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Sammanfattning 

I min studie får ni ta del av hur elever i en spetsmatematik grupp intresserar sig i 

ämnet matematik. Hur påverkar faktorer som motivation, utmaning, familj och 

inlärning intresset hos eleven. Är skolan till för alla elever, får vetgiriga och nyfikna 

barn rätt stöd och stimulans eller är skolan till för de flitiga och ordentliga men inte 

krävande. Många lärare har en känsla av att de inte räcker till för de elever som har 

en begåvning i ett eller flera ämnen. Lärarna menar att de inte har tillräcklig 

kompetens samt inte får stöd från skolledningen. Det är mycket viktigt att 

säkerställa och försöka hitta dessa elever så att de får rätt stöd och utmaning i 

undervisningen. Hela femton till tjugo procent av elever i svensk skola är begåvade 

och behöver mer stimulans än normaleleven. Till denna grupp räknas 

högpresterande och särskilt begåvade elever. Tidigt i min studie bestämde jag mig 

för att kvalitativa intervjuer blir en passande datainsamlingsmetod. Kvalitativa 

intervjuer, där min frågeställning var i fokus. Min frågeställning utformades till en 

temaguide av frågor som användes i en rad intervjuer. Sociokulturellt perspektiv 

och motivationsteorin är de teoretiska perspektiv som jag använt mig av i studien. 

Intresset bland de flesta av de begåvade eleverna i spetsmatematikgruppen är 

genuint och det finns en glädje i ögonen då de pratar om sitt intresse. En av de 

begåvade eleverna i spetsmatematikgruppen har dock inte något intresse alls för 

eller i matematik. Av studien i elevens intresse kommer det även fram ett tydligt 

samband mellan motivation, arbetsro, problemlösning. Av de intervjuade känner 

sig 85% motiverade till att lära sig mer matematik, 85% känner att arbetsro i 

klassrummet ökar inlärningen och slutligen 85% av eleverna känner sig mycket 

positiva till spetsmatematiken och problemlösningsuppgifterna.  
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Inledning 

Min empiri har varit en utmaning. Med utmaningar känner vi oss motiverade. 

Motivation är bra för att känna meningsfullhet och glädje till att nå egen utveckling 

och måluppfyllelse. Matematik ligger mig varmt om hjärtat och valet av ämne för 

min empiri vara naturligt. I min studie får ni ta del av hur elever i en spetsmatematik 

grupp intresserar sig för ämnet matematik. Vad som motiverar dem och vad som ger 

dem utmaning. Det är inte ovanligt att en lärare ansvarar för en elevgrupp på 24–28 

elever. Där mer eller mindre alla elever är på olika utvecklingsnivåer. Alltifrån elever 

som har det mycket svårt, till de som har det mycket lätt för sig. Då blir det viktigt 

med de rätta verktygen för att bedriva en bra undervisning. En bra varierad 

undervisning så att alla elever når uppsatta kunskapskrav och mål. Det är även viktigt 

att eleverna känner motivation och nyfikenhet till att lära sig mer i skolans olika 

ämnen.  
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Bakgrund och forskningsöversikt 

Hur vi människor utvecklas är en mycket komplicerad dynamisk process. Begreppet 

hög begåvning kan förklaras genom att man har studerat människans psykiska 

utveckling hos specifika personer med högre begåvning. Både inre och yttre faktor 

har en hämmande eller främjande roll för människans utveckling ur en psykologisk 

synvinkel. Individuella anlag och social miljö spelar stor roll samt frihet och utrymme 

för spontana aktiviteter. Vägledning och stöd för individen krävs så att nya 

förhållningssätt och handlingsmönster kan anammas.1 Det finns inte någon samsyn 

bland forskare och pedagoger för hur begreppen ”hög begåvning” och ”talang” kan 

tydas. Likaså används begrepp som särskilt begåvad, talangfull, talang, högt begåvad, 

hög begåvning, begåvad samt begåvning synonymt med samma eller mycket likartad 

betydelse.2 Jag vill att du som läsare av denna studie förstår att de olika ordvalen ovan 

är av samma betydelse i denna studie. 

Begåvning 

Forskare idag är överens om att begåvning beror på arv och miljö.3 Vetenskapligt har det gjorts ett 

flertal försök att förklara begreppet ”hög begåvning”.4 Dock finns det ingen enhetlig modell av hur 

begåvnings begreppet kan förklaras. Det finns monokausala modeller, som ser till en enda orsak 

för begåvning och multikausala modeller som ser till flera olika faktorer. Gemensamt syfte med 

modellerna är att de vill identifiera begåvning gärna så tidigt som möjligt. Vissa modeller vill även 

beskriva processen att utveckla talang till begåvning.5 Vanligaste synen på begåvning är att personen 

ifråga är intelligent och har en förmåga att högprestera inom det/dem specifika ämnena. Förmågor 

kan mätas på olika sätt. För att hitta de högt begåvade barnen så görs oftast ett IQ-test. Det säger 

dock inte allt. Minst lika viktigt är motivation, där viljan och orken att påbörja och slutföra ett 

arbete måste finnas. Att personen i fråga känner känslor, kan sätta upp mål (kognitiva) samt förutse 

risker (framtidsperspektiv). Att personen är kreativ, har förmåga att komma på lösningar på ett 

originellt eller uppfinningsrikt sätt, självständiga och har ett produktivt tänkande är alla faktorer 

som berättar om ett barns begåvning6. Begåvade barn är beroende av en positiv självbild, vilken är 

den drivande och bestämmande kraften då det gäller att förverkliga hög begåvning.7 Negativ 

självbild och känsla av att aldrig passa in, leder till destruktiva tankar och känslor. All mänsklighet 

strävar efter att känna samhörighet och delaktighet i vår värld och vårt samhälle.8 

                                                 

 
1 Mönks (2009), s. 15–18 
2 Ibid., s. 43–44 
3 Pettersson (2008), s. 17–20 
4 Mönks (2009), s. 19 
5 Pettersson (2008), s. 17–20 
6 Mönks (2009), s. 39–41 
7 Ibid., s. 79–82 
8 Persson (2015), s. 9 



 

 7 

Särskilt begåvade barn eller högpresterande 

Hela femton till tjugo procent av elever i svensk skola är begåvade och behöver mer stimulans än 

normaleleven. Till denna grupp räknas högpresterande och särskilt begåvade elever.9 Det är alltid 

miljön som avgör om en person med hög potential blommar ut eller inte.10 Det finns skillnader 

mellan högpresterande och särskilt begåvade. Den särskilt begåvade gruppen är mer extrema, 

intensiva, individuella, kreativa, oberoende, reflekterande, filosofiska, perfektionistiska och har ett 

stort behov av logik. De vet oftast redan, och är synnerligt nyfikna, diskuterar i detalj, föredrar 

vuxnas sällskap, skapar något nytt, drar slutsatser av det dem förstår, älskar att lära sig mer, men 

tycker inte alltid om skolan.11 En högpresterande elev finner det enklare att klara av en fattig 

pedagogisk miljö. De är intresserade, lär med lätthet, svarar på ställda frågor, trivs med 

klasskamrater, förstår begrepp, lär genom att imitera, trivs i skolan och är nöjda med sina 

