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Abstract   

Key words: case study, tracking, mathematical giftedness 

This thesis is about a case study concerning a project on problem solving in math lessons, where 

pupils are tracked into groups based on level of mathematical giftedness, in a Swedish primary 

school. The main purpose of the study is to examine the mathematically gifted pupils´ views on 

these lessons compared to math lessons in the ordinary class. To ensure correct background 

information, the involved teachers´ views on talent and on how they usually challenge gifted pupils 

in the ordinary class is also examined. Information has been collected by questionnaires to pupils 

and interviews with the principal and teachers involved. 

Within the framework of this project the study provides both interesting and thought-provoking 

results. In addition to direct knowledge of how the gifted pupils are experiencing the lessons within 

the project, the study also provides information on what challenges that are most likely to benefit 

these pupils the most in ordinary teaching, as well as various factors that can contribute to teachers 

misjudging pupils´ mathematical ability. 
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Sammanfattning   

Nyckelord: fallstudie, nivågrupperad undervisning, matematisk begåvning 

Detta examensarbete behandlar en fallstudie gällande ett projekt med nivågrupperad 

matematikundervisning inom problemlösning på en F-5-skola. Studiens huvudsyfte är att undersöka 

de matematiskt begåvade elevernas uppfattningar om de nivågrupperade lektionerna. För att få 

korrekt bakgrundsinformation undersöks även pedagogernas syn på begåvning, och hur de 

vanligtvis utmanar begåvade elever inom matematik. Information har samlats in via elevenkäter, 

intervjuer med rektor och ansvariga pedagoger inom projektet. 

Inom ramen för detta projekt ger studien intressanta och tankeväckande resultat på flera plan. 

Utöver direkt kunskap om hur de begåvade eleverna upplever den nivågrupperade undervisningen 

ger studien även information om dels vilka utmaningar som kan antas gagna dessa elever bäst i den 

ordinarie undervisningen, dels olika faktorer som kan bidra till att pedagoger missbedömer elevers 

matematiska begåvning.  
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1     Inledning 
 

När den svenska skolan växte fram från 1800-talets mitt låg stort fokus på de begåvade elevernas 

prestationer och möjligheter. Elever med sämre förutsättningar kunde hånas, förlöjligas och till och 

med bestraffas för sin ”dumhet”. Sällan togs hänsyn till orsakerna bakom dessa elevers sämre 

prestationer. I samband med grundskolans framväxt under senare halvan av 1900-talet förändrades 

gradvis synen på eleverna och målet med undervisningen. Skolan skulle vara ”en skola för alla”. 

Elever som riskerade att misslyckas i skolan erbjöds stödundervisning. En mer nyanserad bild 

började växa fram, där även bakomliggande orsaker till prestationssvårigheter vägdes in. Så 

småningom kom tydliga direktiv via skolans styrdokument att även ordinarie undervisning skulle 

planeras utifrån dessa elevers förutsättningar och behov. Undervisningen skulle bedrivas så att alla 

elever kunde nå kunskapsmålen och få godkänt. 

  

Någonstans längs vägen prioriterades de begåvade eleverna bort. När styrdokument och 

myndighetsrapporter riktar lärarens fokus mot vikten av att få alla elever, oavsett förutsättningar, 

godkända enligt skolans kunskapskrav sänds samtidigt signaler att det är mindre intressant att 

uppmuntra till topprestationer. I stället har elever med bättre förutsättningar ofta fått fördriva tiden 

med mer eller mindre meningslösa aktiviteter. Från min egen skolgång på 70-talet minns jag så väl 

skolbiblioteksstädning, storlekssortering av stenar och agerande som hjälplärare.  

Internationellt har begåvade elevers behov diskuterats under flera decennier. I Sverige har 

problematiken fått stort utrymme de senaste åren. Uppfattningen är numera att också elever med 

goda förutsättningar behöver utmanande och stimulerande arbetsuppgifter för att inte stagnera i sin 

kunskapsutveckling. Formuleringar i den nya skollagen (SFS 2010:800) pekar tydligt på den rätt 

även begåvade elever har att möta undervisning som är anpassad till dem, och Skolverket har under 

2015 tagit fram ett stödmaterial för lärare i arbetet med särskilt begåvade elever (Skolverket, 2015). 

 

Undervisningen för särskilt begåvade elever kan anpassas på ett flertal sätt. Detta arbete kommer att 

behandla ett sätt att anpassa undervisningen, via undervisning i nivådifferentierade grupper. Syftet 

är att, inom ramen för en skolas matematikprojekt, belysa pedagogers och matematiskt begåvade 

elevers uppfattningar kring nivågrupperad undervisning. Kapitel 1 innehåller en kort introduktion. I 

kapitel 2 presenteras en mer allmän bakgrund, där såväl historisk syn på begåvning som 

styrdokumenten, Skolverkets roll och skolämnet matematik behandlas. Kapitel 3 utgörs av en 

forskningsöversikt. Kapitel 4 beskriver det projekt som ligger till grund för denna studie. I kapitel 5 

presenteras studiens syfte och en problemformulering. Kapitel 6 behandlar olika begrepp inom 

begåvningsforskningen samt motiverar val av de begrepp som används i denna studie.  I kapitel 7 
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beskrivs metod för studien följt av en diskussion om etiska perspektiv. Kapitel 8 innehåller en 

redovisning av de resultat som framkommit under studiens gång. Dessa resultat diskuteras i kapitel 

9. Här diskuteras också hur fallstudien som forskningsmetod har fungerat vid den aktuella 

frågeställningen, samt ges förslag till vidare forskning. I kapitel 10 sammanfattas resultaten i tre 

övergripande slutsatser dragna utifrån den egna undersökningen. Det är min förhoppning att studien 

kan vara ett användbart komplement vid framtida planering av nivåanpassad undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

2     Bakgrund  

I detta kapitel undersöks vad skollag, läroplan och skolmyndigheter säger gällande verksamheten 

runt begåvade elever, följt av en presentation av ämnet matematik. 

  

2:1     Styrdokumenten och Skolverkets roll  

Skolan regleras av skollagen och gällande läroplan. Under senare delen av 1900-talet lades stor vikt 

vid rätten till samma möjligheter inom utbildningsväsendet. Särskilt betonades att detta skulle gälla 

även för elever som av olika anledning hade sämre grundförutsättningar, och en prioritering av bas-

kunskaper betonades. Den då gällande läroplanen, Läroplan för grundskolan, stipulerade att ”ge-

nom tonvikt på grundläggande kunskaper och färdigheter skall skolan ge alla elever en god start” 

(Skolverket, 1980:14). Visserligen noterades att skolans skyldigheter gällde alla barn utifrån varje 

barns förutsättningar, men behoven ansågs viktigare för elever med sämre förutsättningar: 

  

Ett särskilt ansvar har skolan för elever med svårigheter och för barn och ungdomar som 

tillhör olika minoriteter. Skolan kan därför inte ge alla lika mycket hjälp. Den måste 

speciellt och i samverkan med andra stödja dem som av olika anledningar har särskilda 

svårigheter. 

(Skolverket, 1980:14) 

 

Även i därpå följande läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, formuleras avsikten att 

varje enskild individs förutsättningar och behov ska ligga till grund för undervisningen, men också 

här betonas att särskild hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd, det vill säga elever som 

har svårt att nå målen (Skolverket, 1994). 

2010 trädde en ny skollag i kraft. Denna föreskriver att ”utbildning ska främja alla (min kursive-

ring) barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (SFS 2010:800). Än 

tydligare markeras även de begåvade elevernas rätt till anpassad undervisning i tredje kapitlets 

fjärde paragraf, där det betonas att ”…elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås 

ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2010:800). 
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Den nya skollagen följdes av en ny läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet 2011. Denna betonar uppmuntran av elevernas nyfikenhet och lust att lära, samt att hänsyn 

ska tas till ”varje (min kursivering) enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tän-

kande” (Skolverket, 2011:14). Även denna läroplan noterar dock att skolans ansvar för elever med 

svårigheter att nå målen måste prioriteras (Skolverket, 2011).    

Skolverket är den förvaltningsmyndighet som har det yttersta ansvaret för skolans verksamhet. En 

av Skolverkets övergripande uppgifter är att ” bidra till goda förutsättningar för barns utveckling 

och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever” (http://www.skolverket.se/om-skolverket). 

Detta görs bland annat via information om aktuell forskning, och via stöd för fortbildning av peda-

goger och övrig skolpersonal. Vidare ansvarar Skolverket för svenskt deltagande i internationella 

kunskapsmätningar. Detta breda, ibland motsägelsefulla, ansvarsområde synliggörs i Skolverkets 

publikationer. I Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen (Skolverket, 2012) 

diskuteras såväl orsaker till som åtgärder för att uppmuntra till högre elevprestationer. Rapporten 

syftar dock inte främst till att stödja de enskilda eleverna, utan huvudsyftet är att möjliggöra bättre 

resultat för den svenska skolan i ett internationellt perspektiv. Begreppet begåvning definieras via 

höga prestationer. Endast högpresterande elever behandlas, det vill säga endast den del av begåvade 

elever som redan sedan tidigare förmår prestera över genomsnittet.  

Skolverket hänvisar i rapporten till forskare som menar att begåvning snarare är inlärt än medfött. 

Elevers inställning och beteende kännetecknar högpresterare/begåvningar i lika hög grad som kog-

nitiva färdigheter. Hemmiljön betonas. Exempelvis hänvisas till forskning som indikerar att elever 

som presterar på hög nivå i högre grad än medelpresterande elever fått aktivt stöd av föräldrar i sin 

språkliga utveckling i förskoleåldern (Skolverket, 2012). Annan forskning visar att föräldrar visser-

ligen kan ge barnet ett försprång till skolstart genom att stödja barnets språkutveckling, men att hög 

begåvning även i ett längre perspektiv enbart ses när barnen själva, av eget intresse, är initiativta-

gare till inlärningsaktiviteterna (Engström, 2007). Skolverket konstaterar att barn till högutbildade 

föräldrar ofta presterar bättre än de till lågutbildade, och betonar skolans kompensatoriska uppdrag 

(Skolverket, 2012). Problematiken är intressant och viktig, men väcker många nya, kontroversiella 

frågor. Presterar elever bättre för att de uppmuntras av högutbildade föräldrar (miljö), eller för att de 

ärvt egenskaper som gör det lättare att prestera på hög nivå (”begåvade” föräldrar)? Johnson och de 

Haan menar att människor föds med ärftliga förmågor, men också att miljön påverkar styrkornas 

möjligheter att utvecklas (Johnson & de Haan, 2011).     

Skolverkets perspektiv har de senare åren förskjutits från ett huvudmotiv där den svenska skolans 

resultat internationellt betonats till en mer individuell målsättning där fokus ligger på att stödja en-

http://www.skolverket.se/om-skolverket


 

10 

 

skilda elevers fortsatta kunskapsutveckling (Skolverket, 2012; Mattsson & Pettersson, 2015a). I ett 

stödmaterial gällande undervisning av särskilt begåvade elever som presenterades 2015 konstateras 

att begåvade elevers behov ofta fått stå tillbaka, något som lett till negativa konsekvenser för ett 

flertal elever. Negativa konsekvenser som nämns är såväl utanförskap som ointresse för undervis-

ningen, ofta med beteendeproblematik som ett följdsymptom (Mattsson & Pettersson, 2015a).   

Skolverkets agerande spelar en viktig roll då dess rapporter sänder tydliga signaler till skolor och 

enskilda pedagoger hur de bör agera och prioritera. Vid en förfrågan 2010 menade endast en tredje-

del av lärarna att de förmådde ge det extra stöd som särskilt begåvade elever har rätt till. Nästan lika 

många ansåg att skolan knappt gav dessa elever något stöd alls (Skolverket, 2010). Dessa uppgifter 

bekräftas av en granskning från Skolinspektionen, där det noteras att mer än hälften av de inspekte-

rade skolorna brister i anpassning av undervisningen efter elevers individuella behov. Kritiken rik-

tar sig bland annat mot begränsat utbud av utmaningar. När de väl erbjuds är de ofta inte anpassade 

till den enskilde eleven utan används generellt. Vidare anmärks det på att flera skolor prioriterar att 

alla elever ska uppnå ett godkänt resultat, och anpassar undervisningen därefter (Skolinspektionen, 

2010).  

Det tar ofta tid för förändrade rekommendationer och prioriteringar att få genomslag i praktiken. 

Många pedagoger (och även skolledningar) har uppfattningen att begåvade elever klarar sig själva, 

och att ingen anpassning behövs (Engström, 2007; Penje & Wistedt, 2015). De resurser som finns 

läggs fortfarande till största delen på de elever som har svårt att nå lägsta godkända nivå (Penje & 

Wistedt, 2015). Den skollag som trädde i kraft 2010 är dock tydlig med att alla elever, även de som 

lätt når kunskapskraven, ska erbjudas stimulans (SFS 2010:800).  För att en attitydförändring ska 

äga rum och förankras ute i den pedagogiska verksamheten är det nödvändigt med kompetensut-

veckling gällande såväl medvetenhet om vad hög begåvning är och hur den kan identifieras som om 

lämpliga anpassningsalternativ (Penje & Wistedt, 2015). 

