgr 11 att ge alla elever möjligheter att utveckla sin förmåga att: 

 

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder. använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter följa och föra matematiska resonemang, och använda 

matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar beräkningar och slutsatser (Utbildningsdepartementet, 2011:63). 

 

Skolverket (2003) genomförde en granskning under åren och konstaterade där att många 

skolor generellt bedriver en god undervisning för att skapa engagemang och lust hos 

eleverna. I rapporten framgår att de elever som får möjlighet att arbeta på flera olika sätt 

inom matematik är mest positiva till ämnet. Sedan rapporten publicerades 2003 har de 

svenska resultaten inom matematik sjunkit, vilket framkommer i en undersökning av 

Program för Internationell Student Assesment, även förkortad som PISA (PISA, 2009). 

 

Skolinspektionen konstaterade i sin rapport Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009 

Skolinspektionens erfarenheter och resultat att elever i var tredje inspekterad 

grundskola inte fick tillräcklig lärarledd undervisning framförallt inom matematik. 

Skolinspektionen konstaterar utifrån detta att elever från mindre studievana hem har 

svårare att uppnå de mål som finns för grundskolan (Skolinspektionen, 2009). Likt 

skolinspektionens resultat menar även IFAU att de sjunkande resultaten i matematik 

grundar sig i den ändrade undervisningsformen i ämnet, som blivit allt mer 

individualiserad (IFAU, 2010).  

 

Detta har på senare år uppmärksammats av beslutsfattare och i ett regeringsbeslut från 

mars 2012 redovisas ett utslag för att öka lärares kompetens inom matematik. Projektet 

Matematiklyftet syftar till att höja svenska elevers matematikresultat för att förbättra 

deras förutsättningar i samhället och vidare studier (Utbildningsdepartementet, 2012). 

 

3.3 Individualisering 

I den svenska skolan läggs stort fokus på individualisering, elever förväntas till stor del 

ta ansvar över sitt eget arbete (Vinterek, 2006; Carlgren, 2006).  Om detta är att föredra 

eller inte skiljer sig mellan elevgrupper. För många elever är självständigt arbete en 

fördel när individualiseringen uppfyller de förhoppningar om elevinflytande och 

personlighetsutveckling som det syftar till att göra i skolan. Medan andra elever har 

större behov av en lärarledd undervisning (Vinterek, 2006). Under 1980-talet infördes 

det så kallade egna arbetet. Det syftade till att eleverna skulle kunna arbeta i sin egen 
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takt samt att läraren skulle fungera som en handledare för de elever som var i behov av 

hjälp istället för att undervisningen skulle ligga på samma nivå (Carlgren, 2006). 

 

Matematik är ett ämne som till stor del består i individuellt arbete i form av olika 

övningsuppgifter (Lundin, 2008). Läroböcker fylls med instruktioner följd av 

övningsuppgifter som eleverna enligt Vinterek (2006) själva förväntas ta till sig och 

lösa. Den svenska skolan bygger till stor del på elevansvar som syftar till att ge eleverna 

ökat inflytande över sitt lärande. Vinterek hävdar dock att det individuella arbetet leder 

till sämre studieresultat hos många elever. Hon menar dessutom att eleverna genom det 

självständiga arbetet får mindre lärarledd undervisning. Vilket kan verka negativt för 

elevers matematikinlärning eftersom samtal kring matematik är viktiga för många 

elevers förståelse. I likhet med Vinterek (2006) menar Pettersson (2011) att läraren har 

en viktig roll för elevernas förutsättningar att utvecklas inom matematikämnet. 

Pettersson konstaterar likt Skolverket (2003) att matematiska aktiviteter utanför 

läroboken får ta lite plats i klassrummen. Elever som tar till sig kunskap på andra sätt än 

genom läroboken får därmed svårare att utveckla sina matematikkunskaper.  

 

Maria Bjerneby Häll genomförde 2006 en studie om grundskolans 

matematikundervisning. Hon kom genom intervjuer med nyutexaminerade lärare fram 

till att deras samlade uppfattning handlade om svårigheterna i att bedriva 

klassrumsundervisning när eleverna inte ligger på samma kunskapsnivå. Därav bör 

individualisering utifrån kunskapsnivå vara att föredra. Bjerneby Häll (2006) kommer i 

sin studie också fram till att det inte är själva grupperingen av eleverna som är det 

avgörande för deras kunskapsutveckling utan det handlar om undervisningens 

utformning som har visat sig ha störst påverkan. 

 

Rita Barger (2001) hävdar att matematiskt begåvade elever missunnas särskild 

behandling i skolan. Vidare menar Barger att läraren har en betydande roll för hur den 

matematiskt begåvade eleven kommer utvecklas samt hur denne kommer att använda 

sig av sin matematiska fallenhet i framtiden. Barger (2001) menar att de begåvade 

eleverna har lika stort behov av en undervisande lärare som ger stöd och en 

stimulerande undervisning som motiverar till fortsatt lärande. Wistedt (2008) framhåller 

också lärarens roll i sin studie där hon hävdar att i och med avsaknaden av 

handlingsplaner inom matematik får en lärare fullt ansvar för den begåvade elevens 

utveckling.  Pettersson (2011) påpekar också vikten av att den ansvariga läraren besitter 

en stor kunskap om sitt ämne. Pettersson menar att de begåvade eleverna är än mer 

beroende av att läraren har tillräcklig kunskap för att kunna föra givande diskussioner 

om matematik och matematiska begrepp.   

 

3.4 Begåvade elever inom matematik 

Den svenska forskning som har bedrivits kring matematik ämnet har i första hand 

behandlat elever i behov av stöd, eleverna med begåvning inom matematik hamnar 

därmed i skymundan. Arne Engström, en av få som bedriver forskning kring begåvade 

elever inom matematik säger att de två synsätten inte står i stridighet med varandra. 

”Arbete med matematiktalanger behöver inte stå i någon motsättning till satsningar på 

elever i matematiksvårigheter” (Engström, 2005:20). I linje med detta poängterar 

Wistedt (2008) att fokus på elever i behov av stöd inte är mindre viktigt, men att en 

ensidig syn i forskningen påverkar lärares perspektiv på elevers lärande och synen på 

matematikämnet. 
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Att vara begåvad, inom matematik eller något annat område innebär inte att alla 

begåvade är stöpta i samma form. Dessa individer är lika olika varandra som alla andra 

elever (Wistedt, 2005).  Det dock har både svensk och internationell forskning påvisat 

är att dessa individer och deras omgivning delar ofta gemensamma drag (se exempelvis 

Pettersson, 2011; Mönks & Ypenburg, 2009). Pettersson fann i sin studie att nyfikenhet 

var den främsta gemensamma nämnaren. Enligt Shirley J. Kokot (1999) är det vanligt 

med uppfattningen att matematiskt begåvade barn även har fallenhet för andra ämnen, 

vilket inte alltid stämmer. Tänkesättet att begåvning kan beröra ett ämne men inte 

nödvändigtvis ett annat överensstämmer med Gardners teori, att intelligens inte är en 

sammanhängande förmåga. Kokot (1999) menar att de flesta begåvade barn lyckas bra i 

skolan och även senare i livet. Hon framhåller att det finns en risk om den begåvade 

eleven inte använder sin fulla kapacitet om han eller hon inte får tillräckligt med 

utmaningar. Begåvade barn är ofta är i behov av lärarens flexibilitet eftersom de lätt blir 

uttråkade av en för låg undervisningsnivå. 