prestationer.12  

Skolan     

Är skolan till för alla elever, får vetgiriga och nyfikna barn rätt stöd och stimulans eller är skolan 

till för de flitiga och ordentliga men inte krävande.13 Många lärare har en känsla av att de inte 

räcker till för de elever som har en begåvning i ett eller flera ämnen. Lärarna menar att de inte har 

tillräcklig kompetens samt inte får stöd från skolledningen.14 Det är mycket viktigt att säkerställa 

och försöka hitta dessa elever så att de får rätt stöd och utmaning i undervisningen.15 Tio till 

femton procent av barnen i de lägre klasserna är högpresterande och fem procent hör till de 

särskilt begåvade.16 Utmaning, stimulans och stöd åt elever är viktigt för alla skolor. Mönks menar 

att vi inte har råd att försumma de begåvade barnen.17 Han menar att begåvade barns möte med 

svenska skolan blir många gånger förvirrande. Förhoppningar om att lära sig nya saker och möta 

nya utmaningar blir om intet, att allas mål bör vara att barn och ungdomar ska växa upp lyckliga 

och harmoniska.18  

Skolans uppdrag 

I svensk skola har det sedan tidigt 1900-t varit fokus på att hjälpa elever med svårigheter, vilket 

nämns i Lgr62 och Lgr69. Då fanns valmöjlighet att välja alternativkurser i engelska och matematik 

inom grundskolans senare del. Den valmöjligheten togs bort i och med Lpo94 och finns inte med 

i dagens Lgr11. Dock finns tolkningsutrymme att ge stöd åt elever som är i behov av särskilt stöd 

                                                 

 
9 Persson (2015), s. 4 
10 Ibid., s. 5 
11 Ibid., s. 5 
12 Ibid., s. 6 
13 Pettersson (2011) s. 6 
14 Ibid., s. 6 

15 Mönks (2009) s. 15 
16 Ibid., s. 35 
17 Ibid., s. 129 

18 Pettersson (2011) s. 32 
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för sina särskilda begåvningar.19 Skolan har skyldighet enligt skollagen20 att hjälpa alla elever att nå 

så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, vilket innebär att undervisningen måste anpassas så 

att elevernas potential fångas upp och får stimulans att utvecklas21. Skolan uppgift är att alla elever 

ska uppfostras så att de kan utvecklas i enlighet med sina förmågor. Elever som lär sig snabbare 

och kräver mer utmaningar har inte tillgodosetts. Dessa elever har mer eller mindre fått anpassa sig 

till genomsnittsnormen. Detta har då lett till understimulering och frustration samt allmän 

skoltrötthet för de högpresterande och särskilt begåvade eleverna.22 Självbilden blir negativ om 

eleven inte får rätt stöd och utmaning. Eleven visar upp svårigheter att koncentrera sig. Då sker en 

tillbakagång för eleven, negativt inlärda mönster gör att eleven i vissa fall uttrycker sig aggressivt 

och motvilligt i skolan. Hur undervisningen anpassas till eleven beror på lärarens ämnes och 

didaktiska kompetens samt organisatoriska förutsättningar, ekonomiska förutsättningar, tid, 

gruppstorlekar och lärartäthet.23 Läroplanen säger följande; 

• Undervisning skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

• Skolan skall stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem.  

• Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd.  

• Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.24  

Alla elever bör få möjlighet att utveckla sina anlag och färdigheter, oavsett begåvning. Individ 

anpassat lärostoff bör vara en regel snarare än ett undantag. För att detta ska vara möjligt kräver 

det att skolan har ett brett utbud av läromedel och en flexibel undervisning samt ett motiverat 

kollegialt lärarengagemang.25 

Begåvade elever eller underpresterare 

Högt begåvade elever kan bli underpresterare, då skolprestationerna ligger långt under den 

förväntade nivån med hänsyn till elevens intelligens och kreativitet. Underpresterarna kännetecknas 

av, svag koncentration, negativ självbild, negativ bild och uppfattning av skola och lärare, låg 

studietakt i jämförelse med klasskamrater, stora problem att lära sig skriftligt lärostoff, omotiverade, 

missnöje med studievanor och resultat, många aktiviteter på fritiden till bekostnad av läxorna, rädsla 

för prov, lågt självförtroende, eleven känner sig ej accepterade av klasskamraterna. Högt begåvade 

underpresterare har en negativ självbild till mycket negativ självbild än genomsnittligt begåvade.26  

 

                                                 

 
19 Pettersson (2011), s. 10–23 

20 Skolverket (2011), (SFS 214:458) 
21 Mellroth (2009), s. 6–14 
22 Mönks (2009), s. 79–82 
23 Pettersson (2011), s. 10–23 
24 Skolverket (2011), s. 4–12 
25 Mönks (2009), s. 103–107 

26 Ibid., s. 79–82  
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Skolan i Sverige och världen 

Idag i Sverige finns en positiv attityd till begåvning, vilken förknippas med elitism. Det finns en 

förståelse bland skolans pedagoger och ledning om att elever med fallenhet och intresse för ett 

ämne inte klarar sig själv. Lärarna uttrycker en vilja att hjälpa men saknar resurser och kunskap. 

Spetsutbildningar inom matematik på grundskola och gymnasienivå visar att politiker börjar förstå 

dessa elevers värde i samhället. Dock behövs fler och tidigare insatser för att elever med fallenhet 

för ett ämne ska få utvecklas och känna harmoni under sin uppväxt27. Sverige ligger långt efter sina 

europeiska grannar i avseendet att ha rådgivningsbyråer för barn med hög begåvning. Vissa 

europeiska länder erbjuder lärare fortbildning i att undervisa barn med hög begåvning, så kallad 

ECHA-diplom. Europarådet slog fast 1994 att begåvade barn bör uppmärksammas och ges stöd i 

skolan. Inom andra länder finns beskrivningar, handlingsplaner och läroplaner för begåvade elever. 

I USA så arbetar bara speciallärare med högpresterande starka elever. I Nederländerna likt andra 

skolor i Europa så ges stöd av speciallärare endast åt svaga elever som knappt når målen. 

Arbetsgrupper som är åldersblandade och frivilliga aktiviteter utanför den ordinarie undervisningen 

erbjuds på vissa skolor i Tyskland.28 Forskning visar att det är gynnsamt med nivågruppering då det 

gäller begåvade elever snarare än åldersindelade. Elever behöver kontakt med andra barn som är 

på samma utvecklingsnivå.29Att låta elever som är högpresterande och särskilt begåvade träffa andra 

likasinnade ger en positiv självbild. Alla elever strävar efter delaktighet och drivs av en inre önska 

att likna andra i förutsättningar och kunskap. Acceptans kommer av kunskap och information.30 

Matematik  

Elever som har ett intresse i matematik redan innan de börjar skolan får sitta och skriva fina siffror 

och räkna tal de redan gjort då de var yngre. Pedagoger behöver skapa variation i undervisningen 

samt förstå hur viktigt det är att dessa elever får stöd till sina särskilda förmågor31. Det är heller inte 

någon vinst i att lära elever att memorera matematik, det var tillräckligt förut då kunskapen om det 

kognitiva inte var lika känd. Det bästa är om läraren kan locka fram elevens lust att lära, dvs skapa 

undervisningstillfällen som intresserar, väcker nyfikenhet och skapar kreativitet hos eleven32. För 

att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla 

elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar. Skolan 

ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer33.  