 

2:2     Ämnet matematik 

Matematik genomsyrar hela livet. Det kan röra såväl beräkningar av kostnaden i affären som hur 

många föremål av olika storlek man kan lasta i en container eller vilka vinkelmått som kan använ-

das vid olika byggnadskonstruktioner. Matematik kan ses som ett sätt att på abstrakt väg, genom 

beräkningar i förväg, lösa praktiska problem och undvika komplikationer (Kiselman & Mouwitz, 

2008).  
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Samma tankesätt förs fram i den svenska läroplanen, där det noteras att ” kunskaper i matematik ger 

människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer…” 

(Skolverket, 2011:62). Matematik spänner över ett brett område, där såväl taluppfattning som alge-

bra, geometri, sannolikhet och samband ingår (Skolverket, 2011). Dessa delmoment utgör grunden 

för olika typer av problemlösning, som i sin tur är ett av matematikundervisningens huvudelement 

(Krutetskii, 1976). Skolverket poängterar att ett av matematikundervisningens viktigaste syften är 

att bidra till att eleverna ges möjlighet att bli säkrare på att ”formulera och lösa problem med hjälp 

av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2011:63). I läroplanens kun-

skapskrav för årskurs 6 ges problemlösning stort utrymme. Där fastställs bland annat att elever, i 

olika grad beroende på betyg, ska kunna lösa enkla problem i elevnära situationer, varigenom de 

ska kunna visa såväl förmåga att välja strategi som att använda den (utföra beräkningar) och redo-

visa resultatet (Skolverket, 2011).  
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3     Forskningsöversikt 

Detta kapitel spänner över ett brett område. Det behandlar synen på begåvning ur såväl historiskt 

som modernt perspektiv samt aktuell forskning kring begåvning i allmänhet och matematisk 

begåvning i synnerhet. Vidare redogörs för olika teoretiska begåvningsmodeller. Några vanliga 

undervisningsmetoder som kan användas för att anpassa undervisningen för de begåvade eleverna 

presenteras och analyseras. Slutligen nämns något om hur begåvade elever uppfattar anpassad 

undervisning, och tänkbara följder om begåvade elever inte utmanas på sin egen nivå. 

 

3:1     Historik 

Ordet begåvning har under historiens gång haft olika betydelse (Ziegler, 2010). Under olika 

tidperioder har människor avsett olika saker med samma begrepp. Den antika uppfattningen att 

begåvning var en gåva från gudarna anammades av den tidiga kristna kyrkan, och det var först i och 

med den protestantiska kyrkans framväxt på 1500-talet som begåvning började ses som en personlig 

egenskap. Upplysningstiden (1600- och 1700-talet) bidrog ytterligare till att denna uppfattning 

förstärktes. Vid denna tidpunkt utvecklades idén att begåvning var en egenskap möjlig att förvärva 

genom egna insatser. Man fann det dock svårt att förklara extrem begåvning och genialitet som 

egenskaper enbart sprungna ur individers eget arbete, och menade att även medfödda egenskaper 

bidrog till utvecklandet av genialitet. Inte heller i modern tid tolkas begreppet begåvning enhetligt 

(Ziegler, 2010). 

 

3:2     Vad är begåvning?  

  

Synen på vad begåvning är och hur den manifesterar sig skiljer mellan forskare och pedagoger. 

Medan pedagoger tenderar att se snabbhet i tanke och inlärning, höga provresultat och 

självständighet i arbetet som tecken på begåvning varnar forskare för bedömning via dessa kriterier. 

De menar att höga prestationer ofta kräver mycket övning, och att elever som inte är så snabba kan 

tappa tilltron till sin egen förmåga och därmed prestera sämre (Skolverket, 2012). Inom 

begåvningsforskningen har fem nödvändiga kriterier för hög begåvning formulerats, nämligen: 

  

* Excellenta förmågor inom minst ett område.                                                                         

* Förmågan kan anses vara ovanlig.                                                                                         

* Förmågan kan användas för att genomföra prestationer på ett utomordentligt sätt.                                     
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* Förmågan kan mätas eller på annat sätt bevisas.                                                                 

* Förmågan är användbar enligt samhällets gällande normer.                      

(Sternberg, 1995) 

 

Större delen av den forskning som finns att tillgå är internationell. I Sverige är forskningen kring 

begåvning hitintills relativt begränsad (Mattsson & Pettersson, 2015a; Stålnacke, 2015). 

Bedömning av begåvning kompliceras av människors fördomar och förutfattade meningar. I syn-

nerhet pedagoger tycks ha en tendens att ha alltför höga förväntningar på elever i förhållande till 

relevant forskning (Ziegler, 2010). Deras förväntningar på begåvade elever, med högre krav på lo-

gik, nyfikenhet och uppfattningsförmåga, appliceras ofta generellt. Detta medför en risk att begrep-

pet begåvning likställs med begreppet höga prestationer, och att ett betydande antal potentiellt be-

gåvade elever, som för tillfället inte klarar att vara högpresterande, tappas bort på vägen. Detta syn-

sätt får visst stöd av Skolverket, som i sin rapport Högpresterande elever, höga prestationer och 

undervisningen presenterar en syn där begåvning alltid likställs med höga prestationer. Skolverket 

stöder här en begåvningsbedömning grundad på utförda uppgifter, och särbegåvningar anses alltid 

höra till de bästa i klassen (Skolverket, 2012). Inom den vetenskapliga litteraturen definieras begåv-

ning på många olika sätt, varav bedömning utifrån utförda uppgifter bara är ett. Andra sätt att se 

begåvning är utifrån psykologiska tester, bedömning från omgivningen eller innehav av någon spe-

cifik egenskap (Feldhusen & Jarwan, 1993).  

Olika förståelser av begreppet begåvning kan leda till helt olika bedömning i det enskilda fallet. 

Exempelvis kan endast en bråkdel av högpresterande elever bevisas ha en hög begåvning enligt 

vedertagna gränsvärden vid psykologiska tester, till exempel IQ-tester. I motsvarande grad är det 

många begåvade elever som av olika anledningar inte förmår prestera utifrån sin förmåga (Ziegler, 

2010). En intensiv debatt pågår gällande vilka begåvningsindikatorer som kan anses vara säkrast. 

Forskningsresultat pekar mot att höga prestationer är en säkrare indikator (Ziegler, 2010). Det är 

dock svårt att bortse ifrån att det sannolikt krävs en viss genetisk förutsättning för att kunna uppnå 

dessa höga prestationer, men att även fler faktorer spelar in (Stålnacke, 2015). Elever behöver ha en 

viss förutsättning, men inte vara väldigt begåvade, för att, ibland med mycket arbete, uppnå höga 

prestationer. I motsvarande grad finns det individer med goda genetiska grundförutsättningar som, 

av olika anledningar, inte förmår prestera efter sin förmåga (Mattsson & Pettersson, 2015a). 

 



 

14 

 

3:3     Begåvningsmodeller 

Det finns ett flertal olika teorier kring begåvnings ursprung. Begåvning förklaras ofta utifrån fyra 

perspektiv eller modeller (Mönks & Ypenburg, 2009). Färdighetsmodeller utgår från att människan 

föds med förmågor, som sedan inte ändras nämnvärt oavsett övning. Kognitiva komponentmodeller 

fokuserar på människors olika förmåga att ta till sig och bearbeta information, och menar att denna 

förmåga ligger till grund för begåvning. Prestationsorienterade modeller menar att begåvning 

visserligen grundas på anlag, men även att alla anlag inte ges möjlighet att manifestera sig, till 

exempel som en följd av bristande uppmuntran från lågutbildade föräldrar. Sociokulturellt 

orienterade modeller väger in ytterligare yttre förutsättningar, exempelvis skolans prioriteringar och 

politiska beslut.  

Dessa fyra perspektiv kan visserligen var för sig till viss del förklara begåvning och höga 

prestationer, men är inte tillräckligt. Försök att trots allt förklara begåvning utifrån ett enda 

perspektiv kallas monokasuala (Ziegler, 2010). Hit hör teorin att begåvning är en medfödd 

intelligens, IQ, som förblir mer eller mindre konstant hela livet, oberoende av yttre faktorer 

(Ziegler, 2010). Enligt denna teori antas att spridningen av intelligens i en population följer 

normalfördelningskurvan.  

 

 

Bild/diagram 1. Intelligensens fördelning i en population enligt Gauss normalkurva (Ziegler, 2010).  

En annan monokasual teori är tanken att begåvning enbart kan mätas utifrån faktiskt utförda prestat-

ioner. Denna teori är, enligt Ziegler (2010), vanlig inom skolvärlden, och ligger till grund för synen 

att yttre förutsättningar har stor betydelse för prestationer och därmed utvecklande av begåvning 

(Skolverket, 2012). Teorin finner visst stöd i amerikanska studier som indikerar att en hög intelli-
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genskvot (IQ) hos elever inte har någon betydelse för prestationsförmågan längre fram i livet 

(Subotnik, Kassan, Summers & Wasser, 1993; Feldman & Goldsmith, 1986).     

De flesta forskare är i dag överens om att det krävs mer än enbart en faktor för att förklara hög be-

gåvning. När två faktorer kombineras kallas modellen additiv. I interaktionsmodeller är många fak-

torer inblandade och verkar växelvis. Vid interaktion med systemisk växelverkan betonas hur sam-

spelet mellan faktorerna äger rum (Ziegler, 2010).    

Delfimetoden är en additiv modell som bygger på att experter anses kunna bedöma begåvning och 

förväntad prestationsförmåga. Metoden tar viss hänsyn till individens grundförutsättningar, men 

betonar att även andra faktorer spelar in. Förekommande begrepp är talang, särbegåvning och ex-

pert. Talanger kommer kanske att kunna prestera på hög nivå, särbegåvningar kommer troligen att 

prestera på hög nivå, och slutligen experter visar redan att de presterar på hög nivå (Ziegler, 2010).  

En annan additiv modell är Mönks flerfaktorsteori, som förklarar begåvning utifrån en kombination 

av perspektiv. Den grundar sig i en begåvningsmodell av Renzulli (1986) baserad på individuella 

förutsättningar såsom intelligens, kreativitet och intresse, men tar även hänsyn till yttre förutsätt-

ningar. Intelligens, kreativitet och intresse/motivation antas hänga ihop och alla tre anses vara nöd-

vändiga för utvecklandet av hög begåvning. Den sociala kontexten ses som viktig då den bidrar 

genom att uppmuntra till utveckling av de individuella anlagen (Mönks & Ypenburg, 2009).  

 

  Bild/diagram 2. (Mönks & Ypenburg, 2009) 

Flerfaktorteorin kan antas vara användbar, men har även svagheter. Den har till exempel varken 

prövats empiriskt eller utvärderats. Vidare går variablerna in i varandra, vilket försvårar bedöm-

ningar gällande vilka variabler som väger tyngst (Ziegler, 2010). 
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Münchenmodellen är en begåvningsmodell som introducerades 1984 av professorerna Heller och 

Perleth, tjänstgörande vid universiteten i München respektive Rostock. Det är en interaktionsmodell 

som tar hänsyn till ett flertal begåvningsfaktorer. Såväl inre egenskaper som påverkan av yttre fak-

torer anses ligga till grund för begåvning, och det antas att ett samspel mellan dessa faktorer ligger 

till grund för individens prestationsförmåga (Ziegler, 2010).  

 

 

Bild/diagram 3. Münchenmodellen  (Ziegler, 2010) 

 

Kritik som riktas mot Münchenmodellen menar att en eventuellt medfödd intelligens ges alltför stor 

betydelse. Vidare är många av variablerna som nämns i modellen svårdefinierbara, och den stora 

mängden variabler gör det svårt att bedöma vilka av dem som påverkar varandra, och hur detta sker. 

Trots dessa brister anses Münchenmodellen vara en av de mest användbara modellerna som i nulä-

get finns för att förklara begåvning (Ziegler, 2010).  

Det finns även så kallade systemteoretiska modeller, som utöver att redovisa en mängd faktorer 

relevanta för hög begåvning även visar på hur dessa faktorer interagerar med varandra, så kallad 

interaktion med systemisk växelverkan (Ziegler, 2010).   
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3:4     Att identifiera begåvning  

Elever med hög begåvning kan upptäckas på olika sätt. Föräldrar kan se egenskaper hos sina barn 

som väcker funderingar om en särskild begåvning. Eleven kan själv bedöma att hen har förmågor 

utöver genomsnittet. Vanligast är dock att läraren ser tecken och fattar misstankar om hög begåv-

ning. Ett sätt att bekräfta begåvningen är via olika diagnostiska tester (Westling Allodi, 2015).  

Begåvade barn kan grovt sett delas in i tre grupper. Till den största gruppen (cirka 60 % av de begå-

vade eleverna) hör de elever som läraren har lätt att identifiera som begåvningar. De är intresserade 

och motiverade, och har höga, jämna prestationer. De andra grupperna är betydligt svårare att iden-

tifiera. Grupp två är ofta störande och uppmärksamhetskrävande, medan grupp tre upplevs som in-

troverta och ointresserade av samspel med klasskamrater och/eller lärare (Engström, 2007). Ibland 

uppmärksammas de sistnämnda inte alls (Stålnacke, 2015). Elever med extrem begåvning, även 

kallad särbegåvning, återfinns inte sällan i den tredje gruppen (Engström, 2007). Det förekommer 

också att högt begåvade elever även har svagheter som neutraliserar bevisen för hög begåvning, 

exempelvis dyslexi. Det är extra viktigt att fånga upp dessa elever, då de har rätt till stöd både uti-

från sin höga begåvning och funktionsnedsättningen (Stålnacke, 2015).   

Ett annat sätt att kategorisera högt begåvade elever är en indelning i problemlösande innovatörer 

och akademiska aktivister (Callahan & Miller, 2005). Till den första kategorin hör ofta kreativa och 

ifrågasättande elever vars lärande gagnas av problemlösning och kreativa utmaningar. Dessa elever 

måste ibland kämpa för att nå uppställda kunskapskrav. Detta problem har sällan de akademiska 

aktivisterna då de har en förmåga att läsa sig till fakta som de sedan kan analysera. Däremot har de 

ofta inget intresse att skapa nytt vetande och nya fakta via till exempel problemlösning eller forsk-

ning. För den sistnämnda gruppen kan det vara aktuellt med en snabbare och/eller grundligare stu-

diegång (Callahan & Miller, 2005). 