 

Lärare brister i sin kunskap om variationen mellan de begåvade individerna vilket gör 

att dessa elever lätt buntas ihop till en homogen istället för en heterogen grupp (Wistedt, 

2005). Lärares och skolans förståelse och kunskapen om den variationen blir viktig i 

elevernas fortsatta lärande.  Men trots en rekommendation från Europarådet att barn 

med särskild begåvning också är i behov av särskilt stöd och att skollagen säger att även 

de som lätt når kunskapsmålen har rätt till att utvecklas så saknar den svenska skolan 

handlingsplaner för dessa elever (Pettersson, 2011). Detta påpekar även Wistedt, hälften 

av de tillfrågade skolledarna i studien var medvetna om begåvade elever i matematik i 

sin skola, men sade sig sakna handlingsplaner.  

 

3.5 Högpresterande elever  

Vlahovic-Stetic, Vitzek Vidovic och Arambasic (1999) menar att empirisk forskning 

har visat att begåvade barn inte nödvändigtvis är högpresterande. Wistedt (2005) 

påpekar att begåvad och högpresterande inte kan användas synonymt. Vidare hävdar 

hon att det är vanligt med uppfattningen att högpresterande elever klarar sig bra på 

egenhand, vilket enligt Wistedt inte stämmer. Kokot (1999) har upprättat en tabell där 

hon påvisar skillnader mellan begåvade och högpresterande. Översättningen är hämtad 

från föreningen Mensas hemsida.  

 

Tabell 1. Kokot (1999) synliggör skillnader mellan högpresterande och särbegåvade 

elever, tabellen fortsätter på nästa sida.  

 

Högpresterande elever  Särbegåvade elever 

 

kan svaret   ställer frågor  

är intresserade  är nyfikna 

har goda idéer  har tokiga idéer  

arbetar hårt sysselsätter sig med andra saker men klarar sig 

ändå 

besvarar frågor  diskuterar dem  

lyssnar med intresse  visar starka åsikter och synpunkter 

lär sig snabbt   kan redan 

har många jämnåriga kamrater föredrar vuxna 

kopierar   skapar nytt 

tycker om skolan  tycker om att lära 
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tar emot information   bearbetar information 

tänker steg för steg   tänker komplext 

är nöjd med sin inlärning  är mycket självkritisk 

förstår idéer    tänker abstrakt 

 

Kokot (1999) menar fortfarande att det finns svårigheter att bedöma om ett barn 

uppvisar en begåvning eller om de är högpresterande. Upprättandet av tabellen skulle 

kunna ses som ett hjälpmedel i att avgöra huruvida en elev är högpresterande eller 

begåvad, men det ger inga definitiva svar. Med denna bakgrund med exempel från olika 

forskningsfält som rör frågor kring matematik och begåvning går vi vidare till 

metodavsnittet. 
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4. Metod 
Metodavsnittet syftar till att ge förståelse för hur vi gått tillväga vid urval av 

nyckelbegrepp, metod samt hur studien har genomförts.  

 

4.1 Metodval 

Examensarbetet bygger på intervjuer med lärare verksamma i årskurs 1-4. En intervju är 

generellt en ”speciell form av samtal med det speciella syftet att samla in information” 

(Starrin & Renck, 1996:52). Runa Patel och Bo Davidsson (2011) hävdar att intervjuer 

kan ge möjlighet till ett mer eller mindre fritt samtal som bygger på konversationer som 

uppkommer under intervjun. Detta var en av anledningarna till varför vi valde att arbeta 

utifrån en kvalitativ metod. Intervjuarens frågor kan utvecklas och leda till vidare 

diskussioner utifrån vilka svar som ges samt leda intervjupersonerna genom öppna 

frågor. Detta beskrivs även av Renck och Starrin, de menar att den kvalitativa intervjun 

kan beskrivas som en ”vägledd konversation” (1996:56). Vi valde att använda intervjuer 

som insamlingsmetod i denna studie eftersom det ger en djupare förståelse för ämnet. 

En intervju ger möjlighet till fler perspektiv, till exempel genom kroppsspråk, gester 

och tonläge etcetera (Patel & Davidsson, 2011).  Renck och Starrin påpekar att 

”Kvalitativa intervjuer är medel för en forskning som har som mål att upptäcka 

företeelser, egenskaper eller innebörder” (2010:55), vilket vårt examensarbete syftar till.  

 

Vi anser att vårt metodval har en styrka i relationen mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Detta påpekar även Alan Bryman (1997) som menar att forskaren ska 

vara en ”insider” (1997:116) i sin undersökningsgrupp för att kunna se världen genom 

dennes perspektiv. Å ena sidan kan intervjuer ses som mindre tillförlitligt eftersom det 

ger plats för intervjuaren att tolka i framställandet av resultat. Å andra sidan har vi i vårt 

arbete valt att båda delta vid intervjuerna för att öka resultatens trovärdighet (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

4.1.1 Nyckelbegrepp  

I vårt examensarbete om hur fyra lärare talat om sitt arbete med matematiskt begåvade 

elever användes artikel- och litteratursökningar via olika internetbaser, ERIC och 

Academic search elit samt högskolans bibliotek och det allmänna stadsbibliotek.  

Genom att studera andra uppsatser fann vi litteratur som var av intresse för vårt valda 

ämne. Via referenslistorna sökte vi litteratur vars titel stämde överens med våra 

nyckelbegrepp. I detta arbete var det även av vikt att studera forskning kring 

matematikdidaktiken i den svenska skolan. Denna forskning fanns via Skolverkets 

hemsida och dess databaser. 

 

Nyckelbegrepp vi använde oss av i sökning av litteratur var:  

 

 Gifted children 

 High achievers 

 Mathematics 

 Begåvade elever 

 Matematik didaktik 

 Multipla intelligenser 
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4.2 Urval 

Vi valde att undersöka hur lärare talar om sitt arbete med matematiskt begåvade elever 

eftersom vi upplever att dessa elever anses klara sig själva trots att skollagen säger att 

”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 

stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (Utbildningsdepartementet, 

2010), vilket påvisar alla elevers rätt till utveckling. Matematiken har en viktig roll i 

samhället och det är under de första skolåren grunden för framtida studier läggs. Därför 

valde vi att i vårt examensarbete intervjua lärare som är verksamma i årskurs 1-4. Vi 

önskade en spridning på intervjupersonpersonerna gällande kön, ålder samt antal år som 

verksam lärare.  Eftersom tiden för arbetet var relativt kort samt att intervjuerna skulle 

behöva äga rum i början av terminen var det svårt att komma i kontakt med lärare. På 

grund av detta fick vi använda oss av de lärare som hade möjlighet att ställa upp.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vår första kontakt skedde via telefon till rektorer på 10 olika skolor eftersom de bär 

huvudansvaret för skolans verksamhet. Det visade sig dock vara svårt att komma i 

kontakt med de flesta av rektorerna. Bengtsson beskriver problem att få tag i 

intervjupersoner som ”ett mycket tidsödande jobb” (2000:45). På grund av detta valde 

vi att lämna meddelande på telefonsvararen där vi informerade om vår uppgift och bad 

dem höra av sig om de hade frågor eller invändningar. Vi kontaktade 35 lärare 

verksamma i en mellanstor stad i Mellansverige. Kontakten skedde via mejl då vi ansåg 

att det var det lättaste sättet att nå ut till så många som möjligt. I mejlet presenterade vi 

oss och gav en kort information om vårt arbete (se bilaga 1). I studien deltog fyra lärare, 

tre kvinnor och en man. 