                                                 

 
27 Pettersson (2011), s. 24–32 
28 Mönks (2009), s. 109–119 

29 Pettersson (2011), s. 24–32 

30 Persson (2015), s. 10 
31 Pettersson (2011), s. 32–39 
32 Ibid., s. 10–24 
33 Skolverket (2011), s. 2–7 
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Matematisk begåvning  

För att kunna uttala sig om matematisk begåvning bland elever så behöver det ske en observation 

under en längre tid samt en kartläggning där hänsyn tas till flera olika verktyg och modeller. 

Modeller som ser till matematiskt sinne, matematisk formalisering och generalisering, matematisk 

kreativitet, matematisk nyfikenhet och uthållighet.34 Begåvade elever som ej uppmärksammas löper 

stor risk att utveckla socioemotionella problem om de inte får stöd och utmaning i undervisningen 

menar författaren. Pedagoger bör få utbildning i att känna igen och stödja dessa elever med 

begåvning.35  

Undervisning i matematik och elevens motivation 

All matematik och dess verksamhet i skolan bör utgöras med ett utforskande förhållningssätt och 

lärarens roll bör vara handledande snarare än undervisande.36 Idag är undervisningen på skolor 

överlag läromedelsberoende, dvs. lösning av rutinuppgifter och individuella repetition av 

genomgångna områden.37 Författaren menar att lektioner på detta vis leder till att eleven tappar 

diskussionsförmåga i matematiska begrepp och resonemang.38 Med problemlösningsuppgifter eller 

annan laborativ matematik så nås en kognitiv fördjupning hos varje individ inom matematik.  

Författaren menar att eleverna då kan utveckla egna förmågor att resonera och tänka både 

individuell och i grupp.39 Elever med hög begåvning i matematik får med dagens 

matematikundervisning för lite stimulans och för få utmaningar. Detta kan leda till att eleverna 

misslyckas i skolan.40 Det räcker inte med att hitta de begåvade eleverna tidigt, utan de behöver en 

undervisningsmodell som fungerar. En undervisning som utvecklar och utmanar förmågor hos 

elever med begåvning41. För att elever ska nå individuell hög kunskapsinlärning, kunna prestera och 

lära sig nya saker så krävs även motivation. Motivation att anstränga sig eller att ha viljan att lära 

sig något nytt uppkommer inte av sig självt. För att känna motivation kräver det att man blir 

motiverad på egen kraft eller genom stimulans från andra.42 Lärarens roll är att spegla en acceptans 

i pedagogisk miljö för expertis inom ett eller flera områden som de begåvade eleverna har. Ett 

förstående klassrumsklimat. Författaren menar att det behövs fler tillfällen där likasinnade får 

träffas jämte den ordinarie undervisningen.43  

 

Med utgångspunkt i de omständigheter som beskrivits i ”Bakgrund och forskningsöversikt”, är det 

relevant att närmare undersöka om eleverna i denna spetsmatematikgrupp har ett genuint intresse 

för matematik och vilka faktorer som kan ha påverkat det. 

                                                 

 
34 Mellroth (2016), s. 7–11 
35 Ibid., s. 7–11 

36 Pettersson (2011), s. 45 
37 Ibid., s. 46 
38 Ibid., s. 39 
39 Ibid., s. 39 
40 Ibid., s. 34–35 
41 Pettersson (2011), s. 45–48 
42 Mönks (2009), s. 80–82 

43 Persson (2015), s. 9–10 
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Teoretiska utgångspunkter 

Mina teoretiska utgångspunkter i denna studie är sociokulturellt perspektiv och 

motivationsteorin. Teorier som kommer kunna förklara ur ett teoretiskt perspektiv 

hur den begåvade elevens intresse i matematik är och visar sig. Teoretiska 

utgångspunkter som menar att människan föds med ett intresse att kommunicera 

med sin omgivning, kunskap är föränderlig och olika i olika miljöer, det vi väljer att 

göra styrs av inre bilder, positiva eller negativa. Belöning sker i vårt inre då vi 

känner tillfredsställelse och blir motiverade. 

Sociokulturellt perspektiv 

Människan är en social och historisk varelse med en unik förmåga att samspela med sin omgivning 

på ett allmännyttigt sätt. Empiriska eller rationalistiska teorier som Piaget och Skinner förespråkat 

under historien är grunden för den sociokulturella teorin.44 Säljö menar att vi är flexibla varelser 

med en otrolig förmåga att ta till oss kunskaper och färdigheter från omvärlden. Sociokulturella 

erfarenheter är i fokus i nutid, inte genetisk programmering som präglat synen historiskt sett. Han 

menar att vi föds med ett intresse att kommunicera med vår omvärld, att samarbeta med 

omgivningen, anamma det vi lär oss i den miljö vi är i.45 Författaren fortsätter att förklara att även 

den tidsepok vi är i, påverkar vår utveckling till att bli än mer sociala och kulturella varelser.46 Säljö 

förklarar hur samspel mellan individen, kollektivet (familj, skola, företag, etc.) och tekniken i 

samhället påverkar oss. Sammanfattningsvis menar han att förklarandet av lärandet som sker i 

samhället idag så är det av vikt att se till helheten, samspelet i samhället. Detta sätt att se på samhället 

har modernare teoretiker som Dewey och Vygotskij anammat menar Säljö.47 Människan har 

utvecklat en förmåga att inte bara agera i komplexa situationer, utan vi kan reflektera och 

kommunicera på hög nivå menar Säljö. Detta har vi lärt oss under historien, kunskap har följt med 

i generationer, även epoker.48 Säljö menar att människans talang och flexibilitet är unik, för att 

kunna anpassa sig till rådande omständigheter. Han fortsätter att förklara att kunskaper kommer 

ur kulturella erfarenheter, med förutsättning att vi lär oss ett språk och kan ta lärdom av vad tidigare 

generationer har åstadkommit genom kommunikation.49 Säljö uttrycker sig om att vi är formbara 

under en lång tid av vårt liv, en lång barndom med andra ord. Ett exempel på det är  då samhället 

är tillräckligt komplex, dvs när arbetsmetoder och tekniker förändras snabbt, blir det nödvändigt 

att människan är villig att utvecklas större delen av sitt liv. Ett livslångt lärande är att förespråka nu 

och för framtida generationer.50 Författaren säger att inom sociokulturellt perspektiv är det genom 

                                                 