Vid identifiering av svårupptäckta begåvningar är det ofta nödvändigt att nyttja flera olika metoder 

för att fånga upp signaler om hög begåvning (Mattsson & Pettersson, 2015a). Sådana signaler kan 

exempelvis vara osedvanligt kreativa lösningar, snabb inlärning, oväntat höga resultat på diagnoser 

samt förmåga att prestera när eleven själv fått välja intresseområde. För högt begåvade elever är 

ofta den inre motivationen viktigare än yttre prestationer (Mattsson & Pettersson, 2015b). Ett tydligt 

kännetecken för högt begåvade elever är just det intensiva engagemang de uppvisar när de möter en 

lämplig utmaning (Mattsson & Pettersson, 2015b). Utöver de signaler som redan nämnts kan även 

ett utåtagerande beteende väcka misstanke om begåvning, i synnerhet om eleven ofta visar starka 

känslor och/eller är känslig för sinnesintryck (Mattsson & Pettersson, 2015a). 
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3:5     Svårigheter vid begåvningsbedömning 

Det finns flera faktorer som kan bidra till att elevers begåvning felbedöms. Pedagoger tenderar att 

se snabbhet i tanke och inlärning, höga provresultat och självständigt arbete som tecken på begåv-

ning (Skolverket, 2012). Detta gäller inte minst inom det matematiska fältet. Detta skulle kunna 

vara en följd av att en stor del av matematikundervisningen består av enskilt arbete i läroboken; ett 

arbetssätt som i ringa grad utmanar elevers tankegångar och matematiska resonemangsförmåga, och 

inte heller möjliggör för läraren att upptäcka och stimulera alla begåvningar (Pettersson, 2011; 

Skolverket, 2012). Även elevers sociala och kulturella bakgrund kan påverka hur pedagogen bedö-

mer deras förmågor, liksom elevers kön och tidigare prestationer (Skolinspektionen, 2010; Skolver-

ket, 2012). En del elever med hög begåvning klarar av olika anledningar inte av att prestera utifrån 

sin förmåga. Signaler på detta kan exempelvis vara en negativ uppfattning om läraren, skolan och 

sin egen förmåga, svag motivation, missnöje med skolresultaten, osäkerhet inför prov, dålig kon-

centrationsförmåga, svårigheter att själv läsa sig till fakta och problem med kamratrelationerna 

(Mönks & Ypenburg, 2009).  

För att undvika ”borttappande” av begåvade elever rekommenderar Skolverket en kartläggning när 

hög begåvning kan misstänkas. Här bör hänsyn tas till såväl elevens beteende som kunskapsnivå, 

fungerande arbetsmetoder, egna funderingar och drivkrafter. Det kan också vara aktuellt att koppla 

in elevhälsan för en psykologisk utvärdering (Stålnacke, 2015). Att en elevs begåvning upptäcks 

kan ha betydelse långt efter att skoltiden är till ända. Studier visar att elever med nedsatt förmåga att 

prestera på hög nivå trots grundläggande förmåga även senare i livet påverkats av detta. I en jämfö-

relse med före detta elever med höga prestationer syns skillnader i såväl utbildning och inkomst 

som negativ hälsostatus (Ferrer-Wreder, Wänström & Corovic, 2014). 

 

3:6     Matematisk begåvning 

Begåvning kan visa sig på ett eller flera områden. Gardner (1994) menar att det finns minst sju olika 

typer av begåvning. Människor kan exempelvis vara begåvade inom musik, konst och kinestetisk 

(kroppslig) förmåga. Inom skolan talas det dock oftast om matematisk och språklig begåvning. 

Multipelbegåvningar förekommer, men betydligt vanligare är att elever har hög begåvning inom ett 

begränsat område (Winner, 1996).  

Den ryske forskaren Krutetskii genomförde under 50- och 60-talet en studie i ämnet matematisk 

begåvning. Krutetskii anser att problemlösning spelar en huvudroll i all matematik. Han menar vi-
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dare att matematisk begåvning utgörs av i huvudsak tre olika förmågor som samspelar, nämligen 

förmåga att samla in information, förmåga att på olika sätt bearbeta informationen, och slutligen 

förmåga att minnas och ”återanvända” metoder. Enligt Krutetskii är matematisk förmåga en produkt 

av både arv och miljö, där en matematisk miljö är nödvändig för att förmågan ska kunna utvecklas 

(Krutetskii, 1976). Szabo konstaterar i sin avhandling Matematiska förmågors interaktion och det 

matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem att Krutetskiis teorier, ännu ett halvt 

sekel senare, kan anses vara både tillförlitliga och användbara (Szabo, 2013). 

Många matematiskt begåvade personer uppvisar likartade kännetecken (Sheffield, 2003). De har 

ofta ett matematiskt sinne, vilket kan manifestera sig som känsla för mönster och strukturer. Vidare 

kan man hos dessa personer ofta se god förmåga att generalisera, tänka logiskt och resonera. De är 

kreativa och flexibla i sina matematiska beräkningar/problemlösningar och har en genuin nyfiken-

het inför matematiska problem som bidrar till att de inte ger upp i första taget.  

Inom matematikforskningen anses just matematisk kreativitet, förmåga att själv lösa nya typer av 

uppgifter och se och formulera samband vara tecken på hög begåvning hos elever (Eriksson & Pe-

tersson, 2015). Dessa elever tenderar att snabbt se de matematiska lösningarna, men kan ha svårt att 

i skrift förklara uträkningsprocessen, eller att ens förstå varför det ska vara nödvändigt. För dessa 

elever är uppmaningen ”visa hur du tänker” ofta ett hinder snarare än ett stöd. I de fall då eleven har 

svårt att sätta sina lösningar på pränt bör de ges möjlighet att ibland öva på detta, för att inte stag-

nera i sin matematiska utveckling. Eleven kan bli mer motiverad att göra skriftliga redovisningar 

om den förstår nyttan med att skriva ner lösningen, exempelvis att det blir lättare att upptäcka och 

korrigera eventuella felberäkningar. Det får dock inte medföra att eleven tappar motivation och in-

tresse. Detta är en utmaning för läraren som måste göra avvägningar i varje enskilt fall (Eriksson & 

Pettersson, 2015). 

 

3:7     Undervisning  

Det finns ett antal olika sätt att anpassa undervisningen i syfte att utmana begåvade elever. Till de 

vanligaste hör acceleration, berikning och ”pull-out”-undervisning. Metoderna kan användas var för 

sig eller kombineras, utifrån vad som är lämpligt för den berörda eleven (Westling Allodi, 2015). 

Även om det är frestande att se arrangemangen som självstudier så har klassläraren fortfarande an-

svar även för denna typ av undervisning (Mattsson & Pettersson, 2015b). 

Acceleration innebär att elever går igenom utbildingen i ett snabbare tempo än normalt. Det kan 

gälla såväl uppflyttning hela årskurser som ett snabbare arbete framåt i läroboken eller möjlighet att 
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delta i en högre årskurs i enskilda ämnen (Mönks & Ypenburg, 2009; Ziegler, 2010; Skolverket, 

2012). Studier visar att acceleration i olika former är den mest effektiva stödåtgärden för begåvade 

barn (Ziegler, 2010). Metoden har dock en del nackdelar. Enskilda elevers snabbare arbete i lärobo-

ken försvårar gemensamma genomgångar och riskerar att ge eleverna olika mycket uppmuntran, 

utmaningar och stimulans (Pettersson, 2011). Alternativet att flytta upp en eller flera årskurser ifrå-

gasätts ibland, då elevers kunskapsmässiga och sociala mognad inte alltid kan antas ligga på samma 

nivå. Många forskare menar att denna risk är överdriven, och att de positiva effekterna av denna typ 

av accelerering är klart övervägande (Mönks & Ypenburg, 2009; Ziegler, 2010). En individuell be-

dömning rekommenderas dock, då det förekommer fall där de sociala effekterna kan antas bli nega-

tiva (Mönks & Ypenburg, 2009). 

Berikning (enrichment) är ett begrepp som kan syfta till en fördjupning av ordinarie kursinnehåll, 

men även till arbete inom ett helt annat område, fristående från ordinarie kurs (Mönks & Ypenburg, 

2009; Ziegler, 2010; Skolverket, 2012). Berikning ses som ett tilläggsarrangemang för att stödja och 

uppmuntra begåvade elever (Ziegler, 2010). Berikning som fördjupning innebär att eleven arbetar 

inom samma område som övriga klassen, men på en mer avancerad nivå. Detta kan ske i det egna 

klassrummet såväl som vid tillfälligt deltagande i undervisning i en högre årskurs (Mönks & Ypen-

burg, 2009). Detta arbetssätt möjliggör gemensamma genomgångar, men kräver samtidigt lärarens 

kompetens att anpassa genomgången så att alla elever känner sig berörda (Skolverket, 2012). Andra 

exempel på berikningsaktiviteter som går mer utanför ordinarie kursplan kan vara: 

 

*extra kurser eller ämnen, valda utifrån elevintresse                                                                                        

*aktiviteter utanför kursplan, ex. exkursioner och föredrag på mer avancerad nivå                                                                                                                                     

*deltagande i temainriktade arbetsgrupper                                                                 

*sommarkurser med mer avancerad inriktning än kursplanen stipulerar       

*privatundervisning utanför skolans ram                                                                                      

*samarbete utanför den enskilda skolan, exempelvis med muséer och kulturskolor                    

(Mönks & Ypenburg, 2009; Ziegler, 2010) 

  

Studier visar att berikningsmetoden ger relativt måttliga effekter som stödmetod. Många forskare 

menar att effekten är så låg att metoden bör undvikas (Ziegler, 2010). Effekten varierar dock inom 

olika ämnen, och framför allt inom matematik och naturkunskap ses en högre andel positiva effek-

ter (Skolverket, 2012).    
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Ibland ses exempel på aktiviteter begåvade elever uppmanas att utföra, som inte kan anses vara be-

rikande. Hit hör diverse mer eller mindre meningslösa aktiviteter som att städa och sortera, uträtta 

ärenden och på olika sätt agera extralärare (Mönks & Ypenburg, 2009). I framför allt USA förs en 

diskussion huruvida samarbete vid inlärningen, där svagare elever får stöd av starkare, kan vara 

positivt för båda parter. Sett ur de starkare elevernas perspektiv kan metoden antas bidra till intel-

lektuell och social utveckling. Huvudargumentet emot metoden är att den främst gagnar de svagare 

eleverna. De starkare eleverna utmanas inte då de hela tiden måste stötta andra snarare än utveckla 

sin egen begåvning (Mönks & Ypenburg, 2009).  

”Pull-out” som undervisningsform kan se ut på olika sätt. Den begåvade eleven deltar till stor del i 

ordinarie klassundervisning, men får vid vissa tillfällen, ofta en gång i veckan, anpassad undervis-

ning (Ziegler, 2010). Vanligast är att även den anpassade undervisningen sker i grupper. Nivåindel-

ning kan ske internt inom klassen såväl som externt, inom hela årskullen i skolan. Detta arbetssätt 

passar främst elever som kräver extra utmaningar inom enstaka ämnen (Jahnke, 2015). Även per-

manenta grupp/klassbildningar baserade på prestationsnivå förekommer. Exempel på detta är spets-

utbildningar på gymnasienivå med hela Sverige som upptagningsområde. Viss försöksverksamhet 

pågår även med motsvarande spetsutbildning i årskurs 7 till 9. Internationellt är denna typ av klasser 

vanligare, och det förekommer även hela skolor som vänder sig till högt begåvade elever (Jahnke, 

2015).  

Forskning visar att undervisning i grupper indelade efter prestationsnivå endast ger måttligt positiva 

stödeffekter (Ziegler, 2010). Dessa syns tydligast då eleverna inom den nivåanpassade undervis-

ningen presenteras för ett stoff de annars inte skulle arbeta med, det vill säga en kombination av 

”pull-out” och berikning (Skolverket, 2012). För att uppnå maximal positiv effekt måste hänsyn tas 

till elevernas utgångsläge, kunskaps- såväl som erfarenhetsmässigt. Detta gäller för alla prestations-

nivåer vid nivåanpassad undervisning (Skolverket, 2012). Nivåindelning som metod är förenad med 

vissa risker. För elever placerade på högre undervisningsnivå ökar risken att elever känner sig pres-

sade med negativa stressreaktioner som följd (Ziegler, 2010; Skolverket, 2012). Då elever ofta jäm-

för sig med omgivningen kan nivågrupperingar utifrån prestationer bidra till att begåvningar tappar 

tilltron till sin egen förmåga (Hattie, 2012; Skolverket 2012). Utöver detta finns alltid risken att 

elever bedömts på tveksamma grunder och placerats inom felaktig prestationsnivå (Skolverket, 

2012). 

Begreppet ”pull-out” kan även innebära att begåvade elever får enskild, anpassad (individualiserad) 

undervisning. En lösning är här att en kompetent mentor utses för att stötta den högt begåvade ele-

ven. Denne kan exempelvis vara förstelärare, speciallärare eller lärare inom en högre årskurs. Men-
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torn fungerar, utöver sin roll som pedagogisk guide, även som mentalt stöd (Mattsson & Pettersson, 

2015b).  Även personer utanför skolområdet kan komma i fråga. Ett exempel på detta är elever med 

hög teknisk, naturvetenskaplig eller matematisk begåvning, som kan ha stort utbyte av en intresse-

rad och kompetent civilingenjör som mentor. Ytterligare en möjlighet är ett samarbete med andra, 

högre skolformer som gymnasiet, högskola eller universitet. I synnerhet elever med extremt hög 

begåvning behöver ofta mer utmaningar än klassläraren kan erbjuda inom den ordinarie klassrums-

undervisningen (Jahnke, 2015).  

Forskning visar att individuell ”pull-out” ger klart högre effekt än ”pull-out”-undervisning i grupp 

(Bloom, 1984). Sannolikt beror detta på att pedagogen ges möjlighet att helt anpassa undervisning-

en, såväl stoff som arbetssätt och bedömningsmetod, efter den enskilde elevens förutsättningar (Zi-

egler, 2010). 