 

Intervjufrågorna (Bilaga 2) har utvecklats under arbetets gång och vi har fokuserat på att 

det skulle vara öppna frågor, som inte var ledande mot ett specifikt svar. Detta var på 

grund av att en intervju bygger på att frågorna är så öppna som möjligt (Starrin & 

Renck, 1996). Intervjuerna skedde på lärarnas arbetsplats, antingen i deras klassrum 

eller i ett angränsande rum. Vid intervjutillfällena närvarade båda författare till 

examensarbetet och Patel och Davidsson menar att det är en fördel att vara två under 

intervjuerna. Författarna menar att resultatet blir mer tillförlitligt om en person 

intervjuar och en observerar (Patel & Davidsson, 1991).  Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en ljudbandspelare. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram fördelarna med 

denna metod och menar att det ger intervjuaren möjlighet att fokusera på intervjun mer 

uppmärksamt och dessutom kunna lyssna på inspelningen upprepade gånger vid 

analysen. Detta påpekar även Patel och Davidsson (1991) som en positiv aspekt för att 

säkerhetsställa att intervjupersonen uppfattats korrekt.  

 

Efter genomförd undersökning skrev vi ut intervjun, Vi valde att utelämna småord och 

ljud som vi inte ansåg ha någon betydelse för resultatet, beslutet fattades på grund av 

tidsbrist vid sammanställningen av data. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjun kan analyseras mer djupgående genom att skriva ut den. Efter genomförd 

intervju valde vi att skicka sammanställningarna av respondentens egna svar eftersom vi 

ville säkerställa att vi uppfattat deras svar korrekt. Lärarna kontaktades även via telefon 

efter första intervju tillfället för att svara på kompletterande frågor. Det hade varit att 

föredra att träffa respondenterna i person ytterligare en gång dock hade vi inte den 

möjligheten. 
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4.4 Etiska övervägande 

Kvale och Brinkmann menar att intervjuforskningen är ”genomsyrad av moraliska och 

etiska frågor” (2009:78).  Detta grundas i relationen av påverkan mellan intervjuperson 

och forskare. Intervjupersonen påverkas av det mänskliga samspelet under intervjun, 

medan resultatet av undersökningen påverkar forskarens insikt (Kvale & Brinkmann, 

2009). Det finns etiska riktlinjer att ha i åtanke vid forskning, som vi har tagit hänsyn 

till vid intervjuerna och skrivande av examensarbetet.   

 

I kontakten med intervjupersonerna har vi försökt ge tydlig information om 

undersökningens syfte utan att ge en för detaljerad bild. Vi ville undvika risken att 

personer som deltar upplever sig ledda att ge särskilda svar, men samtidigt få möjlighet 

att förstå vilka eventuella risker samt möjligheter som fanns examensarbetet medförde. 

Deltagarna informerades även om att studien var helt frivillig och att de när som helst 

kunde välja att avsluta sitt deltagande. I examensarbetet kommer intervjupersonerna inte 

vara möjliga att identifiera för läsaren. Namnen i uppsatsen är fingerade, de kommer 

dock vara tidsenliga namn för intervjupersonens ålder. Vi har även att inte skriva 

dialektalt när intervjuerna skrivs ut, för att omöjliggöra risken att intervjupersonernas 

härkomst kan identifieras. Vidare anser vi att vårt resultat och slutsatser efter 

examensarbetet inte kommer skada intervjupersonerna eller omvärlden. Vi menar 

istället att det kan komma påvisa synsätt som kanske kan öppna upp lärares tankar kring 

ämnet.  
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5. Resultat 
I det här avsnittet kommer vi inledningsvis presentera de fyra intervjuade lärarna samt 

ge en kortare beskrivning av deras syn på matematik. Därefter kommer vi att redovisa 

våra tolkningar av de svar vi fått av respondenterna med Gardners tankar om multipla 

intelligenser i beaktning.  

 

5.1 Presentation av respondenter 

Birgitta gick ut sin lågstadielärarutbildning i slutet av 1974, hon är behörig att undervisa 

i samtliga ämnen förutom slöjd. Under större delen av sitt yrkesverksamma liv har 

Birgitta arbetat på lågstadiet förutom några år då hon arbetade i en åldersintegrerad 4-

6:a. Under de åren arbetade hon också i en grupp för barn i behov av särskilt stöd. 

Enligt Birgitta är det viktigt att elever som uppvisar en matematisk begåvning inte 

stoppas i sin utveckling genom att bara få arbeta på i läroboken med sådant de redan 

behärskar. Birgitta påpekar vikten av att även de begåvade barnen får nya moment 

introducerade för att de ska kunna arbeta vidare. En bra lärobok kan dock vara en del i 

den anpassade undervisningen. En elev med en matematisk begåvning kan enligt 

Birgitta arbeta med multiplikationsdelen i läroboken för årskurs 3 samtidigt som de 

andra arbetar för årskurs 2. Eleven kan därmed få utmaningar utan att arbeta med helt 

andra moment än resten av klassen. Detta bidrar till att eleven fortfarande får en 

lärarledd undervisning utan att behöva skilja sig från mängden. 

 

Magnus är sedan 1999 utbildad lärare i matematik och naturkunskap för årskurs 1-7. 

Efter 10 år som matematik och NO lärare på högstadiet arbetar han nu sitt fjärde år i en 

mellanstadieklass. Magnus arbetar mycket med muntlig matematik det vill säga att 

läraren talar matematik med eleverna. Ett exempel är ”veckans tal” som går ut på att alla 

elever i grupp eller individuellt ska finna olika sätt för att komma fram till det tal läraren 

valt ut att skriva på tavlan. Enligt Magnus har detta arbetssätt givit mycket bra resultat 

eftersom nivån lätt kan anpassas mellan eleverna. Magnus försöker också arbeta med 

mycket praktisk matematik bland annat med hjälp av en NTA-låda (Natur och teknik för 

alla) om ekvationer, mönster och algebra. Lektionen bygger på praktiska övningar som 

utgår från olika förutbestämda matematikuppdrag. 

 

Eva utexaminerades som lågstadielärare för 29 år sedan, dessförinnan arbetade hon ett 

par år som lärarvikarie. Hon är behörig att undervisa i samtliga ämnen förutom teknik, 

hon har dessutom behörighet att undervisa i svenska, engelska och idrott upp till årskurs 

6. Sedan 20 år tillbaka har Eva varit klasslärare och under större delen av sitt 

yrkesverksamma liv har hon arbetat i lågstadiet. Eva arbetar för att alla elever ska få 

chans att utmanas och utvecklas inom matematikämnet även de elever som uppvisar en 

begåvning för ämnet. Till exempel kan de eleverna enligt Eva få arbeta parallellt i en 

svårare lärobok. Hon utformar också hemläxorna utifrån olika svårighetsgrader så att 

alla elever får uppgifter på en lagom nivå. 

 

Lena har arbetat som lärare sedan 1996. Hon är utbildad grundskollärare med svenska 

och SO inriktning och hon har även musik som tillvalsämne. Som lärare för årskurs 1-7 

har Lena behörighet att undervisa i samtliga ämnen upp till årskurs 3 och svenska och 

SO upp till årskurs 7. Just nu, Höstterminen 2012 arbetar Lena i en årskurs 2 men hon 

har tidigare har hon arbetat både i låg- och mellanstadiet. Lena påpekar svårigheterna i 

att hitta en bra balans i klassrummet där alla elever får chans att utvecklas. Lena ser en 

fördel i att hon ofta arbetar i halvklass eftersom hon då får mer tid för varje enskild elev. 
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5.2 Skolans matematik 

I det här avsnittet presenteras de intervjuade lärarnas syn på dagens 

matematikundervisning samt planeringen av denna.  

 

5.2.1 Syn på matematikundervisning 

Birgitta ser en fara i att bli allt för bunden vid en lärobok i matematikundervisningen. 