 
44 Säljö (2013), s. 19–20 
45 Ibid., s. 19–20 
46 Ibid., s. 19–20 
47 Ibid., s. 19–20 
48 Ibid., s. 19–20 

49 Ibid., s. 64–66 
50 Ibid., s. 64–66 
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lärande som individen utvecklas.51 Skriften har haft stor betydelse i den sociokulturella 

utvecklingen. Även språket och dess variation syn (kommunikation i skrift och tal, teckenspråk) 

har haft stor betydelse för vart vi är idag. Säljö menar att språket gör att vi får begrepp om det vi 

vill lära och vi kan förklarar för andra. Även mimetiska tecken, social interaktion, lärandets sociala 

sammanhang har påverkat oss i historien.52 Författaren fortsätter och förklarar att även läsning, 

läsfärdigheter är av vikt, inte bara mekanisk läsning, utan läsning där individen har förståelse och 

kan göra tolkningar, dra slutsatser, göra associationer, ta del av erfarenheter av det som lästs samt 

det var individ vet om världen i övrigt.53 Människors behov av att kommunicera har utvecklat 

språkliga begrepp. Inom det sociokulturellt perspektiv som präglas av hur samhällets kulturella 

erfarenheter, kunskaper samt färdigheter förs vidare, så betraktas skolan som en miljö där man 

kommer i kontakt med färdigheter och insikter som är av intresse för skolan och dess miljö.54 

Sammanfattningsvis framstår vi människor som användare och producerare av redskap, vi lever i 

vår värld och omvandlar den för våra syften. Kunskaper utvecklas, färdigheter utvecklas i och med 

att vi skapar kulturella redskap i olika samhälleliga verksamheter. Vi utvecklar kommunikation 

mellan varandra på olika sätt, vi utvecklar olika arbetssätt. Vi följer våra intressen, vilket speglar 

vårt sätt att lära och leva. Alltså människan påverkar sin omvärld genom kunskaper och färdigheter 

och hon påverkar sig själv genom sitt lärande. Människan vill att kunskapen ska leva vidare, då görs 

förändringar i lärandet så att det anpassas till vardag och institutionella miljöer. Social interaktion 

är ledord för lärande som sker i vår egna utvecklingszon och genom kommunikation förmedlar vi 

erfarenheter åt varandra i samhället enligt Säljö.55 

 

Motivationsteorin   

Motivationsteorin är en teori om mänskligt beteende. Den handlar om belöning, om vad vi 

människor behöver för att tillfredsställa våra basbehov. Med basbehov menas tillhörighet, makt, 

nöje, överlevnad och frihet enligt Glasser. Dessa fem basbehov styr vår hjärna och vi agerar 

därefter enligt motivationsteorin som glasser är förespråkare av.56 Motivationsteorin anser att 

människan oftast aktivt väljer beteende för att få kontroll över människor eller sitt eget beteende. 

Beteenden som är handlande, tänkande, kännande och fysisk eller kroppsligt.57 Glasser menar att 

vilket beteende vi än väljer, utgör den oftast vårt bästa försök att få effektiv kontroll över våra liv. 

Då minskas skillnaden mellan vad vi för tillfället vill och det vi ser är tillgängligt i den verkliga 

världen, då är vi i balans.58 Glasser menar att elever tillbringar mycket tid i skolan och att det 

måste finnas sätt att tillgodose elevens behov på lektionen.59 Han menar att ett faktum i skolan är 

                                                 

 
51 Säljö (2013), s. 70 
52

 Ibid., s. 119ff 
53 Ibid., s. 208 
54 Ibid., s. 151ff 

55 Ibid., s. 225 
56 Glasser (1996), s. 52 
57 Ibid., s.52 
58 Ibid., s. 52 
59 Ibid., s. s. 15–19 
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att vissa lärare är bättre på att motivera än andra, men ingen lärare kan, oavsett skicklighet, lära en 

elev som inte vill lära sig. Glasser menar att det finns många elever som går till skolan varje dag 

med liten eller ingen önskan alls om att lära sig det som lärs ut.60 Då är motivationsteorin aktuell 

att fokusera på, så att alla eleven hittar motivation i klassrumsmiljö. Han menar att värme och 

omsorg bör prägla lärarrollen under elevernas första skolår. Att bli bekräftade och känna 

samhörighet är en självklarhet för alla elever oavsett kunskapsnivå.61 Med motivationsteorin 

menar Glasser att allting vi gör inleds av inre bilder som är lagrade i bildminnet, är bilderna 

förknippade med något trevligt så lär sig eleven, om inte så förblir eleven passiv och försöker 

tillfredsställa sina behov på annat sätt.62 Glasser menar att människans behov är aldrig svävande, 

då är människan i obalans, människan vet alltid exakt vad hon vill och agerar efter att känna 

tillfredställelse.63 Författaren skriver att lärarens roll är att vägleda elever i klassrummet, att vara 

goda förebilder och dela in eleverna i inlärningsgrupper. Han menar att elever som arbetar 

tillsammans i inlärningsgrupper är lättare att motivera, så att nästan alla elever vill arbeta.64 

Motivationsteorin ser till det som pågår på insidan av eleven, snarare än på utsidan. Insidan ger 

upphov till allt beteende, oavsett lärarens bästa ansträngningar. Glasser menar att vissa elever 

väljer ibland att inte att arbeta på lektioner, därför att det inte tillgodoser deras behov, de känner 

sig inte tillfredsställda med uppgifterna. Han menar att lektioner med rätt struktur gör att många 

fler elever väljer att arbeta eftersom de finner det tillfredsställande.65 Glasser menar att skratta, 

leka och underhålla är områden som behöver ta större plats inom skolan, människan är driven att 

ha roligt samt att försöka lära sig så mycket hon kan. Han menar att fanns det inte ett samband 

mellan inlärning och nöje så skulle vi inte ens lära oss hälften.66 Glasser menar att då vi har roligt 

aktiveras minnet och vi kommer ihåg det vi lärt oss.67 Han menar att det är av vikt att ge eleverna 

frihet att välja vad de ska studera och hur, stor elevdelaktighet, elevinflytande i lärprocess. 

Slutligen menar författaren att människor är sociala varelser och behöver varandras stöd och 

intresse för att känna motivation.68 

 

                                                 

 
60 Glasser (1996), s. 15–19 
61 Ibid., s. 15–19 
62 Ibid., s. 15–19 
63 Ibid., s. 38–40 
64 Ibid., s. 64 
65 Ibid., s. 64 
66 Ibid., s. 24–26 

67 Ibid., s. 24–26  
68 Ibid., s. 30 
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Syfte och frågeställningar  

Denna empiriska studie handlar om den matematikbegåvade elevens intresse inom 

matematik i en spetsmatematikgrupp. Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv 

undersöka hur elevens intresse inom matematik är. Finns det likheter mellan elevens 

intresse och motivation. Påverkar familjen elevens intresse. Vad finns för likheter 

och olikheter när det gäller elevens intresse då hen känner utmaning i ämnet eller inte 

utmaning. Finns det ett samband mellan inlärning och intresse. Hur påverkas elevens 

intresse av undervisning i spetsmatematikgruppen. Med studien önskar jag få mer 

kunskap om den begåvade eleven i skolan, i ämnet matematik. 

 

Det är viktigt att nämna att studien blir en indikator på hur den begåvade eleven 

intresserar sig i matematik ur ett elevperspektiv.  

 

Frågeställningar 

Vad har den begåvade eleven för intresse i matematik? När känner den begåvade eleven sig 

motiverad? Vad har den begåvade eleven för stöd i familjen? När känner den begåvade eleven 

utmaning? När lär sig den begåvade eleven bäst matematik? Hur känner eleven för 

spetsmatematiklektionen? 