Då elever är individer som fungerar på olika sätt kan en arbetsmetod som passar för elev A vara helt 

fel för elev B. Det är därför av yttersta vikt att pedagogen alltid har individen i fokus vid planering 

av anpassningar (Skolverket, 2012; Stålnacke, 2015; Jahnke, 2015; Westling Allodi, 2015; Eriksson 

& Petersson, 2015). Högt begåvade elever tenderar att uppleva rutinuppgifter och repetition som 

meningslösa, varför nya arbetsområden och utmaningar kan vara att föredra (Stålnacke, 2015). 

Undervisningen bör vidare inte vara prestationsinriktad utan ha mer fokus på lärande och utveck-

lande av studieteknik (Stålnacke, 2015; Skolverket, 2012). Ansvaret för anpassningar läggs ofta på 

klassläraren. Ytterst är det dock skolledningens och huvudmannens ansvar, som en del av det sys-

tematiska kvalitetsarbetet, att även särskilt begåvade elever ges de anpassningar de har behov av 

(Penje & Wistedt, 2015). 

Vid utvärdering av gymnasial försöksverksamhet på spetsnivå framkommer att utmanande stoff, 

lärares kompetens, engagemang och förväntningar är viktigare än val av speciell pedagogik (Skol-

verket, 2012). Därtill krävs att läraren har förutsättningar att identifiera även underpresterande be-

gåvade elever (Mattsson & Pettersson, 2015a; Westling Allodi, 2015).  

 

3:8     Hur upplever begåvade elever anpassad undervisning?  

Forskning kring begåvade elevers uppfattning om anpassad undervisning är relativt begränsad. 

Skolverket gjorde 2013, på uppdrag av regeringen, en undersökning gällande uppfattningen hos 

elever som deltar i en nationell försöksverksamhet med spetsundervisning via särskilda program på 

av Skolverket utvalda högstadieskolor (Skolverket, 2013). Undersökningen visar att eleverna över-
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lag är nöjda med spetsundervisningen. Det upplevs som positivt att undervisningen är mer varierad, 

mindre repetitiv och högre i svårighetsgrad jämfört med ordinarie lektioner. Ett fåtal elever upple-

ver dock undervisningsformen som pressande, med högt ställda krav.  

 

3:9     Risker vid avsaknad av anpassningar  

Det finns en utbredd uppfattning att begåvade elever klarar sig själv och inte behöver stöd (Eng-

ström, 2007; Wistedt, 2008; Penje & Wistedt, 2015). Då även dessa elever har individuella förut-

sättningar är en sådan generalisering inte möjlig att göra. Elever som inte möter utmaningar löper 

hög risk att bli understimulerade. Detta kan visa sig i form av ointresse för undervisningen med 

sämre prestationer som följd. En del begåvade elever väljer medvetet att tona ner sin förmåga då 

den ändå inte uppskattas (Penje & Wistedt, 2015) Andra blir utåtagerande och provocerande, och 

därmed ett störande moment i klassrummet (Mattsson & Pettersson, 2015a; Mönks & Ypenburg, 

2009).  

Även de begåvade elever som inte tycks reagera negativt på avsaknaden av utmaningar kan längre 

fram få problem med skolgången eftersom de aldrig behövt anstränga sig eller lära sig studieteknik 

(Engström, 2007). När de så småningom möter stoff de inte fullt ut behärskar finns en stor risk att 

de ifrågasätter sin egen förmåga. Det är inte ovanligt att dessa elever har en sådan rädsla för att 

misslyckas att de hellre ger upp och inte ens väljer att försöka (Stålnacke, 2015). Detta kan motver-

kas om eleverna tidigt får möta områden de inte fullt ut behärskar (Eriksson & Petersson, 2015; 

Mattsson & Pettersson, 2015b). Ett flertal rapporter visar att många begåvade elever som inte upp-

muntras löper ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa (Mattsson & Pettersson, 2015a). 

Vid förfrågan till vuxna visar det sig att många högt begåvade personer upplever sin skoltid negativt 

(Stålnacke, 2015). De mest nöjda är de som förmått prestera på hög nivå och därmed uppnått höga 

betyg. Detta belyser vikten av att skolan försöker fånga upp även underpresterande begåvningar. 
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4     Projektet ”Bredd och Spets”   

Det skolprojekt som ligger till grund för denna studie pågår sedan november 2015 på en medelstor 

(ca 450 elever) F-5-skola på en större ort i Mellansverige. Upprinnelsen till projektet var de över-

gripande direktiv som gavs gällande skolverksamheten i hela kommunen, där det påtalades att sko-

lorna skulle söka nya former för att möta alla elever, även de i behov av mer utmaningar. 

Inspiration hämtades från en skola i en annan kommundel som sedan tidigare intensifierat arbetet 

med att anpassa undervisningen. Denna skolas verksamhet fick stå modell för ”bredd- och spets-

projektet”. Beslut fattades att projektet skulle genomföras inom ämnet matematik i årskurs 4. Då 

eleverna relativt nyligen bytt klasser och lärare (förändringar genomförda vid uppstart av hösttermi-

nen i årskurs 4) planerades projektet utifrån att även de tidigare lärarna, som nu undervisade i års-

kurs 1, skulle fungera som extra resurser. Utöver detta deltog även två ”klasslösa” lärare (ämneslä-

rare i matematik) samt skolans två speciallärare, varför det fanns gott om pedagoger avsatta för 

dessa undervisningstillfällen. Rent praktiskt innebar projektet att eleverna en eftermiddag per vecka 

undervisades i fyra stycken nivåbaserade grupper, där elever från de fyra fjärdeklasserna blandades. 

Den bakomliggande tanken var att ge alla elever större möjlighet att få undervisning på sin egen 

nivå. Skolledningens förhoppning var att detta även skulle ge en synergieffekt och återspeglas i det 

ordinarie klassrumsarbetet. Enligt rektorn gjorde lärarna redan en hel del för att ge alla elever, även 

de ”starkare”, anpassade utmaningar, men detta synliggjordes inte tillräckligt.  

Eftersom matematik spänner över ett stort område beslutades att bredd- och spetsprojektet skulle 

rikta in sig mot problemlösning. Grupperna konstruerades genom att varje enskild klasslärare i års-

kurs 4, utifrån sin kännedom om elevernas matematiska förmåga, delade in dem i fyra nivåer. Lä-

rarna bestämde sedan gemensamt, utifrån egna önskemål, hur personalresurserna skulle fördelas. 

Grupperna färgkodades därefter för att undvika direkt utpekande av ”starka” och ”svaga” elever. De 

båda speciallärarna placerades i den röda (elever i behov av mer stöd) respektive blå (matematiskt 

begåvade elever i behov av svårare utmaningar) gruppen. Den blå gruppen (”spetsgruppen”) bestod 

initialt av 23 elever. Av dessa kom 8 från klass A, 6 från klass B, 4 från klass C och 5 från klass D.  

Då projektet pågått några månader gjordes en utvärdering, varvid det framkom att eleverna i de 

båda grupperna på ”mellannivå” (den gula respektive gröna gruppen) varken tycktes uppskatta pro-

jektet eller dra några fördelar av det. I januari anpassades därför projektet. Endast den blå gruppen 

(matematiskt begåvade elever) behölls intakt och fortsatte med egna lektioner en gång per vecka. 

Övriga grupper återgick till att vid detta tillfälle ha problemlösningsbaserad matematikundervisning 

med den ordinarie klassläraren, med fortsatt förstärkning av lågstadielärare och/eller specialpeda-
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gog. Då den lärare som hittills haft huvudansvar för den blå gruppen nu behövdes i sin egen klass 

bytte man ansvarig lärare. På grund av personalförändringar på skolan gjordes ytterligare justering-

ar, och spetsgruppen fick en helt ny personalkonstellation bestående av en huvudansvarig ämneslä-

rare i matematik, en specialpedagog med inriktning mot matematik samt en tredje pedagog. Efter 

önskemål från en flicka och hennes föräldrar plockades denne vid samma tillfälle ur den blå grup-

pen och återgick till enbart klassundervisning. Vid tidpunkten för min studie (februari-mars 2016) 

består den blå gruppen av 22 elever, varav 7 flickor och 15 pojkar.  

Bredd- och-spetsprojektet är fortsatt pågående, och utvärdering med därpå följande anpassningar 

sker kontinuerligt.        
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5     Syfte och problemformulering  

Forskningsgenomgången (kapitel 2) gör oss uppmärksamma på komplexiteten runt begreppet 

begåvning, med olika teorier kring orsaker till begåvning, kännetecken på begåvning och lämpliga 

arbetsmetoder för begåvningar. Vi vet dock egentligen inte så mycket om hur berörda parter, 

pedagoger och framför allt de begåvade eleverna själva, tänker om och upplever undervisningen. 

Den forskning som finns i ämnet är begränsad och behandlar framför allt frågan ur äldre elevers 

perspektiv. Eftersom yngre begåvade elever också har rätt till anpassad undervisning är det 

motiverat att undersöka även deras uppfattningar, vilket görs i denna studie. 

Syftet med studien är att, inom ramen för Bredd- och Spetsprojektet, undersöka pedagogers och 

matematiskt begåvade elevers uppfattningar kring undervisningsformen nivådifferentierad matema-

tikundervisning.  

De frågeställningar jag söker svar på är:  

*Vilken syn har pedagogerna på de matematiskt begåvade eleverna och deras behov? 

*Hur arbetar pedagogerna med dessa elever i den ordinarie undervisningen? Kan skill-

nader i ordinarie arbetssätt påverka elevernas uppfattningar om den nivågrupperade 

undervisningen? 

*Vilka kriterier har pedagogerna utgått från vid urvalet till den matematiskt begåvade 

gruppen? 

*Hur upplever eleverna den nivådifferentierade matematikundervisningen i förhållande 

till ordinarie klassrumsundervisning, gällande såväl motivations- och intresseskapande 

som upplevd personlig kunskapsutveckling? Finns det skillnader mellan olika elevkate-

gorier inom den begåvade gruppen? 
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6     Teoretiskt ramverk                                          

Denna studie utgår inte från att en teoretisk grund ska provas. Den syftar i stället till att skapa nya 

teorier och framför allt ny kunskap, vilket ofta är fallet med kvalitativa fallstudier (Merriam, 1994). 

Detta innebär dock inte att studien inte är grundad i relevanta teorier. Detta exemplifieras av de be-

gåvningsmodeller som presenterades i kapitel 3, nämligen medfödd intelligens (IQ), teorin att be-

gåvning till största delen är ett resultat av yttre faktorer, Mönks flerfaktorteori och Münchenmo-

dellen. Dessa ligger till grund för min analys av pedagogernas syn på vad begåvning är, och vilka 

kriterier de tittar på när de bedömer elevernas nivå. De frågeställningar som berör elevers och peda-

gogers uppfattning om nivåindelad undervisning inom ramen för skolans projekt analyseras med 

hjälp av kriterier som tas fram utifrån de svar, uppfattningar och tankegångar som framkommer i 

intervjuer och enkäter. Detta arbetssätt är inte ovanligt vid fallstudier, där i synnerhet kvalitativa 

moment kan ge oväntade resultat (Merriam, 1994).  

 

6:1     Begrepp   

Inom begåvningsforskningen figurerar många olika begrepp varav flera används på likartat sätt. 

Elever som presterar över genomsnittet kallas begåvade, särskilt begåvade, eller högpresterande. I 

engelsktalande länder används ofta begreppen gifted eller talented. Andelen begåvade elever upp-

skattas olika av olika forskare (Ziegler, 2010). Den troliga orsaken till detta är att begreppen inte 

definieras likadant. De flesta länderna i Europa har ingen officiellt vedertagen definition vad som 

menas med särskilt begåvade elever (Westling Allodi, 2015).  Skolverket uppskattar att cirka 5 % 

av eleverna i Sverige har en begåvning som kan klassas som hög (Mattsson & Pettersson, 2015a).  

Även ordet särbegåvning används, då i huvudsak gällande personer med osedvanligt höga, åter-

kommande prestationer. En annan benämning som används för dessa elever är extremt begåvade. 

Dessa elever är betydligt färre till antalet, mindre än 1 % (Mattsson & Pettersson, 2015a).     

Det är inte ovanligt att begreppet hög begåvning ses som synonymt med höga prestationer. Andelen 

högpresterande elever utgör dock en betydligt större andel än de högt begåvade; uppemot 20 % av 

eleverna kan anses prestera på en hög nivå. Detta behöver inte alltid betyda att de är begåvade utö-

ver genomsnittet. Likaså finns det elever med hög begåvning som inte är högpresterande. Det finns 

ett mörkertal bestående av elever med dolda begåvningsförutsättningar som lärare eller andra omgi-

vande människor inte förmår upptäcka. Dessa elever kan kallas underpresterare. Till denna grupp 

hör såväl elever med sämre sociokulturella förutsättningar som begåvningar som i brist på stimule-
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rande arbetsuppgifter tappat intresset för undervisningen, ibland med beteendeproblematik som 

följd (Mattsson & Pettersson, 2015a; Westling Allodi, 2015).  

Studien presenterar involverade pedagogers syn på matematisk begåvning och deras tankar om ur-

valskriterier vid nivåindelning inom ämnet matematik. Infallsvinkeln för studien som helhet utgår 

ifrån ett perspektiv där manifesterad begåvning ses som en kombination av personliga, medfödda, 

egenskaper och yttre förutsättningar. Ett samspel mellan dessa båda faktorer kan antas vara nödvän-

digt för att uppnå höga prestationer (Johnson & de Haan, 2011; Mönks & Ypenburg, 2009; Heller, 

Perleth & Lim, 2005).   Detta perspektiv knyter an till Münchenmodellens förklaring av begåvning 

(Ziegler, 2010). Internationellt ses begåvning allt oftare som en fallenhet (grundförutsättning) som 

måste kombineras med ansträngning för att kunna uppnå höga prestationer (Westling Allodi, 2015). 