Hon menar att en läroboksstyrd undervisning kan vara positiv, men hävdar dock att det 

bygger på att undervisningen utgår från en bra och strukturerad lärobok. Birgitta 

uppskattar i intervjun att hon använder läroboken under 60-70 procent i sin 

undervisning. Det finns dock enligt Birgitta mycket mer att göra under 

matematiklektionerna än att arbeta individuellt i en bok. Hon har själv arbetat i klasser 

där de har både utgått från en lärobok och där de inte haft någon bok över huvudtaget.  

Att tala matte ser Birgitta som en viktig del av förståelsen, enligt henne får elever ofta 

arbeta mycket med de enkla momenten för att verkligen lära sig behärska de svåra. 

Birgitta uttrycker i intervjun att man kan integrera matematikämnet i andra ämnen men 

säger inte att hon själv gör det.  

 

Även Magnus tar upp aspekten om läroböckerna i matematikundervisningen, där hans 

erfarenhet är att matematikböckerna som används, på både mellan- och högstadiet, ofta 

är gamla. Magnus menar att det kan vara en risk i undervisningen att utgå ifrån dessa 

eftersom ”de är väl inte alltid anpassade till det som testas på nationella proven och 

sådär…” Magnus menar även att dagens läromedel och undervisning inom 

matematikämnet går för fort fram. Enligt Magnus är det även svårt att integrera 

matematikämnet, han framhåller att det är något som dem på skolan behöver bli bättre 

på att göra. Därmed får inte eleverna möjlighet att träna tillräckligt mycket på de olika 

momenten. Därför anser han att det är viktigt att ta in andra metoder och övningar som 

kompletterar matematikboken. Magnus framhåller att han försöker variera 

redovisningssätten i matematik, genom att till exempel låta elever förklara sina 

resonemang muntligt. Han ansåg också att det fanns elever som bäst demonstrerade sina 

kunskaper genom att rita, men det var något som han inte själv använde sig av.  

 

Eva betonar i intervjun att matematikundervisningen inte ska vara styrd av vilket 

läromedel man använder sig av, läroboken ska vara en del men inte allt av arbetet i 

matematiken. Hon uppskattar sig använda läroboken under 60 procent av 

undervisningen.  Eva framhåller i likhet med Magnus att andra övningar bör tas in för 

att komplettera läroboken. ”Men jag tycker absolut inte att det räcker, den är inte 

tillräcklig för… den är inte tillräcklig för någon tycker jag. Boken räcker inte. Du måste 

komplettera den med annat” (Eva). 

 

 På den skola Eva arbetar tar de in många olika material som eleverna kan använda i 

praktiska övningar, som till exempel tangram, geobräde och mattespel. I Evas 

matematikundervisning kan eleverna redovisa sina kunskaper muntligt via samtal eller 

skriftligt via diagnoser. Skolan där Eva är verksam i arbetar efter teman, men hon 

berättar att just matematikämnet är ett av få som sällan integreras i detta.  

 

Lena ser också bristerna i att utgå för mycket utifrån en lärobok, trots att hon är positiv 

till läromedelet de arbetar med för tillfället betonar hon att det inte ska utgöra hela 

undervisningen. Lena arbetar för att få in matematiken i fler ämnen till exempel i idrott 

och bild. Många barn har enligt Lena ofta en inställning att det är enbart arbete i boken 

som räknas. Skolan arbetar för att eleverna ska få en vidare syn på 
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matematikundervisning, att arbeta laborativt eller med mattespel är också en del av 

undervisningen. 

 

5.2.2 Planering av matematikundervisningen 

Birgitta planerar ofta sina matematiklektioner tillsammans med en annan lärare som 

arbetar i samma årskurs, de delar med sig av material och tipsar varandra om olika 

moment som varit framgångsrika i den egna klassen. Birgitta menar dock att alla klasser 

är olika och att det kan finnas elever i årskurs ett som skulle ha utbyte av de material 

och övningsuppgifter hon tar fram till sina tvåor därför finns ett visst samarbete även 

med andra arbetslag 

 

Magnus planering i matematikämnet skiljer sig från de övriga respondenterna, han har 

oftast planerat ensam beroende på att han har varit den enda matematikläraren. Hans 

strävan är dock att de kan börja planera mer tillsammans eftersom det blir roligare och 

det kan ge nya kunskaper och idéer. Eva planerar sin matematikundervisning 

tillsammans med sitt arbetslag, de är 4 lärare som tillsammans har ansvar för samtliga 

ettor och tvåor på skolan. Tillsammans utarbetar de fyra stycken lokala pedagogiska 

planeringar (LPP) i matematikämnet som de sedan arbetar utifrån under läsåret. Lärarna 

i arbetslaget träffas varje vecka för ytterligare planering och hjälper varandra med 

material och annat som kan behövas till de olika momenten som ska behandlas. I skolan 

där Lena är verksam arbetar lärarna för att få ett gemensamt tänk kring innehållet i 

matematikämnet. Enligt Lena är det viktigt att alla i skolan strävar mot samma håll. I 

likhet med Eva gör hon sina lektionsplaneringar tillsammans med två andra lärare 

verksamma i samma årskurs.  

 

5.2.3 Sammanfattning 

Samtliga respondenter tar upp läroboken som en central del in undervisningen men 

menar att det är viktigt att tänka på att den är bara en del av en helhet. Magnus påpekar 

att många böcker är för gamla och att dess innehåll inte är tillräckligt uppdaterade. Detta 

leder till att de inte är anpassade för de kunskaper som testas i de nationella proven. Tre 

av fyra respondenter planerar sin undervisning tillsammans med andra lärare.  

 

5.3 Begåvning 

I följande avsnitt redovisas respondenternas tankar kring begåvade elever samt hur man 

kan arbeta för att tillgodose deras behov.  

 

5.3.1 Hur utmärker sig den begåvade eleven? 

Enligt Birgitta kan ett matematiskt begåvat barn förklara hur han eller hon resonerat, 

och har strategier för att till exempel kunna utföra huvudräkning. Birgitta anser att 

räknesagor, en uppgift går ut på att med ord resonera kring sin uträkning, är en bra 

arbetsuppgift för att utveckla denna förmåga. Birgitta menar att matematiskt begåvade 

barn uppvisar ofta fallenhet även inom andra ämnen. Men ser en risk i att elever som 

har haft det väldigt lätt för sig på lågstadiet, får svårt för att tackla eventuella problem 

på mellanstadiet. Därmed är det viktigt att även de begåvade eleverna får ställas in för 

svåra uppgifter redan tidigt i skolan.  

 

Enligt Magnus finns det två grupper av elever beträffande matematisk begåvning, dessa 

två grupper av individer utmärker sig på olika sätt. Han menar å ena sidan att det finns 

elever som är duktiga på att arbeta i läroboken, som har bra läsförståelse och som 



 

20 

 

skriver bra på proven. Å andra sidan, finns det enligt Magnus, elever som kanske inte 

klarar läroboken lika bra. Dock kan dessa elever ändå ha ett matematiskt tänk som 

innebär att de har lätt att se mönster, har en bra taluppfattning men har svårt att redovisa 

hur de tänkt när de under prov eller i läroboken förväntas formulera sig skriftligt. Enligt 

Magnus har dessa elever oftast ett bättre matematiskt tänk än eleverna som är duktiga på 

att arbeta i läroboken. Vidare säger han att dessa elever har ofta svårt att förklara hur de 

tänker, de har ofta bara ett svar utan att kunna förklara hur de kom fram till det. Han tror 

att detta är en av orsakerna till att dessa elever ofta har svårt med läroboken och föredrar 

praktiska övningar.  