 



 

 15 

Metod 

Metod för datainsamling 

Med mina frågeställningar önskar jag få mer kunskap om hur den begåvade eleven intresserar sig i 

matematik, vilka faktorer som påverkat intresset. Tidigt i min studie bestämde jag mig för att 

kvalitativa intervjuer blir en passande datainsamlingsmetod. Jag planerade att intervjua ca 6–8 

personer. Med kvalitativa intervjuer menas en uppsättning frågor i teman som utforskas i en rad 

intervjuer. En temaguide som består av öppna frågor, där frågorna inte behöver komma i någon 

specifik ordning. Jag valde att utifrån min frågeställning göra temaområden med underfrågor se 

bilaga 3. Det är många fördelar med denna metod, bl.a. att den är mindre tidskrävande än den 

formella intervjun. Tillvägagångssätt ger också en säkerhet, eftersom den är strukturerad och 

intervjusvaren går att jämföras och bearbetas med varandra.69 Speciellt när syftet är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades omvärld där elevers emotionella upplevelser och känslor ligger i 

fokus. Vilka faktorer har påverkat intresset? Då är det bra att ha tänkt på att kombinera frågorna, 

dvs. så att känslan plus hur personen i fråga hanterade situationen blir besvarade.70 Det är viktigt 

att jag visar att jag lyssnar, vilket kan göras genom att jag tittar på eleven, skapar ögonkontakt, visar 

intresse, är avslappnad, hummar, nickar och ler. Jag bör ställa en fråga åt gången och använda 

tystnaden. Tystnaden kan verka som en uppmaning att berätta mer. Det ger också intervjupersonen 

spelrum att reflektera och tänka efter.71 

Urval  

Jag ställde mig frågan hur jag hittar dessa elever. Litteraturläsning och läsning av vetenskapliga 

rapporter fick mig att nå djupare i området. Förkovring i litteratur om elevens intresse i matematik, 

spetsmatematik samt artiklar om begåvade elever i skolan. Hur hittas dessa elever i skolan? Hur var 

det förr och hur är det nu? Hur ser det ut i världen? Läsningen var mycket givande och intressant.  

Det var mycket trovärdiga artiklar från nämnaren, skolverket. Forskningsrapporter från Google 

scholar och litteratur från biblioteket med ämnessök ord, begåvning, elever, intresse i matematik, 

samt motivation. Då jag läste littereratur, forskningsrapporter och andra artiklarna började jag 

förstå och inse omfattningen av att göra denna studie. Hur stort detta område är och kan bli om 

jag inte begränsar mig. Allt i relation till den tid detta arbeta skulle få ta. Av lästa vetenskapliga 

artiklar, kunde jag dra slutsatser om att det är svårt och tidskrävande att fastställa vilka elever som 

har begåvning eller särintresse i matematik. Även att lärare har svårt att avgöra vilka elever som har 

talang eller begåvning inom ett specifikt område. Jag insåg rätt snabbt att jag inte kan göra två 

studier. Dvs. att börja kartlägga elever med talang i matematik och undersöka deras intresse. Tiden 

gick och efter att ha läst om skolverkets satsning inom grundskolan och gymnasieskolan. Där 

rektorer uppmanades att erbjuda begåvade elever extra matematik med likasinnade. Så började jag 
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kontakta skolor och fråga efter grupper med spetsmatematikundervisning. Efter förfrågningar 

bland olika f-6 skolor, fick jag tips om en skola. Jag kontaktade denna skola och frågade om 

möjlighet att göra några intervjuer inför min vetenskapliga rapport. Skolans rektor var mycket 

tillmötesgående och intresserad. Jag fick mer än gärna utföra min studie där. Denna skola hade 

precis startat en spetsmatematikgrupp med 7 elever med talang i matematik. Dem träffades en gång 

i veckan, i 40 minuter med en undervisande lärare. Undervisningen i spetsmatematikgruppen var 

av mer problemkaraktär. Öppna matematiska frågor som kunde ha fler svarsalternativ och lösas på 

olika sätt. Under denna lektion lades det stor vikt vid att diskutera lösningar. Intresset för matematik 

önskades stärkas i elevgruppen. Genom att arbeta mer praktiskt och tillsammans med likasinnade. 

Spetsmatematiklektionen på denna skola var som sagt en satsning i skolverkets anda som rektor på 

skolan hade beslutat om. Rektorn var mycket mån om att uppmärksamma de elever som har talang 

i ämnet matematik. Mån om att ge dessa elever den utmaning de behövde för att utvecklas på 

individnivå. Lektionen hade fokus på att eleverna skulle utmana sig själva, sina kompisar, i att 

samtala och räkna matematik tillsammans och individuellt. Genom att lösa matematiska problem, 

dela med sig av tankar via gemensamma redovisningar, med fokus på hur tankesättet gått i de olika 

basgrupperna inom spetsmatematikgruppen. Strukturen var att de hämtade ett problem och 

funderade individuellt, hur de skulle kunna lösa det. Sedan blev det par eller grupparbete om 3 och 

3 och efter det diskuterades lösningarna i hel grupp.  

 

Genomförande 

 

Litteraturläsning gav mig bra tips inför bland annat intervjuerna. Nämligen att intervjuerna borde 

ske i en miljö där eleverna känner sig trygga och ämnet matematik är i deras upplevelsevärld. 

Intervjun ska vara trevlig och humoristisk. Som intervjuare skulle jag agera passivt men ändå aktivt, 

vilket innebar att jag skulle låta en annan människa till synes dominera samtalet, samtidigt som jag 

aktivt skulle styra med intervjutemafrågorna. Att vara förberedd inför intervjun skulle underlätta 

för mig som intervjuare samtidigt som det skulle öka förutsättningarna för en bra intervju.72 Att få 

eleven att vara i centrum och känna sig extra omhändertagen. Ta i hand och presentera sig samt 

bjuda på något att dricka, så eleven skulle känna sig speciell och utvald. Att tydligt presentera 

intervjuns upplägg så att eleven skulle ha koll på då det börjar och slutar. Tacka intervjupersonen 

och följa denna till dörren och ta farväl. På detta sätt kom mina intervjuer att bli. 73 Jag var tydlig 

med att berätta att ljudfilen kommer endast användas av mig och det som sagts i intervjun skulle 

stanna hos mig, ur etiska aspekter kommer ingen att veta vad vem har svarat. 74 

Skolan är en f-klass till åk 6 skola i en mindre kommun i Mellansverige. Intervjuerna skedde på 

skolan i ett grupprum i anslutning till klassrummen. Intervjuerna tog ca 20–30 min per elev. De 

intervjuade personerna gick i åk 5 och åk 6. Eleverna hade haft en lärare i matematik från åk 1–3 

sedan en annan lärare i åk 4–6. Nu ytterligare en annan lärare i spetsmatematik. Intervjuguiden har 

                                                 

 
72 Fellinger (2002), s. 47 

73 Ibid., s. 48–54 

74Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning www.codex.vr.se 
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6 teman. De olika temafrågorna har jag valt utifrån mitt syfte och den aktuella frågeställningen. Jag 

har ett intresse att komma ned på djupet och försöka hitta likheter och olikheter eleverna emellan 

som visar på deras genuina intresse för matematik. Vilka faktorer har påverkat intresset? 