I studien förekommer begreppen matematisk begåvning och matematiskt begåvade elever. Med 

detta avses de elever som av pedagogerna har identifierats som begåvade. Många av dem är snabba, 

effektiva, analytiska och samtidigt matematiskt kreativa. En del har samma kreativa förmåga, men 

visar inte snabbheten i ord och tanke eller i arbetet framåt, vilket kan leda till att deras begåvning 

inte uppmärksammas lika tydligt.  

Höga prestationer är ofta ett tecken på hög begåvning, men även en elev med mer genomsnittlig 

begåvning kan åstadkomma höga prestationer inom vissa områden om tillräckligt mycket ansträng-

ning läggs ner (Ziegler, 2010). För dessa elever används i studien begreppet högpresterare. Till 

denna grupp hör alla elever som visserligen arbetar snabbt och presterar på hög nivå gällande rutin-

uppgifter, men inte visar hög kreativitet, eller har svårt att se samband, analysera och dra slutsatser, 

det vill säga elever med sämre förutsättningar att tänka ”utanför boxen”. Användandet av begreppet 

högpresterare motiveras av behovet att ha en speciell term för dessa elever. Slutligen förekommer 

begreppet underpresterare, då i betydelsen elever som visar många tecken på goda förutsättningar 

för matematisk begåvning, men där pedagoger kan se yttre förutsättningar och omständigheter som 

hindrar eleven från att prestera utifrån sin fulla potential. Definitionen kräver pedagoger med god 

insikt och tolkningsförmåga i såväl tecken på förutsättningar som hindrande omständigheter. I 

denna fallstudie är denna grupp påfallande liten. Det kan dock antas finnas ett mörkertal där peda-

goger inte lyckats identifiera alla elever som presterar under sin förmåga. Dessa har därmed hamnat 

i lägre nivågrupper inom Bredd- och Spetsprojektet, och faller således utanför ramen för denna stu-

die.     
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7     Metod 

I detta kapitel redovisas tillvägagångssätt vid genomförandet av denna fallstudie. Initialt presenteras 

vad en fallstudie är, följt av en redovisning av de metoder och analysverktyg som använts. Vidare 

behandlas urval och avgränsningar för studien. Slutligen diskuteras begreppen validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och forskningsetiska överväganden, och hur studien förhåller sig till dessa be-

grepp. 

 

7:1     Fallstudien som metod 

Fallstudier syftar till att ge en detaljerad inblick i en särskild miljö eller situation (Bryman, 2011; 

Merriam, 1994). Ofta används kvalitativa metoder, till exempel semistrukturerade/ostrukturerade 

intervjuer och/eller ostrukturerade observationer (Merriam, 1994).  Ibland kan det vara lämpligt att 

kombinera dessa med kvantitativa metoder, exempelvis enkäter med fasta svarsalternativ (Bryman, 

2011). Medan många andra forskningsmetoder är intresserade av att redovisa resultat fokuserar fall-

studier på vägen fram till dessa resultat, det vill säga själva processen och hur berörda personer upp-

fattar denna (Merriam, 1994). Då avsikten med studien i detta examensarbete är att undersöka ele-

vers och pedagogers uppfattning kring ett specifikt projekt är fallstudien en lämplig metod.    

 

7:2     Datainsamlingsmetoder och analysverktyg 

Denna fallstudie beskriver en skolas projekt med nivåanpassad undervisning inom matematikämnet. 

Studien fokuserar på projektet utifrån de begåvade elevernas synvinkel. Både lärare och elever 

kommer till tals gällande upplevelser av projektundervisningen i förhållande till traditionell mate-

matikundervisning.  

Data samlas in via kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med rektor (se bilaga 4) samt klasslärare 

med ansvar för ordinarie matematikundervisningen och pedagog ansvarig för spetsgruppens under-

visning (se bilaga 5). Intervjuerna bandas för att senare transkriberas och redovisas i kapitel 8. 

Likartade svar från pedagogerna kommer att grupperas för gemensam redovisning. Vidare kommer 

deras syn på begåvning att analyseras utifrån tidigare nämnda begåvningsmodeller. Syftet med rek-

torsintervjun är framför allt att få relevant bakgrundsinformation om matematikprojektet.  
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Elever i spetsgruppen besvarar en enkät (bilaga 6) med i huvudsak fasta svarsalternativ, men där 

även möjlighet ges för eleverna att utveckla sina resonemang. Därefter sammanställs resultaten, dels 

ur ett helhetsperspektiv, dels utifrån sju olika elevkategorier. Denna del av studien är huvudsakligen 

kvantitativ, men kan även ge kvalitativ information. Deltagande i studien är de fyra årskurs4-

klasslärarna som har matematikansvar, en ansvarig pedagog för ”spetsgruppen”, skolans rektor samt 

20 spetsgruppselever. Två elever ur spetsgruppen deltog inte, den ene på grund av en längre tids 

frånvaro, den andre enligt föräldrars önskemål. 

 

7:3     Urval och avgränsningar 

Det matematikprojekt som ligger till grund för denna fallstudie äger, som tidigare nämnts, rum i 

årskurs 4 på en mellanstor F-5-skola (cirka 450 elever fördelade på 20 klasser) i en större stad i mel-

lersta Sverige. Urvalet inför studien är målinriktat mot de pedagoger och elever som på olika sätt är 

involverade i spetsgruppens uppkomst eller verksamhet, det vill säga klasslärare med ordinarie ma-

tematikansvar, spetsgruppslärare och spetsgruppselever. 

Då detta arbete utgörs av en fallstudie ger det aktuella fallet tydliga ramar. Studien avgränsas till att 

behandla matematikundervisning i nivåindelade grupper i årskurs 4 utifrån det projekt som pågår på 

just denna skola. Eftersom min studie behandlar undervisningen utifrån de mest begåvade elevernas 

perspektiv avgränsas undersökningen till att enbart gälla spetsgruppens elever och pedagoger samt 

de klasslärare i åk 4 som ansvarar för den ordinarie matematikundervisningen i respektive klass. 

Elever på övriga nivåer tillfrågas ej, inte heller pedagoger i bredd- och basgrupperna eller klasslä-

rare som inte undervisar i matematik. Vidare kommer studien enbart att beröra elevers och pedago-

gers uppfattningar kring projektet. Inga faktiska resultat i form av eventuell ökad kunskapsutveckl-

ing kommer att undersökas.   

 

7:4     Validitet och reliabilitet 

Till skillnad från andra typer av studier kan det i en fallstudie vara svårt att på förhand bestämma 

metod för hur validitet och reliabilitet säkerställs (Merriam, 1994).  

Med validitet menas att en studie verkligen undersöker just det som den avser att undersöka (Bry-

man, 2011). Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers och högpresterande begå-

vade elevers uppfattningar kring nivådifferentierad  matematikundervisning där elever från flera 
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klasser blandas i grupperna. Detta syfte ligger till grund för min utformning av frågor till intervjuer 

och enkäter, vilket säkerställer en hög validitet. Undervisningsmetodens eventuella faktiska påver-

kan på elevernas prestationer är i detta sammanhang inte relevant, och kommer därför inte att un-

dersökas. 

Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet. En undersökning med hög reliabilitet är inte påverkad 

av slumpen eller tillfälliga faktorer (Bryman, 2011). En faktor som kan leda till reliabilitetsproblem 

vid de flesta typer av studier är en låg svarsfrekvens. Detta kan leda till en snedvridning av resulta-

ten då de som avstår från deltagande kan ha en annan uppfattning är majoriteten. Resultaten blir då 

inte rättvisa, och studiens äkthet kan ifrågasättas (Bryman, 2011). I min studie har alla ansvariga 

involverade pedagoger samt 20 av 22 elever deltagit i undersökningen. Då bortfallet av responden-

ter är minimalt kan studiens reliabilitet utifrån dessa premisser bedömas vara hög. Inom fallstudier 

är reliabiliteten extra problematisk då dessa undersökningar ofta är av kvalitativ art, och fångar 

händelser och uppfattningar snarare än statiska fakta (Merriam, 1994). Många forskare tonar ner 

vikten av reliabilitet vid fallstudier (Bryman, 2011). Guba & Lincoln (1981) menar i stället att en 

fallstudies reliabilitet hänger ihop med dess validitet, och att fokus därför bör ligga på validiteten. 

Vidare anser de att begreppen grad av beroende och sammanhang är mer korrekta än reliabilitet, 

och att det är viktigare att resultat är motsägelsefria och konsekventa än upprepningsbara. Då denna 

fallstudie behandlar pedagogers och elevers uppfattningar skulle respondenternas svar (och därmed 

studiens resultat) kunna påverkas av yttre omständigheter såväl som elevers och pedagogers dags-

form. För att säkerställa en kontrollerad och likvärd svarsmiljö genomfördes elevenkäten i början av 

en av spetslektionerna. Eleverna fick använda så mycket tid de behövde, vilket visade sig vara mel-

lan fem och femton minuter. Pedagogintervjuerna, som tog 20-30 minuter, genomfördes i lärarnas 

egna klassrum eller arbetsrum när eleverna gått hem för dagen. Pedagogerna fick själva komma 

med förslag vilken dag som passade dem bäst. Detta gjordes för att i största möjliga mån undvika 

att yttre faktorer eller tidspress påverkade resultatet. Utifrån de definitioner som redovisats ovan kan 

denna studie bedömas ha en hög reliabilitet.   

 

7:5     Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är ett begrepp som är närstående till reliabilitet. Det innebär att en studie går att 

upprepa (replikera) under likartade förhållanden med samma resultat. Då de yttre omständigheterna 

aldrig är exakt samma, och respondenterna har olika individuella erfarenheter som ligger till grund 

för studiens resultat, anser Bryman (2011) det vara hart när omöjligt att återskapa exakt samma re-
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sultat. Även Merriam (1994) noterar problematiken kring fallstudiers generaliserbarhet. Hon menar 

att då en fallstudie syftar till att beskriva just ett utvalt fall finns inget behov av att försöka återskapa 

samma studie under andra (om än likartade) förhållanden.  

Denna fallstudie skulle, under förutsättning att samma projekt genomfördes, kunna upprepas även 

på en annan skola eller i en annan årskull. Resultatet skulle dock med största sannolikhet inte bli 

exakt samma, av de orsaker som nämnts ovan. Merriam menar att en fallstudies resultat trots detta 

ibland kan generaliseras och tillämpas även under andra omständigheter (Merriam, 1994). Det är 

därför upp till läsaren av denna fallstudie att avgöra om hela eller delar av studiens resultat är an-

vändbart i just deras arbetssituation.    

 

7:6     Etiska överväganden 

Forskning som involverar fysiska människor kräver att vissa etiska hänsyn tas. Enligt god forsk-

ningssed presenterad av Vetenskapsrådet (2002) ställs fyra krav på studier, nämligen informations-

krav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

För att tillgodose informationskravet har jag några veckor innan planerade intervjuer skickat ut in-

formationsbrev till berörda lärare (bilaga 1). Informationsbrevet tydliggör studiens syfte, planerade 

genomförande samt att all information som samlas in är konfidentiell och endast avsedd att använ-

das i denna studie. På så vis tydliggör informationsbrevet att hänsyn även är taget till konfidentiali-

tets- och nyttjandekrav. Vidare ges i brevet information om att deltagande i studien är frivilligt, 

samt att bokning och genomförande av intervju ses som lämnande av samtycke till deltagande.  

Motsvarande informationsbrev har samtidigt lämnats till eleverna i spetsgruppen för vidarebeford-

ran hem till målsman/målsmän (bilaga 2). Detta brev innehåller förutom information kring studiens 

syfte, genomförande, garantier om anonymitet och konfidentialitet samt försäkran att den informat-

ion som framkommer vid elevenkäterna inte ska användas utanför denna studie. Även i detta brev 

betonas att deltagande bygger på frivillighet. Brevet avslutas med en samtyckesblankett där måls-

män har möjlighet att tacka ja eller nej till barnets deltagande i studien (bilaga 3).  

I denna studie, där elevers, pedagogers och skollednings uppfattning om matematikundervisningen 

till viss del jämförs skulle en intressekonflikt kunna uppstå. Det är därför av yttersta vikt att inte, 

varken under undersökningens gång eller efteråt, delge eventuella enskilda resultat (elevsynpunkter) 

till berörda lärare (konfidentialitetskravet). Detta gäller även i förhållandet pedagoger/rektor. Elev-
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enkäterna besvaras anonymt, dels för att eleverna ska svara så sanningsenligt som möjligt, dels för 

att ytterligare garantera anonymitet och konfidentialitet. 
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8     Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från elevenkäten. Utöver detta redovisas även relevant informat-

ion som framkom vid intervjuer med involverade pedagoger. 

 

8:1     Sammanställning av elevernas uppfattningar kring nivådifferentiering 

Eleverna fick besvara en enkät med sammanlagt 16 frågor (bilaga 4). Resultaten har sedan analyse-

rats, dels utifrån ett helhetsperspektiv, dels utifrån sju olika elevkategorier. Dessa är: flickor (7) 

respektive pojkar (13), elever som enligt sig själva gärna diskuterar och visar hur de tänker (12) 

respektive helst arbetar tyst (8), elever som själv menar att de arbetar snabbt (12) respektive mer 

eftertänksamt (8) samt elever som i fråga 4 uppgett att den ordinarie klassläraren på olika sätt an-

passar för dem (11). Av de sistnämnda har även analyserats eventuella skillnader i uppfattning mel-

lan elever som uppger att de vanligtvis arbetar i en mattebok för högre årskurser (5) eller om de mer 

sporadiskt får utmaningar via extrauppgifter och/eller får hoppa över uppgifter i matteboken (6). Då 

inga större skillnader i uppfattning framkom mellan elever som hoppar över/får extrauppgifter och 

gruppen som helhet (alla 20 deltagande elever) kommer fortsättningsvis endast resultat gällande 

elever som angivit att de i den ordinarie undervisningen arbetar med en bok för högre årskurser att 

redovisas.  

I första hand redovisas resultat för gruppen som helhet. I de frågor där en viss kategori elevers upp-

fattning tydligt skiljer sig från den allmänna uppfattningen kommer dessa att redovisas separat. 