 

Eva menar att man som lärare ofta hör på hur eleverna talar och resonerar om de är 

matematiskt begåvade. Till exempel påvisar eleverna en nyfikenhet genom att fråga 

henne om svåra matematiska tal. Det märks även i samtal med eleverna, där de finner 

matematik i vardagliga saker. Eva arbetar i en åldersintegrerad klass, vilket kan 

underlätta för att se vilka elever som har en matematisk begåvning. När de gör uppgifter 

tillsammans kanske en elev i årskurs 1 kan svara på en uppgift som riktar sig till elever i 

årskurs 2. 

 

Lena menar i likhet med Birgitta att det ofta är genom matematiska förklaringar som 

hon kan skilja ut de matematiskt begåvade eleverna. Elever som använder sig av 

matematik i ett vardagligt tal för att förklara en händelse ser Lena som utmärkande. Hon 

menar också att elever med fallenhet inom matematikämnet har förmågan att se mönster 

och strukturer, om 7+2är 9 så är 17+2 = 19 och så vidare. Små barn utmärker sig enligt 

Lena genom att ha lätt för att till exempel spela spel, känna igen en tärning och förstå 

tallinjen. Dessa elever arbetar ofta fort och kan enligt Lena vara till hjälp för sina 

klasskamrater genom att ge förklaringar till uppgifter som de flesta andra i klassen inte 

kommit fram till.   

 

5.3.2 Arbete med begåvade elever  

Birgitta upplever svårigheter i att hitta material som passar den begåvade eleven, risken 

är att de blir sittande med uppgifter de redan behärskar. Birgitta påpekar vikten av att 

alla elever också de som är matematiskt begåvade blir sedda och får ett bra lärarstöd. 

Hon tror dock att man som lärare till ett begåvat barn inte ska vara rädd för att som hon 

själv uttrycker det ”släppa iväg dem…” Många lärare menar Birgitta är rädda för att låta 

den begåvade eleven gå från klasskamraternas undervisning alltför mycket, men enligt 

henne är det ofta precis vad de behöver för att få en rättvis undervisning. Birgitta önskar 

att hon var bättre på utnyttja skolans resurser. Hon menar att de resurser som finns ofta 

går till elever som inte uppnår kursmålen och att starkare eleverna ofta får klara sig mer 

på egen hand.  

 

Magnus berättar i intervjun att spridningen på elevernas matematikkunskaper är stor. 

Det finns elever som inte kan tiokamraterna (det vill säga att 5+5 är 10 och 4+6 är 10 

etcetera) och elever som ligger flera moment före de andra eleverna och allt där i 

mellan. Den stora utmaningen enligt Magnus i arbetet med de begåvade eleverna är 

svårigheten att ge dem tid. ”Oftast ger man ju dom här svaga mer tid och de hör andra 

får sköta sig själva.” Han menar i likhet med Birgitta att han gärna vill hinna med dem, 

men tyvärr är faktum att de elever som inte uppnår kunskapskraven får mer tid av 

honom. Vidare säger han att man som lärare behöver ha fördjupningsböcker och 

fördjupningsuppgifter som eleverna kan fortsätta i, men att detta kräver att dessa elever 

är delvis självgående. Men Magnus framhåller att det även finns många möjligheter 
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med arbetet med dessa elever i klassrummet. De utmanar han som lärare och kan även 

vara en hjälp för sina klasskamrater genom att öppna upp för nya synsätt. Men det är 

viktigt att eleverna inte används som någon form av ”hjälplärare”, något han tror görs 

för mycket i dagens skola.  

 

Även Eva menar att begåvade elever i matematik är en tillgång i klassrummet då de kan 

föra samtalet vidare och tänka mer avancerade strategier för att lösa uppgifterna. Hon 

menar att som lärare är det dennes uppgift att alltid ha materialet som behövs för att 

ständigt utmana dessa elever. I likhet med Magnus tar även upp tidsperspektivet som en 

svårighet när eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer. De elever som ligger före 

och har en matematisk begåvning behöver vara någorlunda självgående enligt Eva. Hon 

säger ”Jag hinner ju inte ägna den eleven lika mycket tid som de andra.”  

 

Likt Birgittas resonemang om att våga släppa iväg elever som behöver större 

utmaningar menar Lena det är viktigt att ta vara på elevens önskemål. Uttrycker de en 

önskan om att få prova multiplikation trots att resterande i klassen arbetar med addition, 

bör läraren ta vara på det och hjälpa dem utveckla sin kunskap istället för att bromsa 

dem. Lena påpekar vikten av att inte blir för låst vid läroboken utan istället se vad varje 

elev behärskar inom ämnet. Risken är annars att elever som redan behärskar det 

läroboken tar upp förlorar motivationen. Lena önskar att det fanns mer tid för att 

tillgodose alla elevers behov. Det är viktigt att även elever som utmärker sig genom att 

ha en hög förståelse får möjlighet att arbeta i en liten grupp med en ansvarig lärare som 

har tid att förklara mer komplicerade moment.  

 

5.3.3 Sammanfattning 

Tre av de fyra respondenterna framhåller att matematisk begåvning yttrar sig i förmågan 

att kunna förklara och resonera. De tar ofta exempel från sin vardag och använder sig av 

matematiska begrepp i sitt språk. Magnus utmärker sig genom att hävda motsatsen, han 

menar att matematiskt begåvade elever ofta har ett svar men utan att kunna redovisa för 

hur han kom fram till det. Flera av respondenterna uttrycker vissa svårigheter i arbetet 

med begåvade elever i matematik, det handlar bland annat om att finna material samt att 

finna tiden till att ge eleverna de utmaningar som de behöver. Men respondenterna 

påtalar dock att dessa elever kan vara en stor tillgång i klassrummet. De kan genom sina 

resonemang öppna nya synsätt för sina klasskamrater.  

 

5.4 Högpresterande 

I nedanstående avsnitt redovisas respondenternas syn på om det finns ett samband 

mellan begåvning och högpresterande. 

 

5.4.1 Samband mellan högpresterande och begåvning? 

Birgitta menar att det finns en tydlig skillnad mellan de så kallade högpresterande och 

de begåvade eleverna. Hon menar att en elev kan vara väldigt högpresterande utan att 

besitta en överdrivet hög kunskap inom ämnet. Det handlar inte enligt Birgitta om att 

arbeta med uppgifter avsedd för en årskurs flera år över sin egna utan det handlar om att 

arbeta hårt utifrån sina egna förutsättningar. Högpresterande elever har ofta behov av att 

träna på samma saker flera gånger för att få grepp om principen. Medan för en 

matematiskt begåvad elev räcker det ofta med en genomgång för att de ska behärska det 

nya momentet.  
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Magnus framhåller att högpresterande och begåvade elever inte alltid hör ihop. Hans 

resonemang är att en högpresterande elev inte behöver ha det matematiska tänket. Den 

eleven kan istället ha lärt sig skolans sätt att arbeta med matematik, vilket märks tydligt 

när eleven ställs inför något utanför dennes referensramar, då faller det direkt. Magnus 

menar vidare att om eleverna får arbeta och testas på många olika sätt blir det ganska 

tydligt om de är högpresterande eller matematiskt begåvade. Eva funderar över 

begreppet högpresterande och menar att en elev som producerar mycket behöver inte 

vara begåvad i och med att det handlar mycket om att lära sig skolans system. Men om 

högpresterande innebär elever når långt i sin utveckling, anser hon att det finns ett 

samband.  

 

Det är ju klart att det kan ju vara en elev som sitter sida upp och sida ner med lika 

svåra tal men då är det kanske inte högpresterande heller för du presterade inte så 

mycket vidare. Jag tycker inte riktigt att det behöver vara samma sak, just att man 

producerar mycket men om du menar högpresterande att man kommer längre i 

utvecklingen, då tycker jag att det har med intelligens att göra (Eva).  