Av etiska aspekter så valde jag att inte beskriva intervjupersonernas egenheter utan fokuserade på 

intervjuresultatet. Intervjuguiden har en inledande öppen fråga om hur elevens intresse eller 

avsaknad av intresse för matematik ser ut. Vilken fortsätter med bakgrundsfråga om det finns 

någon i familjen som stöttar eleven och hur det stödet ser ut, samt känslan som eleven får av det. 

Ytterligare har jag intresserat mig för att se hur motiverad eleven är till att räkna matematik. När 

lär sig eleven bäst matematik, hur känner sig eleven då, är eleven medveten om hur det påverkar 

den själv. Vad ger eleven utmaning inom matematik, vilken känsla får eleven. Avslutningsvis en 

mer allmän fråga om de 6 matematikområden som eleverna har arbetat med under skolåren. Hur 

eleven rangordnar dem efter intresse. Slutligen en fråga om hur eleven känner inför denna 

spetsmatematikundervisning i matematik med annan lärare som undervisar. 

 

Analysmetod  

 

All transkribering av det empiriska materialet har skett av mig. Det tog mer tid att transkribera än 

vad som var planerat. Även korta anteckningar efter varje elevintervju gjordes, då mitt fokus var 

att se till elevens känsla och kroppsspråk som inte kunde fångas i en ljudfil. Detta blev ett bra 

material att analysera. Vid litteraturläsning fick jag många tips om hur intervjuer borde gå till samt 

om sammanställning av min vetenskapliga studie. Jag hade läst om hur viktigt det var att anteckna 

egna intryck och förnimmelser efter varje genomförd intervju för att kunna tolka resultatet mer 

ingående. Även att jag borde fokusera på kvalitet av intervjuer snarare än kvantitet. Därav mitt val 

att nöja mig med denna spetsmatematikgrupp med elever. Det är en fördel att samma person utför 

intervjuerna så att det inte blir missvisningar i form av förkunskaper, människokännedom eller 

språkliga aspekter då resultatet ska analyseras. En intervju blir en form av hantverk och det är en 

konst som tränas genom färdighet och övning.75 Teorierna som jag använt mig av vid analysen av 

studien är, sociokulturellt perspektiv och motivationsteorin. Intresset för att se, bemöta, motivera, 

utveckla och stötta andra personer är drivkraften i att jag valde att utbilda mig till lärare. Doktor 

Glasser76 har skrivit en bok om motivationsteorin som jag fann mycket intressant då jag förkovrade 

mig i litteratur inför denna studie. Sedan var valet mycket självklart att använda Säljös77 

sociokulturella teorier. Säljö har funnits med och präglat min lärarroll under min studietid och 

verksamma yrkesliv. Dessa två teorier blev naturliga val i min tolkning av det empiriska materialet.  

Reflektion över metoden 

Litteraturläsningen tog mycket tid. Det var mycket intressant och jag kom in på sidospår ett antal 

gånger. Vilket i sig inte gjorde speciellt mycket, det gav mig kunskapsbredd som lärare men var inte 

användbart i min vetenskapliga studie. Frågeställningen hade jag klart för mig från första början. 
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En utmaning var också att hitta personer som skulle kunna intervjuas. Intervjuerna var roliga och 

utmanande.  Men trots struktur, öppna frågor, mycket inlevelse och öppenhet från min sida, så 

upplevde jag svårigheter att få eleverna att öppna sig. En tanke är att vi inte hunnit skapa en relation 

till varandra, att vi hade behövt mer tid, kanske två intervjuer med liknandes frågor. Eventuellt mer 

observationstid i klassen för att visa vem jag är. Eleverna kanske bar med sig erfarenheter av 

intervjuer, samtal med vuxna och utvecklingssamtal, medvetna och omedvetna som påverkade 

svaren och intervjusituationen. Många har en bild av att den intervjuade ska ha svar på tal, 

formulera sig med fina ord etc. som övermänskliga varelser, vilket är en illusion. Många tackar nej 

på grund av denna förnimmelse och känner att det inte kan prestera så övernaturligt bra. Det är 

inte ovanligt att behöva göra om intervjuer med samma person efter som att denna inte kan slappna 

av.78 Transkriberingen av intervjuerna gick bra. Jag anser att reliabiliteten är hög i min empiriska 

studie vilket i sig lägger grund för en hög validitet. Detta gör att de data jag samlat in går att använda 

för att belysa de forskningsfrågor jag har formulerat. Vilket blir en indikator på hur eleven i 

spetsmatematikgruppen intresserar sig i matematik, och vilka faktorer som påverkar. 

Etiska hänsynstagande 

Tidigt i studien så kom jag att formulera informationsbrev och samtyckesbrev utifrån de etiska 

aspekterna. Dessa brev kom att skickas till rektor, berörd lärare på skolan samt till vårdnadshavare 

åt elevgruppen i spetsmatematik. Jag var tydlig med att informera, om att syftet med intervjuerna 

var att samla in material som kommer att analyseras utifrån valda teorier. Mitt intresse är att få 

infallsvinklar, tips och idéer till min vetenskapliga studie. Jag var även mycket tydlig med att 

informera om att det är frivilligt att delta, kan avbrytas när som helst. Jag informerade om att 

materialet som samlas in under intervjuerna, kommer endast att användas i arbetet med studien. 

Det insamlade materialet och informationen utifrån detta kommer inte att kunna ledas till en 

specifik person, klass eller arbetsplats. Med dessa Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska aspekter, 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet79 så har min studie formats. Dessa 

etiska aspekter har varit i fokus under hela studien. Elever har påmints om vilka rättigheter och 

skyldigheter de har inför intervjun. Även då jag slutfört studien har stort fokus och bearbetning av 

min text varit att se till att dessa aspekter har följts av mig.      
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Analys och resultat 

Vad har den begåvade eleven för intresse i matematik? 

Människor är sociala varelser med unik förmåga att samspela med andra. Säljö menar att vi har en 

bred förmåga att ta till oss kunskaper och lära av andra i vår omgivning. Han menar också att vi 

har ett behov att samarbeta för att lära oss nya kunskaper. Även då det gäller att reflektera över 

olika lösningar. Det sker ett avancerat samspel i klassrummet där alla individer är viktiga 

pusselbitar.80 Sedan väljer människan aktivt beteende för att få kontroll över andra människor eller 

sitt eget beteende. Beteenden som är handlande, tänkande, kännande och fysisk eller kroppsligt. 

Glasser menar att vilket beteende som än väljs, så är det ett försök att få kontroll över sin situation. 

Vad eleven vill för tillfället och det som är tillgängligt i den verkliga världen ger balans då 

kontrasterna inte är för stora.81  

Studien visar att 70% av de intervjuade eleverna upplever ämnet matematik mycket intressant. 

Dessa elever visar en entusiasm och glädje inför ämnet. De vill lära sig nya saker inom ämnet. De 

vill komma vidare i sitt matematiska tänkande och de längtar efter utmaningar inom ämnet. De vill 

interagera med klasskompisar. Matematikintresserade elever har mycket lika tankar, återkommande 

är följande uttryck ”Det är intressant och roligt med utmaningar” (elev d), ”Ja, det är roligt, det är 

roligt att jobba matematik, man lär sig nya saker” (elev b), ”Jag tycker att matematik är intressant, 

speciellt bråk och procent och decimaltal” (elev e). Det lyser i ögonen av lycka, då de pratar om sitt 

matematikintresse, om varför det är intressant med matematik.  