 

Fråga 1 besvarar om eleven är flicka (7) eller pojke (13).  

Fråga 2 behandlar intresset för de nivåanpassade lektionerna. Frågeställningen gällde huruvida ele-

verna tycker att denna typ av lektion en gång per vecka är för mycket, lagom eller för lite. Ingen 

elev har svarat att det är för ofta. Hälften av eleverna tycker att en gång per vecka är lagom, medan 

hälften gärna skulle ha dessa lektioner oftare. Inga större skillnader ses mellan olika elevkategorier. 

Fråga 3 och 5 handlar om elevers uppfattning om svårighetsgrad vid vanliga matematiklektioner 

respektive spetsgruppslektionerna.  
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Bild/diagram 4 

Diagrammet visar att de flesta elever i den blå mattegruppen upplever att vanliga lektioner alltid 

eller ofta är för lätta. 

 

 

Bild/diagram 5 

Mattegruppslektionerna bedöms överlag som mer ”lagom” i svårighetsnivå. 

Samma frågeställning gällande svårighetsnivå på spetsgruppslektionerna (fråga 5) redovisat utifrån 

olika elevkategorier och beräknat i procent inom varje kategori:  
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Bild/diagram 6 

 

Diagrammet visar en relativt jämn fördelning av åsikter oavsett kategori Två kategorier sticker dock 

ut. Elever som bedömer att de gärna ”tänker efter och tar tid på sig” har en större spridning, med 

procentuellt sett fler som tycker det är både för lätt och för svårt jämfört med majoriteten. Eleverna 

som vanligtvis arbetar med svårare mattebok är helt nöjda med nivån i mattegruppen, 100 % har 

svarat att det är lagom svårt. 

I fråga 6-8 jämförs vanliga matematiklektioner och spetsgruppslektioner gällande elevernas 

uppfattning om hur roliga, utmanande och användbara uppgifterna är. De flesta elevkategorier har 

svarat relativt likartat, men svaren från elever som vanligtvis arbetar med en svårare mattebok 

sticker ut och redovisas därför även separat. De olika svarsalternativen är omräknade till procent 

inom varje kategori. 

Diagrammen som följer visar att eleverna i hög grad upplever spetsgruppslektionerna som roligare, 

mer utmanande och meningsfulla än de vanliga matematiklektionerna. Ett undantag är de elever 

som vanligtvis arbetar i mattebok avsedd för högre årskurser. Dessa redovisar i högre grad att de 

inte upplever någon större skillnad mellan uppgifterna på klasslektionerna och i mattegruppen.  
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Bild/diagram 7 

 

 

Bild/diagram 8 
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Bild/diagram 9 

I fråga 9, 10 och 13 bedömer eleverna hur de uppfattar sitt eget arbetssätt inom matematik. Svaren 

på dessa frågor har huvudsakligen använts för att dela in eleverna i de olika kategorier som sedan 

använts vid analys av övriga frågor. Elevernas svar har dock även gett en del annan intressant 

information. 

 

Bild/diagram 10 
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Vid första anblicken ser svarsprocenten för gruppen som helhet exakt likadan ut i fråga 9 och 10. 

Man kan då förledas att anta att det är samma elever som svarat A respektive B på båda frågorna. 

Ytterligare analyser visar dock att så inte är fallet, vilket följande diagram visar: 

 

 

Bild/diagram 11 

 

 

Bild/diagram 12 

 

 

Elever som arbetar snabbt (har svarat A på fråga 9) 

Elever som gärna pratar/svarar
och visar vad de kan

Elever som hellre arbetar tyst

Elever som arbetar eftertänksamt (har svarat B på fråga 9) 

Elever som gärna pratar/svarar
och visar vad de kan

Elever som hellre arbetar tyst
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Vid en jämförelse av flickors och pojkars svar på fråga 10 framkommer att pojkarna i klart högre 

grad än flickorna gärna svarar, diskuterar och visar upp vad de kan på spetsgruppslektionerna. 

Svarsalternativen är diagrammet nedan är omräknade till procent inom kategorierna. 

 

 

Bild/diagram 13 

 

Alla 20 elever känner sig alltid eller oftast säkra på sin matematiska förmåga när de har vanliga 

matematiklektioner i klass (fråga 11). De flesta upplever samma trygghet även i 

mattegruppsundervisningen (fråga 12). En flicka har dock uppgett att hon ofta känner sig osäker på 

sin förmåga när hon märker att alla de andra också är bra på matte.   

Flickornas uppfattning om hur de agerar i det vanliga klassrummet skiljer sig till viss del från i 

mattegrupperna (fråga 13). Det är fler flickor som uppger att de gärna svarar, diskuterar och visar 

vad de kan när de är i sin vanliga klass. Majoriteten av flickorna (57 %) uppger dock att de helst 

arbetar tyst även i det vanliga klassrummet, vilket framgår av diagrammet på nästa sida.   
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Bild/diagram 14 

 

För pojkarna märks inte någon skillnad i uppfattning om förändringar i arbetsmönster i 

mattegruppen. Alla pojkarna har besvarat fråga 11 (om de helst pratar/diskuterar eller jobbar tyst i 

mattegruppen) på samma vis som de besvarat fråga 13 (motsvarande situation i klassrummet).  

 

Fråga 15 behandlar elevers uppfattning om huruvida pedagogers olika stil och arbetssätt påverkar 

undervisningens innehåll. Syftet med denna frågeställning var primärt att bedöma om det finns en 

samstämmighet bland eleverna. Svaren, som redovisas i diagram på följande sida, visar att det finns 

en väldig spridning i elevernas syn på vad som är roligt och utmanande, och att olika pedagogers 

uppgifter inte uppfattas och uppskattas likadant av alla elever. Inga större skillnader går att utläsa 

vid jämförelse mellan olika elevkategorier, varför dessa inte redovisas. 
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Bild/diagram 15 

 

 

Bild/diagram 16 
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8:2     Sammanställning av lärarnas syn på begåvning och vanliga arbetsmetoder   

Vid intervjuer med de fyra klasslärarna och den matematiklärare som för närvarande har 

huvudansvar för den blå mattegruppen (spetsgruppen) framkommer att två av klasslärarna 

vanligtvis låter de mest begåvade eleverna arbeta i matematikböcker avsedda för högre årskurser. 

En av pedagogerna uppger att hon i dagsläget har två elever i sin klass som arbetar med matte för 

årskurs 5 och en elev med matte för årskurs 7. Två klasslärare väljer att inte erbjuda sina elever 

matteböcker för högre årskurser. De menar att de övningar av varierande svårighetsgrad som finns i 

den vanliga matteboken oftast är tillräckliga. I boken som används (Matteborgen) består varje 

kapitel av en grundkurs med tillhörande diagnos. Efter detta följer en fortsättningskurs 

(fördjupning) som finns i två olika svårighetsnivåer. Läraren bedömer vilken nivå eleven ska arbeta 

med. Utöver detta finns även två sidor med extra svåra utmaningar. De gånger eleverna tydligt visar 

att de är helt säkra på hur de ska lösa uppgifterna och att dessa är alldeles för lätta kan de få hoppa 

över några. Den ena av dessa lärare kan tänka sig att i årskurs 5 ibland komplettera med 

matteböcker avsedda för äldre årskurser. Hon menar att det är så viktigt att vara helt säker att 

”grunderna sitter” i årskurs fyra. Eleverna ska kunna redovisa uträkningar, även i flera steg, 

redovisa svar, komma ihåg att skriva ut enheter och mycket mer. Det är enligt denna lärare viktigare 

att eleverna verkligen övar på dessa saker så att de ”nöts in” än att de får extra utmaningar. Av 

samma anledning låter hon helst inte eleverna hoppa över uppgifter annat än i undantagsfall. I två 

av klasserna arbetar således flera matematiskt begåvade elever med matematikböcker avsedda för 

högre årskurser, medan de matematiskt begåvade eleverna i de andra två klasserna framför allt 

arbetar i den ordinarie matteboken för årskurs 4. 

Vid frågan hur de ser på begåvning framkommer att pedagogerna har delvis skilda uppfattningar. 

En lärare menar att mycket är medfött. Visserligen kan miljön bidra, och många kan med rätt yttre 

förutsättningar bli ganska duktiga, men för att uppnå ”spetsnivå” måste det enligt denne lärare till 

något mer. Två andra menar i sin tur att en medfödd förmåga spelar en viss roll, men att begåvning 

även är beroende av en utvecklande miljö. Lärare två kommenterar att ”alla kan bli duktiga med rätt 

miljö”. En fjärde uppger att hon inte tänker ”begåvning” utan snarare ”tillit till sin förmåga”, och 

menar att de elever som inte visar hög begåvning ofta har ett bristande självförtroende. Hon 

uppfattar att många (dock inte alla) av de begåvade eleverna kommer från välutbildade hem, men 

har ingen tydlig uppfattning om huruvida det är arv (medfödda anlag) eller en studiepositiv 

hemmiljö som huvudsakligen bidrar till utvecklandet av begåvning. Den femte läraren tycker inte 

att frågeställningen är relevant för hennes arbete och uppger att hon inte funderar så mycket på det. 

Alla fem intervjuade pedagoger poängterar att, oavsett om begåvning är ett resultat av medfödda 

förutsättningar eller en stimulerande miljö, så är det nödvändigt att eleven har ett intresse för att 
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begåvningen ska kunna utvecklas. En lärare uttrycker detta väldigt tydligt när hon säger: ”om 

eleven inte är intresserad så spelar det egentligen ingen roll hur bra andra förutsättningar han eller 

hon än har i övrigt”. Tre av de intervjuade lärarna ser begåvning som en kombination av arv och 

miljö, den fjärde anser att arvet är den viktigaste faktorn medan den femte tycker att miljön, som 

kan påverkas, är viktigast för att utveckla begåvning.   

Vid urvalet till de olika mattegrupperna berättar de fyra klasslärarna att de fått fria händer. Inga 

gemensamma direktiv har getts för vilka kriterier man ska gå på. Lärarna har trots detta uppgett 

relativt likartade urvalskriterier, dock med en viss variation.  

Flera elever fick redan i årskurs tre extra utmanande undervisning av speciallärare. Alla 

pedagogerna säger att de vägt in detta i sin bedömning. Vidare uppger de att de utgått mer från 

vilket ”mattetänk” eleverna visar än hur fort de löser uppgifter. En lärare medger att hon till viss del 

tittat även på hastighet, men att hon inte låtit detta vara avgörande. Likaså har hon tittat på 

könsfördelningen och plockat ut en extra flicka till spetsgruppen. Denna flicka var en högpresterare. 

Hon var snabb och säker i matematik, men bedömdes inte ligga på riktigt samma nivå som övriga 

tre elever från klassen gällande matematisk kreativitet. Flickan valde så småningom att kliva ur 

mattegruppen. 

En annan lärare är noga med att poängtera att hennes bedömning av elevernas begåvning inte gjorts 

utifrån deras förmåga gällande mekanisk räkning, utan utifrån deras nivå gällande problemlösning 

och taluppfattning. Denna lärare hade först bara valt ut två elever till spetsgruppen, men reviderade 

sin bedömning, sänkte kravnivån och plockade ut fler när hon såg hur många fler elever som 

plockades ut i de andra klasserna. Med facit i hand anser denna lärare att den slutgiltiga 

bedömningen på det stora hela taget är korrekt. Enligt läraren upplevde en flicka i början att hon 

eventuellt inte hörde hemma i spetsgruppen, men ville inte byta. Denna flicka är, enligt läraren, 

överlag väldigt osäker på sin förmåga, men har nu börjat ”blomma ut” i klassrummet. Eventuellt 

skulle ytterligare någon elev i klassen ha behov av den utmaning som spetsgruppsmatten innebär. 

Detta upptäcktes dock först senare, eftersom elevens beteende ofta gjorde det svårt att bedöma den 

faktiska förmågan.  

En tredje lärare uppger att hon främst tittade på vilka elever som hon upplevde var svårast att 

utmana inom ramen för klassundervisningen. Av de elever som valdes ut var fem stycken 

självskrivna, medan den sjätte, av olika orsaker, ofta ”krånglade”, hade svårt att visa sin förmåga 

och behövde stärka sitt självförtroende. De flesta av eleverna var pojkar. Endast en flicka bedömdes 

ligga på rätt nivå för att delta i spetsgruppen. Läraren funderar själv över vad detta beror på. Hennes 

uppfattning är att det är orimligt att flickor generellt sett skulle vara mindre matematiskt begåvade 
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än pojkar, men att pojkarna oftast märks mer och kanske är bättre på att ”presentera sig”. Även 

denna lärare har efterhand upptäckt ytterligare några elever som eventuellt borde plockats ut till 

spetsgruppen. Överlag är dock alla lärarna nöjda med sina nivåbedömningar. Sammanfattningsvis 

kan det konstateras att alla klasslärare vid urval till spetsgruppen utifrån klassrumsobservationer 

bedömt hur eleverna visar förmåga till problemlösning och taluppfattning, samt hämtat information 

från elevernas tidigare lärare. En lärare har även könskvoterat samt bedömt efter hastighet vid 

beräkningar.     