 

Vidare framhåller Eva i likhet med Lena att avgörande mellan högpresterande och 

begåvning handlar ofta om hur eleverna talar och resonerar kring matematik. På skolan 

där Eva arbetar använder de sig också av diagnoser för att se vilken nivå elevernas 

kunskap ligger på. Lena ser ofta ett samband mellan högpresterande och begåvade 

elever, dock menar hon att så inte alltid är fallet. En elev som aldrig utmanas löper hög 

risk för att bli understimulerad och göra helt andra saker än matematik under 

lektionerna menar Lena. Så även om de började som högpresterande kan en för 

ostimulerande miljö leda till låg prestation av eleven. Lena menar att det ofta är tydligt 

vilken elev som är begåvad, dessa har ofta en hög förståelse och kan på ett bra sätt 

redovisa för hur de tänkt kring en matematisk uträkning. Elever som är högpresterande 

utan att besitta någon särskild begåvning arbetar snabbt men lär sig ofta ett mönster. Får 

de en helt ny uppgift presenterad på ett annorlunda sätt är det inte säkert att den 

högpresterande eleven förstår menar Lena. 

 

5.4.2 Sammanfattning 

Tre av de fyra respondenterna menar att det inte behöver finnas ett samband mellan 

högpresterande och begåvade elever. Det behöver dock inte alltid vara så. En elev kan 

vara begåvad och högpresterande samt vice versa.  
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6. Diskussion 
I detta avslutande avsnitt kommer vi inledningsvis att diskutera vår metod och de val 

som gjorts i arbetet. Därefter kommer vi diskutera våra resultat i förhållande till tidigare 

forskning och litteratur. I tredje del kommer vi att diskutera vad vi tar med oss som 

framtida lärare. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetet bygger på intervjuer med lärare verksamma i grundskolan, i en stad i 

Mellansverige. Innan intervjuerna genomfördes studerades litteratur om begåvade 

elever inom matematik, för att vi skulle bli insatta i ämnet. Det fanns dock inte alltid 

litteratur som behandlade matematisk begåvning, utan mer talade om begåvning ur ett 

allmänt perspektiv (Se exempelvis Winner, 1999). Vi ansåg emellertid att detta kunde 

vara positivt eftersom det gav oss en större förståelse för begreppet. Vi behövde ha en 

klar bild över begåvning som begrepp och fenomen för att kunna genomföra 

intervjuerna och examensarbetet. Det forskas inte särskilt mycket om begåvade elever i 

Sverige, fokus ligger istället på barn i behov av stöd (Wistedt, 2005). Bland de forskare 

som finns är Engström och Wistedt mest frekventa inom ämnet. Därav har deras 

litteratur och artiklar varit det som främst används i arbetet för att redovisa det svenska 

forskningsfältet. En nackdel med detta kan vara att de två forskarna har samma syn på 

ämnet, vilket gör att den svenska forskningen som presenteras i examensarbetet blir 

ganska smal i jämförelse med den internationella.  

 

Gardner är författaren till en del av litteraturen som används i examensarbetet. Eftersom 

vårt teoretiska ramverk i arbetet bygger på hans teori var det viktigt att få gedigen 

kunskap om hans tankar. Vi har tagit del av flera av hans böcker samt andra författarens 

syn på hans teori. Vi har även tagit del av positiv och negativ kritik riktad mot honom 

för att skapa oss en så objektiv bild som möjligt. Gardners teori om intelligens har visat 

sig vara framgångsrik i skolväsendet (Hopper & Hurry, 2000), men det finns inte något 

mätinstrument för att bedöma intelligens enligt Gardners teori. Av dessa orsaker såg vi 

både möjligheter och svårigheter med Gardners teori. Möjligheterna var att Gardner har 

en bredare syn på intelligens vilket underlättade intervjuerna. Svårigheterna handlade 

om att det inte finns några klara riktlinjer i form av tester som avgör för vem som är 

intelligent.  

 

Tanken med vårt urval i examensarbetet var att vi skulle ha möjlighet att göra ett mer 

medvetet val kring vilka lärare vi skulle intervjua. Möjligheterna till detta visade sig 

dock vara små och vi fick arbeta med de lärare som ställde upp. Trots detta fick vi ändå 

ett varierande urval av lärare vad beträffar ålder, kön och utbildning. Dock har vi 

relativt få respondenter vilket gör att vi inte kan svara för hur alla lärare i staden där 

studien genomfördes resonerar. Endast en av lärarna som deltog i studien var utbildad 

matematiklärare för låg och mellanstadiet medan resterande hade behörighet för att 

undervisa årskurs 1-4. Detta tyckte vi märktes i intervjun eftersom han hade större 

kunskaper i matematikämnet. Alla respondenter var dock intresserade av ämnet, vilket 

underlättade vid intervjuerna. 

 

Intervjuerna ägde rum relativt långt in i arbetet, vi anser det var ett positivt beslut 

eftersom vi har under arbetets gång kommit fram till nya tankar och kunskaper. Inför 

intervjuerna bestämdes vem av oss som intervjuade respektive antecknade. Att vi båda 

intervjuade anser vi har både för- och nackdelar. Det kan ses som en nackdel att två 
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olika personer sköter intervjun eftersom den kan få ett annorlunda upplägg. Å andra 

sidan ansåg vi oss ha samma förutsättningar och en god struktur för vad intervjun skulle 

bygga på. Vi valde att inleda intervjun med frågor om den allmänna 

matematikundervisningen eftersom hur lärare lägger upp och planerar sin 

matematikundervisning påverkar samtliga elever. Vi ansåg att med dessa frågor kunde 

det tydliggöras huruvida lärare tänker på de begåvade eleverna i matematik och hur de 

får möjlighet att utvecklas under lektionerna. Under intervjun försökte vi ställa öppna 

frågor, för att inte leda respondent åt något håll (Davidsson & Patel, 2011). Vi upplevde 

dock att öppna frågor skapade en viss osäkerhet hos respondenterna. Därför försökte vi 

precisera frågorna, utan att leda respondenten genom att ge dem flera olika synonymer 

eller förslag på flera olika infallsvinklar.  

 

Arbetet med examensarbetet har hela tiden varit en lärprocess, vi känner att vi hela tiden 

utvecklas, i våra kunskaper och vårt skrivande. Om arbetet skulle skrivas om med de 

kunskaper vi har idag hade vi kanske gjort andra val än de som gjordes under sommaren 

2012. Det som har varit problematiskt med examensarbetet användandet av Gardners 

teori om multipla intelligenser och att få tag på intervjupersoner. Vi valde Gardners 

teori eftersom han har en bredare syn på intelligens och trycker på att alla elever lär sig 

på olika sätt samt har funnit sätt att förverkliga detta i praktiken. Men det har dock varit 

svårt att skriva om Gardner och kunna klargöra hans teori för läsaren eftersom den är 

ganska oklar och omätbar, vilket har försvårat vårt arbete. Idag kan vi inte svara på om 

vi hade valt eller inte valt Gardner men vi hade troligen använt hans teori på ett 

annorlunda sätt. Problematiken med att få tag på intervjupersoner är något som vi inte 

har kunnat råda över eftersom vi inte styr när skolan börjar för oss eller för lärarna.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Examensarbetet syftar till att undersöka hur fyra lärare talar om sitt arbete med 

matematikbegåvade. Tanken med arbete var att få en större kunskap om dessa elever 

eftersom vi ansåg att det perspektivet inte lyfts på högskolan eller på den 

verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

En lärares planering skulle kunna ses som a och o för undervisningens utformning, hur 

en lärare planerar sin lektion kan avslöja vilka elever den är anpassad för. Samtliga 

elever i det svenska skolväsendet har rätt att utvecklas även om de lätt når kursmålen 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Därmed behöver lärare vara beredda på att möta 

elever som behöver andra utmaningar än den genomsnittliga eleven. Några av de 

intervjuade lärarna uttryckte svårigheter i att finna material som kunde tillgodose 

begåvade elever i matematik. En av dem menar att läroboken inte är en tillräcklig 

utmaning för dem, vilket enligt oss tyder på att kompletterande övningar och uppgifter, 

där elever får möjlighet att tillgodose sig kunskap på olika sätt är av stor vikt. 