Glasser menar att alla eleven tillbringar mycket tid i skolan, och det bör finnas sätt att tillgodose 

elevens behov på lektioner. Han menar att i skolan är att vissa lärare är bättre på att motivera än 

andra, men ingen lärare kan, oavsett skicklighet, lära en elev som inte vill lära sig. Han menar att 

det tar emot att medge, men det finns många elever som går till skolan varje dag med liten eller 

ingen önskan alls om att lära sig det som lärs ut.82 Allting vi gör inleds av en inre bild som är lagrad 

i bildminnet.83 

15% av de intervjuade eleverna anser att det är både intressant och inte intressant med matematik. 

En elev svarade bland annat ”Matematik är roligt hemma, men på skolan vill jag bara jobba klart.” 

(elev a) 15% av intervjuade eleverna med talang i matematik anser att det är tråkigt med matematik. 
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De har inget intresse alls för ämnet matematik.” Man måste göra så mycket matematik hela tiden, 

det är tråkigt, det är för enkelt, jag kan det redan” (elev c 

Vad har den begåvade eleven för stöd i familjen? 

Av de intervjuade eleverna känner 70% att de får stöd av någon förälder, syskon i hemmet. Stödet 

varierar och är en tolkningsfråga utifrån elevens referensramar och inre bilder. Eleverna pratar om 

att de spelar gemensamma sällskapsspel med inslag av matematik, där kortspel är dominant, 

frågesport i matematik då familjer samlas, mattegåtor, allmänbildning inom matematik på högre 

nivå, huvudräkning, utfrågning av multiplikationstabellen mm. Föräldrars och syskonens roll 

handlar om inspiration och/eller och konkurrens. En elev uttrycker sig som så att ”Jag har en syster 

som inspirerat och är duktig på matematik och min mamma är lärare i matematik, vi är som en 

matematikfamilj, det blir mycket prat om matematik då vi är hemma, vi klurar tillsammans på 

mattegåtor och vi spelar matematikspel, vi är vinnarskallar och vill tävla allihop och det är roligt” 

(elev f). Sedan finns det 30% av de intervjuade eleverna som saknar stöd inom matematikämnet i 

hemmet.” Jag kan det själv, behöver inte fråga någon” (elev e) och ”Nej, det är tråkigt, vill bara 

sova” (elev c).  

Säljö menar att hemmet har en avgörande roll som kunskapsspridare. Han menar att samhällets 

kulturella erfarenheter, kunskaper och färdigheter förs vidare från generation till generation.84 

Sociala referensramar som skapats i familjen som är en trygg plats påverkar elevens lust att lära, 

livet är en lång barndom och vi lär hela tiden.85 Människan följer sina intressen, vilket även speglar 

vårt sätt att lära och leva. Säljö menar med andra ord att människan påverkar sin omvärld genom 

kunskaper och färdigheter och hon påverkar sig själv genom sitt lärande.86 

 

  

När känner den begåvade eleven motivation? 

  

Glasser menar att människan behöver tillfredsställa sina basbehov för att känna motivation.87 Han 

menar att det måste finnas sätt att tillgodose elevens behov på lektioner, även i skolan är vissa lärare 

bättre på att motivera elever än andra.88 Inre positiva bilder avspeglar hur eleven känner inför ämnet 

matematik.89 

85% av de intervjuade eleverna känner sig motiverade. Motivation för dessa elever ligger i att få 

rätt utmaning. Att de får uppgifter inom matematik på rätt anpassad studienivå och får arbeta 

varierat. De är nyfikna och vill ha utmaningar för att känna belöning och tillfredsställelse för jaget. 

                                                 

 
84 Säljö (2013), s. 151ff 
85 Säljö (2013), s. 70 
86 Säljö (2013), s. 225 
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Eleverna uttrycker sig såhär; ”Matematiktal som ger en utmaning, jag gillar att klura på tal länge 

och blir överförtjust då jag kommer på lösningen, känner ett driv att få fler utmaningar, tid och 

rum försvinner”(elev f), ”Jag vill fortsätta, det är kul, vill lära mig mera”(elev b), ”Att lösa problem, 

att få fundera lite för att sedan komma på lösningen, ger en lyckokänsla då man lyckas” elev e), ” 

Känner motivation då jag kan ett tal, känner flytet och kan mer och mer, det blir roligare och 

roligare”(elev a), ”Om något är roligt blir det ännu roligare, då det känns lätt”(elev d). 15% av de 

intervjuade eleverna saknar motivation till ämnet matematik. Bland dessa elever låter det såhär ” 

ingenting är roligt, kan allt redan, känner mig aldrig motiverad, tråkigt och i onödan.” (elev c) 

 

Glasser menar att inre positiva bilder hos eleven gör att eleven får en djupare förståelse och djupare 

kunskap i ämnet, och känner motivation.90 Han anser att skratta, leka, underhålla är områden som 

behöver ta större plats inom skolan för att öka motivationen. Det finns ett samband mellan 

inlärning och nöje. Författaren menar att fanns det inte det, så skulle vi inte lära oss hälften så 

mycket som vi gör.91 Glasser menar även att lärarens uppdrag är att se så att alla elever hittar 

motivation i klassrumsmiljön. Han anser att lärarrollens viktigaste uppdrag är att ge eleverna värme 

och omsorg, bekräftelse, skapa samhörighet samt motivera elever oavsett kunskapsnivå.92 Han 

menar att det är lärarens ansvar att dela in elever i inlärningsgrupper, då chansen är större att eleven 

lyckas med att känna motivation till att lära sig nya saker.93  

 

När lär sig den begåvade eleven bäst matematik? 

85 % av de intervjuade eleverna lär sig bäst matematik i skolan då det är arbetsro, ”Då det är 

arbetsro och jag känner mig pigg, då jag tränar inför prov hemma” lär jag mig bäst. Arbetsro är 

enligt eleverna när det är tyst, stilla dvs. alla sitter ned och koncentrerar sig på ämnet matematik. 

”Lär mig bäst då det är tyst och ingen runt omkring” (elev e). De vill gärna vara utspridda i 

klassrummet, en bit ifrån varandra för att kunna koncentrera sig bättre. De vill räkna individuellt, 

”Att räkna individuellt” (elev d) och de vill arbeta i små grupper, ibland i par beroende på uppgift. 

Eleverna vill lära sig nya saker, de vill vara delaktiga i hur undervisningen ska formas. De lär sig av 

att hjälpa andra, förklara åt kompisen som inte kan, ”Tycker om att hjälpa andra då de kör fast” 

(elev d). De vill få bekräftelse för sina prestationer. De vill ha mer matematik, svårare matematik. 