Den mattelärare som ansvarar för undervisningen i spetsgruppen berättar att han har har ingen eller 

väldigt begränsad kännedom om nivån på de elever som av olika anledningar inte bedömts tillhöra 

”spetsen”. Han kan endast bedöma de elever som är placerade i spetsgruppen, och anser att de flesta 

av dessa elever är rätt placerade, möjligtvis med undantag för en eller två elever som inte riktigt 

håller samma nivå som de övriga. Matteläraren ser dock en stor spridning även bland dessa elever, 

med två olika elevkategorier: de ”allmänt duktiga” och de mer matematiskt kreativa eleverna. Han 

kan ibland känna att dessa kategorier skulle behöva olika typer av utmaningar, och att det kanske 

vore ännu mer optimalt att ha dem i två olika grupper, det vill säga förfina urvalet ytterligare. 
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9     Diskussion 

Syftet med denna studie har till stor del varit att belysa hur matematiskt begåvade elever upplever 

nivågrupperad undervisning inom ramen för det projekt som pågår på skolan jämfört med ordinarie 

matematikundervisning (klassundervisning). Detta projekt, Bredd- och Spetsprojektet, kan ses som 

en form av kombinerad berikning och ”pull-out”. Enligt vedertagen forskning har berikning och 

”pull-out”, i synnerhet i grupp, var för sig begränsat positiva effekter för begåvade elevers 

inlärning. I kombination kan effekten antas vara bättre. Det bästa stödet enligt Ziegler (2010) är 

dock att elever erbjuds uppgifter på en högre nivå, anpassade för högre årskurser. Dessa 

tankegångar finner även visst stöd i mina forskningsresultat och kommer att diskuteras i kapitel 

9:1:2. Jag har i mina frågeställningar, och kommer även i resultatdiskussionen att lyfta fram 

samspelet mellan pedagoger och elever, dess betydelse för elevernas uppfattning och för denna 

studies resultat. 

 

9:1     Resultatdiskussion 

I min diskussion av undersökningens resultat kommer jag att föra resonemang utifrån två olika 

infallsvinklar; dels utifrån de resultat om elevernas uppfattning av den nivåanpassade 

undervisningen i förhållande till ordinarie matematikundervisning som framkommit vid 

elevenkäten, dels utifrån relevant information som framkommit vid lärarintervjuerna. Denna 

information har betydelse för resultaten i elevundersökningen på två sätt. Hur läraren uppfattar 

begåvning och hur urvalskriterierna till spetsgruppen ser ut påverkar i sin tur vilka elever som 

faktiskt besvarat enkäten. En annan faktor som kan påverka resultaten i enkäten är hur eleverna är 

vana att arbeta på ordinarie lektioner.  

 

9:1:1     Diskussion om lärarnas syn på begåvning och vanliga arbetsmetoder 

De elever som kommer till tals i denna studie har valts ut utifrån pedagogernas uppfattning om vad 

matematisk begåvning är och hur den manifesterar sig. Således påverkar lärarnas uppfattning 

elevunderlaget, vilket i sin tur kan påverka resultatet i elevenkäten. De fem pedagoger som deltar i 

denna studie har delvis skild syn på vad begåvning är och hur den visar sig. Vid en analys utifrån de 

begåvningsmodeller som beskrivits i kapitel 3 framgår att en lärare huvudsakligen ser begåvning ur 

ett medfött färdighetsperspektiv, dock med vissa möjligheter även för andra elever att med rätt yttre 
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förutsättningar bli ”ganska” duktiga. Tre lärare ser begåvning ur ett mer komplext perspektiv, där 

flera faktorer spelar in. Två av dessa kan antas ha en begåvningssyn som överensstämmer med 

Mönks flerfaktorsteori (Mönks & Ypenburg, 2009). De nämner framför allt arv, miljö och intresse, 

men har olika syn på vilken/vilka av dessa faktorer som är viktigast. Den tredje tänker i många fler 

variabler i samspelet mellan faktorerna. Hennes synsätt liknar mer Münchenmodellens syn på 

begåvning (Ziegler, 2010). Den femte läraren funderar enligt egen utsago inte alls över vad 

begåvning är utan bedömer efter vad hon ser. Hennes synsätt kan mest liknas vid den monokasuala 

teori som menar att då begåvning bara kan mätas utifrån de prestationer som faktiskt utförs så är de 

yttre förutsättningarna (miljön) viktigast (Ziegler, 2010; Skolverket, 2012).  

Dessa varierade uppfattningar om begåvning är sannolikt en bidragande faktor till att lärarna 

bedömt enligt delvis olika kriterier vid  urvalet till spetsgruppen. Alla lärarna menar att de framför 

allt  identifierat och valt ut ”problemlösande innovatörer”, elever som har ett mattetänk och gärna 

kan se ”utanför boxen” (Callahan & Miller, 2005). En har dock även till viss del bedömt 

arbetshastighet. Av de fyra klasslärarna är det endast en som uppger att hon även plockat ut 

underpresterare; elever som inte riktigt förmår visa sina färdigheter, men där läraren kan se 

elevernas potential bortom  ”krånglet”. En annan menar att hon i efterhand insett att hon hade 

sådana elever som hon missade att plocka ut. Det kan finnas ett stort mörkertal elever som inte visar 

matematisk begåvning enligt de av lärarna uppsatta kriterierna. Hälften av klasslärarna är 

tveksamma och misstänker att de missat en eller flera begåvade elever vid urvalet. Då begåvade 

elever på grund av understimulans kan reagera väldigt olika, vilket framkommer i kapitel 3:9   

(Penje & Wistedt, 2015; Mattsson & Pettersson, 2015a; Mönks & Ypenburg, 2009), är det inte helt 

osannolikt att även de två klasslärare som är nöjda med sin bedömning  felbedömt några elever. 

Mattegruppen består mer än dubbelt så många pojkar (15) som flickor (7). Det är bara två av lärarna 

som reflekterar över den skeva balansen mellan flickor och pojkar vid urvalet till spetsgruppen. En 

klasslärare uppger att hon medvetet plockat ut en extra flicka för att få en bättre balans, medan den 

andra valt att behålla sina ursprungliga urvalskriterier och få en väldigt ojämn fördelning (5 pojkar, 

1 flicka). Då elevenkäten indikerar att flickorna i studien i högre grad än pojkarna avstår från att 

diskutera matematik och svara på frågor kan det antas att lärarna har lättare att identifiera de 

begåvade pojkarna och missa en del begåvade flickor, med en skev könsfördelning som följd.  

Dessa tankar stöds av Skolverket (2012) som varnar för risken att pedagoger väger in såväl social 

och kulturell bakgrund som kön och tidigare prestationer vid bedömning av begåvning.      
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Med delvis andra urvalskriterier, eventuellt gemensamt bestämda alternativt styrda från 

skolledningen, skulle en annan bild av matematiskt begåvade elevers uppfattning om 

undervisningen kunna framträda.  

En annan faktor som, enligt elevenkäten, påverkar elevers uppfattning om nivådifferentierad 

matematikundervisning är vilka anpassningar som görs för dem i den ordinarie 

klassundervisningen. Vid lärarintervjuerna framkom att hälften av klasslärarna använder sig av 

matematikböcker för äldre årskurser (acceleration), medan hälften visserligen kan tänka sig att låta 

elever hoppa över vissa uppgifter, men de erbjuds inte snabbare studiegång. I stället får dessa elever 

arbeta med extrauppgifter inom samma område som den övriga klassen (berikning).  

De skillnader vi ser i pedagogernas syn på begåvning och val av arbetsmetoder kan sannolikt 

åtminstone delvis förklaras med de variationer i rekommendationer och prioriteringar som 

förekommit i skollag, läroplan och Skolverkets publikationer över tiden. Som framgår i kapitel 2:1 

tar det oftast tid för förändringar att slå igenom. Ett gemensamt förhållningssätt till val av metoder 

och anpassningar inom den ordinarie undervisningen skulle sannolikt ha bidragit till delvis andra 

resultat i elevenkäten. Eftersom detta examensarbete är uppbyggt som en fallstudie beskriver den 

dock förhållandet i just detta fallet, med den elevgrupp som av pedagogerna bedömts vara de mest 

begåvade inom matematik, och där spetsgruppslektionernas uppgifter av eleverna jämförs med de 

uppgifter som i dagsläget faktiskt används i klassrumsundervisningen.  

 

9:1:2     Diskussion om elevernas uppfattningar kring nivådifferentiering   

I denna del av studien diskuteras de faktiska elevresultaten och vilka slutsatser som kan dras utifrån 

dem.  

Nästan alla elever som deltar i undersökningen upplever, trots ordinarie lärares anpassningar, att de 

vanliga matematiklektionerna alltid eller oftast är alldeles för lätta. Detta indikerar att klasslärarna 

inte fullt ut förmår fånga upp elevernas individuella behov och erbjuda lämpliga utmaningar, vilket 

är ett problem som uppmärksammats av såväl Skolverket (2010) som Skolinspektionen (2010), och 

som även flera av klasslärarna har påtalat vid intervjuerna.  

De nivåindelade matematiklektionerna upplevs av de flesta elever ligga på en mer lagom nivå. Två 

elever har uppgett att det ibland är för svårt. Enligt en elevundersökning i den redovisning av 

högstadieelevers uppfattning om spetsundervisning som Skolverket gjort på uppdrag av regeringen, 
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som omtalas i kapitel 3:8, anser ett fåtal elever att de utsätts för mycket press vid 

spetsundervisningstillfällen (Skolverket, 2013). I min undersökning kategoriserar sig båda dessa 

elever som att de hellre tänker efter än jobbar snabbt (25 % av ”tänka-efter”-eleverna). Denna 

elevkategori har överlag en större spridning av svaren i fråga 5 än övriga kategorier (bild/diagram 

6). Vidare hör den elev som svarat att hon ofta känner sig osäker på spetsgruppslektionerna till 

denna kategori. Det går dock inte, inom ramen för denna undersökning, att fastställa om dessa 

elever verkligen har det svårare än andra på lektionen. Svaren skulle även kunna ses som ett resultat 

av att de har en god självinsikt och är eftertänksamma även vid besvarandet av enkäten. Denna teori 

stöds av det faktum att ”tänka-efter”-eleverna i högre grad än andra elever (38%  jämfört med 20 % 

för gruppen som helhet) även svarat att det alltid eller ibland är för lätta uppgifter på 

mattegruppslektionerna. 

Flertalet elever upplever att spetslektionerna alltid eller oftast är såväl roligare som mer utmanande 

och meningsfulla än de ordinarie matematiklektionerna. Detta är i linje med ovan nämnda 

redovisning till regeringen (Skolverket, 2013). En del elever uppger dock att det inte är någon större 

skillnad, och en elev menar till och med att de vanliga matematiklektionerna är mer 

meningsfulla/användbara. Dessa åsikter kommer framför allt från elever som uppger att de 

vanligtvis arbetar med matteböcker avsedda för högre årskurser (bild/diagram 7, 8 och 9). Detta 

märks särskilt tydligt i enkätsvaren från den elev som vanligtvis arbetar i den svåraste matteboken, 

avsedd för årskurs 7. Denne elev uppger att han inte upplever någon skillnad alls, vare sig rolighets- 

eller svårighetsmässigt, och att uppgifterna vid vanliga klassrumslektioner känns mer meningsfulla. 

Eleven är trots detta nöjd med spetsgruppslektionerna, och skulle gärna ha fler sådana. Studien visar 

att de elever som upplever att de får tillräcklig utmaning inom ordinarie undervisning inte har 

samma behov av extra anpassning utöver detta. Den indikerar också, i linje med Zieglers tankar, att  

acceleration (mattebok för högre årskurser) kan ses som ett bättre alternativ än berikning 

(fördjupning) inom den ordinarie undervisningen för matematiskt begåvade elever (Ziegler, 2010). 

Funderingar väcks om klasslärarna inom den ordinarie undervisningen, kanske av tidsbrist eller oro 

att lägga ribban för högt, är för försiktiga med att ge eleverna utmaningar? Denna tanke står i 

kontrast till den allmäna synen på pedagogers tendens att ha för högt ställda förväntningar på elever 

som förs fram av Ziegler (2010). En möjlig förklaring skulle kunna vara att lärarna bedömer att 

eleven har en matematisk begåvning, men de ser inte hur begåvad denne är. På detta vis ökar 

visserligen lärarens förväntningar på eleven jämfört med övriga elever, men kanske inte alltid 

tillräckligt mycket för att utmaningarna ska hamna på rätt nivå.  

12 av 20 elever (58%) anser att de helst jobbar snabbt för att få nya utmaningar medan 8 stycken 

(42%) föredrar att arbeta noggrant och verkligen tänka igenom uppgifterna. Samma fördelning ses 
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vid frågeställningen om man gärna pratar och diskuterar eller hellre arbetar enskilt och tyst. Det är 

lätt att förledas att tänka att det är samma elever, men som synes i bild/diagram 11 och 12 är så inte 

fallet. Detta visar hur viktigt det är att som lärare inte generalisera utan se, bedöma och anpassa 

efter varje enskild individ. 

Under projektets gång har två olika lärarkonstellationer varit verksamma i spetsgruppen. Av 

undersökningen framgår det tydligt att elever i hög grad anser att den ansvarige pedagogen påverkar 

nivån på såväl uppgifters rolighet som svårighet. Det är intressant att notera att eleverna inte 

bedömer nivån på uppgifterna likadant (bild/diagram 15 och 16). Några upplever att det erbjöds 

roligare uppgifter före lärarbytet medan andra tycker att uppgifterna blivit roligare efter bytet. På 

samma vis är det med hur eleverna upplever graden av utmaning. En del elever uppger att de inte 

upplever någon skillnad. Det går inte att läsa ut att de enskilda eleverna har någon 

”favoritkonstellation”, då samma elever ofta svarat att den ena konstellationen erbjuder mer 

utmanande uppgifter medan den andra konstellationen har roligare uppgifter. Ur detta kan utläsas 

att alla elever inte har samma uppfattning om vad som är roligt respektive svårt och utmanande, 

något läraren måste ta i beaktande vid urval och konstruktion av anpassade uppgifter.     

Elevernas besvarande av enkäten har, utöver information om deras uppfattningar kring 

matematikundervisningen, även givit annan, oväntad men tänkvärd information. Detta är i linje med 

Merriams uppfattning att fallstudier ibland ger resultat utöver de som förväntas (Merriam, 1994). 

Studien indikerar att flickor i högre grad än pojkar, i synnerhet vid mer utmanande uppgifter, 

föredrar att arbeta enskilt och tyst. Pojkar är i sin tur mer positiva till att diskutera matematik, prata 

och svara och visa hur de tänker (bild/diagram 14). Detta skulle, som redan nämnts, kunna bidra till 

att färre matematiskt begåvade flickor upptäckts och plockats ut till spetsgruppen, med en skev 

könsfördelning som följd. Det är intressant att två klasslärare funderar över varför det inte finns fler  

matematiskt begåvade flickor, men att ingen av dem reflekterar över huruvida de skulle ha upptäckt 

fler flickor om de använt delvis andra kriterier vid urvalet till spetsgruppen.      