Läroboken kan dock vara ett hjälpmedel för att strukturera upp undervisningen, särskilt 

som nyutexaminerad lärare kan en lärobok fungera som en grund att arbeta utifrån. I 

och med att det finns så många olika läromedel som fokuserar på olika matematiska 

moment bör alla lärare främst utgå från kursplanen i sin planering av den matematiska 

undervisningen. Detta för att alla elever ska få så liknande förutsättningar som möjligt.  

 

Tidigare forskning (Lundin, 2008; Vinterek, 2006) har visat att matematikämnen är styrt 

av enskilt arbete genom läroboken.   Å ena sidan kan läroboksstyrda lektioner ge läraren 

möjlighet att planera sin undervisning bättre än om han eller hon inte haft en bok att 

utgå ifrån. Dessutom kan det förenkla för elever som av någon anledning frånvarar från 
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skolan att hänga med i undervisningen.  Å andra sidan kan ett alltför ofritt användande 

av matematikboken ge mindre möjligheter att utveckla lektionerna både beträffande 

olika övningar samt sätt att arbeta med matematik. I likhet med våra respondenter anser 

vi att det är av stor vikt att ta in fler metoder i matematikundervisningen eftersom barn 

lär sig på olika sätt. De flesta lärare håller troligtvis med om detta, det är dock skillnad 

på att känna till fakta och faktiskt omsätta det i praktik. Detta tydliggörs i våra 

intervjuer där respondenterna uppvisar stor kunskap i hur man kan undervisa de 

begåvade eleverna varierande. Vår tolkning är dock att av olika orsaker såsom resurs- 

och tidsbrist omsätts inte alltid dessa tankar i praktiken.  Vi anser att Gardners tankar 

om multipla intelligenser tar fasta på barns olikheter och ger möjlighet att arbeta utifrån 

detta i ett skolsammanhang. Han menar att ”teorin om MI hävdar att vilket 

undervisningsområde som helst kan behandlas på minst sju olika sätt…” (Armstrong, 

1998:121). Tanken om MI handlar inte bara om att integrera ämnen, utan även att varje 

elev ska få chansen att utveckla och använda sin intelligens, för att bli bättre inom alla 

ämnen i skolan. Gardner och andra MI-förespråkare menar att eleverna ska kunna 

redovisa sina kunskaper på olika sätt beroende på vilken intelligens de är starka i 

(Armstrong, 1998).  

 

Gardner (1998a) menar att alla elever har inslag av alla sju intelligenser men att en är 

mer framstående och det är den eleven bör få möjlighet att använda sig av i både 

inhämtning och redovisning av kunskap. Gardners teori utgår från ett tankesätt om att 

intelligens är ett verktyg för att ta till sig kunskap snarare än en sammanhängande 

medfödd förmåga. Dock finns det barn som är mer eller mindre framstående inom sin 

intelligens. En elev som visar en hög förståelse för abstrakt tänkande och en förmåga att 

se mönster utmärker sig givetvis även bland andra barn som också lär sig bäst genom 

den logisk-matematiska intelligensen. Den begåvade eleven anser vi har fördel av att 

arbeta utifrån ett arbetssätt där han eller hon får möjlighet att lära på bästa tänkbara sätt i 

alla ämnen.  

 

Utifrån våra erfarenheter på den verksamhetsförlagda utbildningen och svaren från de 

intervjuade lärarna är det svårt att integrera matematikämnet med något annat i den 

svenska skolan. Flera av de intervjuade lärarna uttryckte ”så här kan man göra”, men att 

de själva ofta behövde bli bättre på att utveckla detta. Vi ställer oss fråga vad är det som 

skapar detta? Vad är det som gör att just matematikämnet är så svårt att kombinera med 

andra ämnen i praktiken? Ett perspektiv kanske kan vara det faktum att matematikämnet 

är väldigt styrt av läroböcker och är historiskt sett ett ämne byggt på enskilt arbete 

(Vinterek, 2006). Detta kan påverka lärares syn på ämnet som därmed inte ser det som 

ett ämne som kan integreras.  

  

Respondenterna ombads i intervjun att beskriva en matematiskt begåvad elev samt om 

de skiljer sig från en högpresterande elev. Tre av fyra lärare menade att dessa elever 

utmärker sig genom tal och resonemang, förmågan att använda matematiska begrepp i 

ett vardagligt språk. Den begåvade eleven tar också själv initiativ till att samtala 

matematik. Att kunna se mönster och tänka abstrakt är kännetecken både Gardner 

(1998a) och ett par av våra tillfrågade respondenter lyfte fram som en framträdande 

egenskap hos dessa elever. Vår erfarenhet av att ha arbetat och själva gått i skolan är att 

vissa elever besitter kunskaper och matematiska förmågor utan att det skett genom en 

traditionell inlärning mellan lärare och elev. De har ett abstrakt sätt att se på världen och 

det är genom detta synsätt de löser eventuella problem och uppgifter. Vi anser utifrån 

det vi fått fram genom våra intervjuer att en naturlig förmåga att tänka abstrakt och se 

mönster är det som framförallt skiljer den högpresterande från den begåvade eleven. För 
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att kunna utmana båda dessa elevgrupper kan det vara viktigt att känna till vad som 

skiljer dem åt. Det handlar inte om att gruppera elever utifrån begåvad och 

högpresterad, utan om att se till varje individ och veta hur man på bästa sätt kan 

stimulera deras utveckling inom matematik. En högpresterande elev som arbetar hårt i 

skolan behöver ofta träna på ett moment upprepade gånger innan de behärskar det. De 

är i behov av material som med varierande svårighetsgrad hjälper dem att befästa den 

nya kunskapen. Den begåvade eleven kanske tar till sig kunskapen omedelbart och har 

inte alltid samma behov av övningsuppgifter, han eller hon behöver introduceras till ett 

nytt moment eller fördjupa sina kunskaper för att motiveras. Begåvade elever som inte 

får tillräckligt med utmaningar presterar ofta lägre än vad de i själva verket kan. Andra 

visar inte sin fulla kapacitet av rädsla för att inte passa in. Ytterligare en grupp elever 

behärskar kunskapen men deras komplicerade sätt att tänka genom att vända och vrida 

på problemen tar tid och gör att de inte hinner med i undervisningen Wistedt (2006). 

Den sistnämnda gruppen elever tar en av våra respondenter upp i definitionen av en 

matematiskt begåvad elev. Han menar att dessa elever kan ha svårt att resonera för hur 

de löst ett problem, ofta har de bara ett svar utan någon förklaring. Gardner (1998b) 

menar att elever behöver olika sätt att redovisa sin kunskap för att nå bra resultat. Får de 

inte möjlighet till detta riskerar vissa elever att misslyckas i skolan. Svårigheterna ligger 

då inte alltid i att eleven inte har förståelse för ämnet utan att redovisningsformen inte 

passar dem.  

 

Troligen gynnas de flesta elever av en skola där olika inlärningssätt praktiseras. Utifrån 

tidigare forskning samt de intervjuer vi tagit del av under examensarbetet ser vi en 

fördel i användandet av teorin om MI i undervisning av matematiskt begåvade elever. 

Eftersom de genom MI får möjlighet att utnyttja sin matematiska begåvning också vid 

andra ämnen. Å andra sidan har samtliga av våra respondenter uttryckt tidsbrist inom 

läraryrket och frågan är om en undervisning byggd på MI praktiskt går att genomföra i 

alla svenska klassrum. I och med att det innebär att alla olika intelligenser ska tas i 

beaktning både vid inlärning samt redovisning av kunskap. Gardner menar dock att 

många vinster kan fås vid användande av MI. 

 

Jag har inte börjat på denna bok enbart för att dokumentera de förargliga 

svårigheterna med att åstadkomma en utbildning som ger genuin förståelse. Det är 

snarare min tro att en mer fullständig förståelse av var och en av dessa gestalter – 

deras begränsningar lika väl som deras potential – ger anvisningar om ett mer 

effektivt undervisningssystem (Gardner, 1998:26- 7). 

 

Vi ställer oss, med Gardners resonemang om ett mer effektivt undervisningssystem i 

beaktande, frågan om användandet av MI skulle kunna leda till lösningar på problem vi 

har i skolan idag, till exempel att svenska skolelevers matematikkunskaper sjunker. 

Barger (2001) menar att matematiskt begåvade elever missunnas i undervisningen 

genom att inte få det lärarstöd de har rätt till. Detta bekräftade våra respondenter som 

alla var överens om att de begåvade eleverna ofta tvingades arbeta mycket på egen 

hand. En av våra respondenter menade dock att de begåvade eleverna inte bör påverkas 

av tid- och resursbrist, hon ansåg att det var läraren som måste bli bättre på att fördela 

de resurser som finns.  Wahlström (1995) ser dock svårigheterna i att finnas till lika 

mycket för alla och menar att ”Det är ganska självklart för alla oss som har arbetat med 

stora barngrupper. Det blir bara så.” (1995:48).  Ofta har lärare mer eller mindre ensamt 

ansvar för cirka 20 elever, 20 helt olika individer med olika kunskaper och behov. Trots 

arbete för att alla ska få den tid och det stöd de har rätt till förstår vi svårigheterna i 
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detta. Vilken elev ger du stödhjulen till? Någon som kan eller inte kan cykla? Å andra 

sidan menar Engström (2005) som forskat i ämnet att varken elever i behov av stöd eller 

begåvade elever ska få mindre uppmärksamhet från läraren. Vi förstår varför det blir så 

stor skillnad mellan elevgrupperna men det är fortfarande inte försvarbart, alla elever 

ska ha samma rättigheter i skolan. 

 

Forskning har visat att matematisk begåvning inte behöver betyda hög begåvning inom 

andra ämnen (Kokot, 1999). Gardner menar likt Kokot att begåvning inte är en 

sammanhängande förmåga utan att människan består av sju olika intelligenser. Gardners 

teori om MI syftar till att ge elever möjlighet att utnyttja sin intelligens under hela 

skoldagen för att på så sätt förhoppningsvis nå högre resultat även i andra ämnen. 

Gardner hävdar också att nästan alla människor kan med rätt förutsättningar som till 

exempel en bra utbildning utveckla alla intelligenser till en hög nivå. Studier om 

lärarens betydelse för eleverna har resulterat i fastställanden om att läraren i allra högsta 

grad påverkar elevens utveckling. Detta vare det rör sig om en matematisk begåvad eller 

mindre begåvad elev (Vinterek, 2005; Pettersson, 2011; Barger, 2001). 

 

Som framtida lärare hoppas vi i och med detta arbete att vi har fått en bredare kunskap 

om matematiskbegåvning, hur det kan yttra sig hos elever och hur lärare kan ge dessa 

elever det stöd och den utvecklig som de har rätt till. Den här studien har fått oss att 

reflektera mer över vår uppgift som framtida lärare. En elev som redan förstår en 

uppgift behöver inte ytterligare information för att lösa den. Däremot kan de behöva 

stöd för att känna sig sedda och motiverade till att utnyttja sin kapacitet. En annan viktig 

reflektion vi tar med oss är vikten av att känna till elevens kunskapsnivå, detta för att 

undvika att elever som behärskar ett moment inte utmanas, utan tvingas arbeta i samma 

takt som de resterande i klassen trots att de ligger långt före.  

 

6.3 Vidare forskning  

Vi har i detta examensarbete undersökt hur lärare talar om sitt arbete med matematiskt 

begåvade elever. Ett förslag till tidigare forskning skulle kunna vara att undersöka hur 

de faktiskt arbetar genom observationer. En annan tanke kring vidare forskning är att 

utifrån ett elevperspektiv undersöka undervisning av matematiskt begåvade elever.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Till lärare på xxx (den aktuella skolans namn) 

 

Hej! 

Vi heter Stina Blomqvist och Josefine Norén och studerar till tidigarelärare på 

Högskolan i Gävle. Under hösten skriver vi examensarbete, vars syfte är att undersöka 

lärares matematikundervisning genom intervjuer. Vi söker nu lärare som vill och har 

möjlighet att delta i intervjuerna som tar ca 30 minuter. 

 

Du som lärare och din arbetsplats är helt anonyma, materialet kommer behandlas 

konfidentiellt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan.  

Har du möjlighet att medverka kontakta oss för bokning av intervju som sker förslagsvis 

på din arbetsplats. Vi skulle uppskatta om du har möjlighet att träffas under de närmsta 

veckorna. 

 

Tack på förhand för Er medverkan! 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 

 

Hälsningar 

Josefine    Stina 

xxx-xxx xx xx xxx-xxx xx xx 

Handledare: XXX 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
Tid som lärare 

Vad har du för utbildning?  

Vilka årskurser? 

Vilka ämnen? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du arbetat inom den åldersgrupp du gör nu?  

Arbetar du inom matematikämnet och i så fall hur länge har du gjort det? 

 

Matematikundervisning 

Hur ser du på matematikundervisning? 

Hur lägger du upp din undervisning? 

Vad för material används? 

Använder du läroböcker? 

Praktisktmaterial?  

Hur går planeringen till? 

Enskilt eller tillsammans med andra lärare? 

Hur arbetar du för att elever skall kunna utmanas och utvecklas inom matematikämnet?  

 

Begåvning 

Hur skulle du definiera matematisk begåvning hos elever? 

Upplever du några svårigheter/möjligheter i arbete med matematiskt begåvade elever 

och i så fall vilka?  

Om ja, vilka faktorer påverkar dessa svårigheter eller möjligheter? 

Vad/Vilka styr dessa? 

Tid? 

Personalresurser? 

Lärares utbildning? 

Styrdokumenten? 

Vad kan lärare göra för att påverka dessa faktorer? 

Utifrån din erfarenhet, uppvisar elever med matematisk begåvning även högre 

begåvning inom andra områden och i så fall på vilket sätt? 

Finns det något samband mellan högpresterande elever och begåvade elever?  

Om ja, på vilket sätt yttrar sig sambandet? 

Om nej, är skillnaden tydlig samt på vilket sätt yttrar sig den? 

Hur avgör man som lärare om en elev är högpresterande eller begåvad? 

 

Kompletterande frågor  

Ungefär hur mycket mellan tummen och pekfingret använder ni läroboken? 

Anser du att begåvade elever gynnas av arbete i en lärobok, varför/varför inte? 

Hur gör du när du introducerar nya matematikmoment i klassen? 

Integrerar ni matematiken i några andra ämnen? 

På vilka sätt kan eleverna redovisa sina matematikkunskaper? 

Hur stor del tänker du på nationella proven när du planerar matematikundervisningen? 
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