 

9:2     Metoddiskussion 

Jag har valt att göra mitt examensarbete i form av en fallstudie. Denna metod har varit lämplig för 

undersökningen, eftersom fallstudier främst syftar till att beskriva en viss given situation. För att få 

en så nyanserad bild som möjligt av Bredd- och Spetsprojektet (fallet) har jag valt att arbeta utifrån 

olika perspektiv och med olika undersökningssätt. De undersökningssätt som använts är 

semistrukturerade lärarintervjuer och elevenkäter, metoder som fungerat bra. Mitt val att göra 
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semistrukturerade intervjuer med lärarna baserades på en vilja att uppmuntra dem till utvecklande 

av tankar och idéer. Jag ville inte riskera att styra dem att svara på ett visst sätt, vilket enkäter hade 

kunnat göra. Enkätformen användes dock i elevundersökningen. Tanken med detta var att stötta 

eleverna genom att underlätta för dem att besvara mina frågeställningar, utan att för den skull styra 

svaren. Däremot gav enkäten mig möjlighet att styra upp svarsalternativen, vilket underlättade 

resultatanalysen. Vid resultatbedömning av elevenkäten blev det tydligt att många elever ville 

besvara fråga 3 och 5; hur de bedömde svårighetsgraden på uppgifter på ordinarie lektioner 

respektive mattegruppslektioner, mer nyanserat än enkäten tillät. Jag har tagit detta i beaktande när 

jag analyserat resultaten, och i efterhand konstruerat två ”mellanlägen” där elever som kryssat för 

två alternativ placerats: nämligen ”ibland för lätta, ibland lagom” och ”ibland lagom, ibland för 

svåra”. Om dessa alternativ funnits från början är det inte osannolikt att några elever skulle besvarat 

frågan annorlunda. Jag finner det dock inte sannolikt att detta skulle leda till större förändringar i 

resultat. Utöver att fungera som stöd genom att ge eleverna olika svarsalternativ har enkäter också 

fördelen att de garanterar elevernas anonymitet och därigenom ökar sannolikheten att eleverna 

svarar sanningsenligt. Det hade varit möjligt att i stället välja intervju som metod även för 

elevundersökningen, men då dessa inte kan göras anonymt är risken större att eleverna, medvetet 

eller omedvetet, inte hade svarat helt sanningsenligt utan lämnat svar som fick dem att framstå mer 

positivt. Observation som metod var inte aktuellt, eftersom man då inte fångar upp hur människor 

tänker utan bara vad de gör. 

Ett annat problem med mitt valda tillvägagångssätt har varit att studien blev mer tidskrävande än 

om jag bara utgått från endast ett  perspektiv och en undersökningsmetod. Det är dock min 

uppfattning att detta problem vägs upp av fördelen att studien, utöver information om elevernas 

uppfattning om nivågrupperad matematikundervisning inom ramen för Bredd- och Spetsprojektet, 

även påvisar hur ett fall är uppbyggt av flera olika pusselbitar som hör ihop, och hur förändringar i 

enstaka pusselbitar skulle kunna påverka och orsaka förändringar även i andra bitar. 

 

9:3     Förslag till vidare forskning 

Det skulle, under förutsättning att Bredd- och Spetsprojektet fortgår, vara motiverat att göra en 

longitudiell studie med uppföljning efter ett år, för att undersöka huruvida samma uppfattningar 

kvarstår. Likaså skulle det vara intressant att göra motsvarande studie i en annan skola, i syfte att se 

om det är möjligt att generalisera någon eller några av de övergripande slutsatser som dras utifrån 

denna studie (kapitel 10). 
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10     Övergripande slutsatser  

Ur denna studie kan man dra tre övergripande slutsater. Två av dessa berör elevers uppfattning av 

matematikundervisningen och ligger således tydligt  inom ramen för studiens syfte, vilket är att 

undersöka pedagogers och framför allt matematiskt begåvade elevers upplevelser av och tankar 

kring nivådifferentierad, klassextern matematikundervisning jämfört med den vanliga 

klassrumsundervisningen. Den tredje slutsatsen, som följde med ”på köpet”, berör snarare elevers 

uppfattning om hur de helst arbetar i matematik, följt av en reflektion kring vilka följderna skulle 

kunna bli om inte ansvariga pedagoger uppmärksammar detta. Som framgår i denna studies 

teoretiska ramverk (kapitel 6, refererat efter Merriam, 1994) är det inte helt ovanligt att fallstudier 

ger resultat man inte tänkt sig. Då även dessa resultat och slutsatser kan vara viktiga och värda att 

redovisa har jag valt att göra detta,  oaktat det faktum att slutsatsen inte helt faller inom ramen för 

studiens ursprungliga syfte. 

De tre övergripande slutsatserna är: 

*De matematiskt begåvade eleverna upplever till stor del nivågrupperad 

matematikundervisning som ett positivt komplement till den ordinarie 

klassrumsundervisningen. 

*Elever som på ordinarie matematiklektioner arbetar i matematikböcker för äldre 

årskurser (acceleration) är de elever som upplever minst skillnad mellan ordinarie 

matematiklektioner och undervisning i spetsgruppen gällande såväl rolighet som 

utmaning. 

*Pojkarna  i studien ställer sig i allmänhet mer positiva till att prata matematik och visa 

upp sina kunskaper och färdigheter, medan flickorna i  högre grad väljer att inte prata 

och svara så mycket utan hellre arbetar tyst. Denna skillnad i föredraget arbetssätt skulle 

kunna bidra till att matematiskt begåvade flickor inte upptäcks lika lätt som pojkarna, i 

synnerhet när matematisk kreativitet och ”tänk utanför boxen” ska bedömas.  

 

Dessa tre slutsatser gäller för just detta fall,  inom ramen för Bredd- och Spetsprojektet, men skulle 

eventuellt kunna vara giltiga för yrkesutövningen även i ett större perspektiv. Merriam (1994) 

poängterar att fallstudier ibland även ger resultat som kan generaliseras. Det är upp till läsaren av 

denna studie att bedöma hur användbara slutsatserna är i just deras situation.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag skriver nu mitt examensarbete där jag ska belysa skolans arbete med elever med fallenhet för 

matematik inom ramen för skolans bredd-och-spets-projekt. 

Jag vill belysa projektet ur både lärares och elevers perspektiv, med inriktning mot spetsgruppens 

uppfattning. 

För er del innebär det ett intervjutillfälle om högst en timme. Jag kommer vidare att ta del av utvär-

deringar under och efter projektet.  

Jag kommer även att genomföra en enkätundersökning med eleverna i spetsgruppen för att fånga 

upp deras uppfattning om projektet. 

Information som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas i mitt examens-

arbete. 

Jag kommer att kontakta er angående bokning av tid för en intervju inom några veckor. Att vara 

med i studien är helt frivilligt. Om ni väljer att delta i intervjun lämnar ni i och med det ert sam-

tycke till att vara med i studien. Ni kan självfallet under intervjuns gång, utan att ange orsak, välja 

att inte längre vara med i studien. Den information som redan är insamlad kommer i så fall att an-

vändas.   

Eventuella frågor kan ställas till fiffi.skalleberg@xxxxxxxxxxx  

Hälsningar Fiffi Skalleberg 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Mitt namn är Fiffi Skalleberg. Jag är student vid Karlstads universitet och skriver nu mitt examens-

arbete inom lärarutbildningen, där jag ska belysa skolans arbete med elever med fallenhet för ma-

tematik inom ramen för skolans bredd-och-spets-projekt. Jag vill belysa projektet ur både lärares 

och elevers perspektiv.  

För elevernas del innebär det att de får besvara en enkät om hur de upplever matematik- undervis-

ningen. Detta kommer att göras under några minuter i slutet av en lektion. Syftet med elevernas del 

av undersökningen är att ge ökad förståelse hur elever upplever olika undervisningssätt, vad de 

tycker fungerar bra och vad de anser skulle kunna förbättras.  

Enkäten kommer att vara anonym och resultatet kommer endast att användas i mitt examensarbete. 

Ni kan när som helst, utan att ange orsak, välja att avbryta deltagande. Den information som då re-

dan är insamlad kommer att användas. 

Med detta brev följer en samtyckesblankett som fylls i och lämnas tillbaks till klassläraren i det 

medskickade kuvertet. Tack på förhand! 

 

Hälsningar Fiffi Skalleberg                                                                                                                       

fiffi.skalleberg@xxxxxxxxxxx  
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Bilaga 3 

 

 

 

Vi godkänner _____        godkänner inte ______    att vårt barn får delta i studien gällande elevers 

uppfattning om matematikundervisningen  

 

Barnets namn ______________________________________________________________ 

Underskrift 

               _______________________________       ________________________________ 

Namnförtydligande 

              ________________________________        _______________________________ 
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Bilaga 4 

Intervjuguide rektorsintervju 

*Varifrån kom idén till projektet? När? Varför? 

*Hur såg planeringen ut innan uppstart? Efter uppstart? 

*Vilken insyn har skolledningen i projektet? 

*Vilka är skolledningens tankar om projektet under resans gång? 

*Vilket resultat förväntar sig skolledningen att projektet ska ge? 
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Bilaga 5 

Intervjuguide pedagogintervjuer 

*Hur tänker du kring begåvning? Vad är egentligen begåvning enligt dig? Är vissa barn mer begå-

vade än andra? Varför / varför inte? 

*Hur gick urvalet till framför allt den matematiskt begåvade gruppen till? Vilka kriterier utgick du 

från vid urvalet? Förekom det direktiv från ledning och/eller samverkan med kollegor om vilka kva-

liteter ni skulle bedöma? Känner du med facit i hand att alla elever hamnat rätt? 

*Hur arbetar vanligtvis de mest begåvade eleverna på dina ordinarie mattelektioner? Vilka eventu-

ella anpassningar gör du? Varför? 
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Bilaga 6 

ELEVENKÄT  Mattegrupp Blå 

1   Jag är flicka  ___     pojke  ___ 

 

2    Mattegruppen är en gång per vecka.  Jag tycker att det är:  

för ofta, skulle egentligen inte vilja ha alls  ___                                              

lagom  ___                                                                                                                     

för sällan, skulle vilja ha mer  ___ 

 

3   När jag har vanliga mattelektioner (i klassen) tycker jag oftast att uppgif-

terna är:                                                                                                                             

för lätta  ___ lagom  ___ för svåra  ___ 

 

4   Hur löser din vanliga mattelärare det om du tycker att uppgifterna är för 

lätta? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5   Jag tycker att uppgifterna i mattegruppen (Blå gruppen) oftast är:                                         

        för lätta  ___  lagom  ___ för svåra  ___ 
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6   Jag tycker att uppgifterna i mattegruppen är roligare  än uppgifterna på 

vanliga mattelektioner:                                                                            

 alltid  ___      oftast  ___     ingen större skillnad ___     nej, tråkigare ___ 

 

7   Jag tycker att uppgifterna i mattegruppen är mer utmanande (jag måste 

anstränga mig mer) än vanliga mattelektioner:   

alltid  ___           oftast  ___            ingen större skillnad ___                                                           

nej, uppgifter på vanliga lektioner är mer utmanande ___ 

 

8   Jag tycker att uppgifterna i mattegrupperna är mer meningsfulla (använd-

bara) än vanliga mattelektioner:  

alltid ___           oftast ___          ingen större skillnad ___                                       

nej, uppgifter på vanliga lektioner är mer användbara ____ 

 

9   Vilket stämmer bäst in på dig?  

A. Jag löser uppgifter så snabbt jag kan och vill sen ha nya utmaningar ___        

B. Jag tar god tid på mig att lösa uppgifter och tänker  gärna igenom en gång extra så jag 

är helt säker på mitt svar ___   

 

10   Vilket stämmer bäst in på dig 

A. Jag pratar/svarar gärna i mattegruppen, visar vad jag kan och hur jag tänker ___  

B. Jag pratar/svarar helst inte så mycket högt i mattegruppen, utan arbetar tyst med upp-

gifterna ___  
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11   På vanliga mattelektioner  (i klassen) känner jag mig säker på min matte-

förmåga: 

alltid ___     oftast ___      ibland ___      sällan ___      aldrig ___  

 

12   I mattegruppen  kan jag känna mig osäker på min förmåga när jag mär-

ker att alla andra också är bra på matte: 

nästan alltid ___     ofta ___      ibland ___      sällan ___      aldrig ___  

 

13   Vilket stämmer bäst in på dig på vanliga mattelektioner (i klassen)?  

A.   Jag pratar/svarar gärna och visar vad jag kan och hur jag tänker ___  

B.   Jag pratar/svarar helst inte så mycket i klassrummet, utan arbetar tyst med mina upp-

gifter ___ 

 

14   I mattegruppen har ni arbetat mycket med problemlösning. Tycker du att 

mattegruppen hjälpt dig att bli säkrare/duktigare på problemlösning?                                                                                                                    

A    Ja, jag har fått hjälp med hur man kan tänka för att bli säkrare på           

problemlösning ___  

B    Nej, vi har visserligen fått roliga uppgifter, men jag känner mig inte         

säkrare än tidigare ___ 
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15   Mattegruppen bytte ju lärare efter jullovet. Hur tycker du att detta påver-

kade uppgifterna?  

A    Jag tycker vi har fått roligast  uppgifter                                                                       

före jul ___  efter jul ___ lika roliga ___   vet ej ___ 

B   Jag tycker att vi har fått svårast /mest utmanande  uppgifter                             

före jul ___   efter jul ____   lika svåra ___   vet ej ___ 

 

16     Andra tankar jag har om mattegrupp jämfört med vanliga mattelektioner 

i klassen:   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 