Nyfikenhet inom ämnet matematik driver dem till att lära sig mer. De vill ha genomgångar med 

bildstöd, som är max 10 min långa, ”Lär mig bäst av genomgångar, det får inte vara för lätt, då blir 

det långtråkigt att sitta och lyssna” (elev d), ”Vill ta bort för långa genomgångar, det blir tråkigt” 

(elev b), ”Att arbetspasset är knutet till genomgången och max tio minuter långt” (elev f), 

”Genomgångar med bildstöd, då lätt att förstå samt förklaring av läraren” (elev f), ”Genomgångar 

” (elev e), ”lär mig bäst då det är genomgång” (elev f), ”För lång genomgång gör att man inte orkar 

lyssna, stänger av” (elev f). Medan 15 % av de intervjuade eleverna kan allt redan. De elever som 
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redan kan allt menar att det ger ingenting att sitta och räkna matematik i skolan. ”Kan allt redan, 

det är bortkastad tid att vara i skolan” (elev c) 15% av de intervjuade eleverna har haft en annan 

matematiklärare under lågstadiet. En lärare som då arbetade mer praktiskt och eleverna fick tänka 

och laborera matematik på lektionerna. ” Då var det roligt med matematik, jag lärde mig något nytt 

varje dag, men nu är lektionerna en pina” (elev c). 

 

Elevbestämmande ger möjlighet att påverka undervisningen. Glasser menar att då vi gör det så 

finner vi också att vi har roligt och vi lär oss på vägen. Då vi har roligt, känner glädje så aktiveras 

minnet och vi kommer ihåg det vi lärt oss och på vilket sätt vi lärt oss.94 Säljö menar att kunskap 

inom språket, i detta fall matematiska termer gör att eleven får begrepp om det den vill lära sig och 

kan förklarar för andra, vilket får en positiv inverkan på vårt sätt att lära ny kunskap.95  Insidan hos 

alla individer ger upphov till allt beteende, oavsett lärarens bästa ansträngningar. Lärare bör kunna 

omstrukturera sina lektioner så att fler elever väljer att arbeta och lära sig därför att de finner det 

tillfredställande att göra det, alla vill tillfredsställa sina behov, sina inre bilder.96 

 

Hälften av de intervjuade eleverna är missnöjda med upplägget av lektionerna i klassrummet. 

Eleverna anser att de är för långa lektionspass. De önskar fler pauser. De känner att det är svårt att 

koncentrera sig. ”Blir så uttråkad, för långa pass, vill ha fler pauser ” (elev f). 70 % av de intervjuade 

eleverna vill ha genomgångar som har bra innehåll, är korta, inte mer än tio minuter, som ger viss 

repetition och berör nytt område i matematik. 30% av de intervjuade eleverna tycker det är för 

enkelt, de vill ha fler utmaningar. Här menar många av eleverna att de vill ha fler 

problemlösningstal, att kombinera läsning med räkning. ” Är det för lätt så blir jag inte motiverad 

och det blir trist, lätta tal är tråkigt, skriver bara då, jag vill ha mer problemlösning.... löser dem 

gärna i grupp” (elev f). 

När känner den begåvade eleven utmaning? 

Alla de intervjuade eleverna känner utmaning inom matematik på olika sätt. Någon svarar då det ” 

Kommer något nytt i matematiken, att få börja lära sig det, det är roligt, även att jobba i grupp ” 

(elev a), ” Svårare tal, svårare tal än de andra, så jag kan lära mig det istället för sådant jag kan, då 

blir jag glad, vill lära mig för framtiden, då känner jag att jag lyckas, nytt är roligast” (elev b), ”Vill 

lära mig mer om dataspel” (elev c), ”Man får fler utmaningar hela tiden, vill fortsätta vidare och 

visa att man kan, det är ju skönt att man klarar det” (elev d), ”Att få arbeta med division, bråk och 

decimaltal” (elev e), ”Att få svåra tal, att få klura, lära sig, tänka och utveckla smarta lösningar, jag 
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föredrar praktisk/laborativ matematik före kvantitetsräkning i boken, ute-matte är mycket roligare 

än att sitta och räkna i klassrummet, och då kan man hålla på hur länge som helst” (elev f). 

Säljö menar att kunskaper utvecklas, färdigheter utvecklas i och med att vi skapar kulturella redskap 

i skolan och i samhället. Han menar att människan utvecklar kommunikation mellan varandra på 

olika sätt, utvecklar olika arbetssätt, följer våra intressen, vilket speglar vårt sätt att lära och leva.97 

Säljö menar att det är genom lärande som individen utvecklas.98  

 

Hur känner den begåvade eleven för spetsmatematiklektionen? 

 

85% av de intervjuade eleverna med talang i matematik är positiva till att läsa spetsmatematik, 

resterande 15% är negativ men får belöning från hemmet för att fullfölja spetsmatematiklektionen 

terminen ut. Såhär känner eleverna inför lektionen med spetsmatematikgruppen ”Det går väl an, 

helt ok.” (elev a), ”Det är liksom roligare, för det är svårare än den vanliga mattelektionen” (elev 

b),”Jag får pengar för att vara med” (elev c), ”Mycket mer tänka och klura, det ger utmaning, man 

kan försöka lösa det på olika sätt” (elev d), ”Ok” (elev e), ” Jätteroligt, det är roligt med omväxling” 

(elev f). 

 

Säljö menar att människans talang och flexibilitet är unik.99 Alla följer sina intressen, vilket speglar 

vårt sätt att lära och leva. Alltså människan påverkar sin omvärld genom kunskaper och färdigheter 

och hon påverkar sig själv genom sitt lärande.100 Glasser menar att det finns ett samband mellan 

inlärning och nöje, fanns det inte så skulle eleven inte lära sig hälften så mycket, det bör finnas 

förutsättningar för detta i skolan.101 Inlärningssituationen blir mer tillfredställande om eleven har 

möjlighet till delaktighet och känner behörighet och frihet att påverka. Då eleven har roligt och så 

lär den sig på vägen och minnet aktiveras och eleven kommer ihåg det den lärt sig.102 Han menar 

att det är även viktigt att eleven kan visa att den gör framsteg i sin lärprocess vilket stärker elevens 

identitet och jaget.103 
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Diskussion 

Studien är en indikator på hur den begåvade eleven intresserar sig i matematik ur ett elevperspektiv. 

Här nedan kommer slutsatser som kan ha påverkat elevens intresse i relation till forskning, teorier 

och framtid att belysas och diskuteras. Vilken betydelse har motivation, utmaning, familj för 

intresset? Hur vill eleven bli undervisad?  

Slutsatser i relation till forskning 

Tio till femton procent av barnen i de lägre klasserna är högpresterande och fem procent hör till 

de särskilt begåvade. Utmaning, stimulans och stöd åt elever är viktigt för alla skolor. Det är alltid 

miljön som avgör om en elev med hög potential blommar ut eller inte.104 Begåvade barn är också 

beroende av en positiv självbild, vilken är ytterligare en drivande och bestämmande kraft då det 

gäller att förverkliga hög begåvning.105 Det finns skillnader mellan högpresterande och särskilt 

begåvade.106 Det är mycket viktigt att säkerställa och försöka hitta dessa elever så att de får rätt stöd 

och utmaning i undervisningen.107 

Studien visar att den begåvade elevens intresse i matematik upplevs som mycket intressant av 

merparten av de intervjuade. Intresset är genuint och det finns en glädje i ögonen då de pratar om 

sitt intresse. De vill lära sig mer och de längtar efter fler utmaningar i matematik. Det finns en viss 

irritation till upplägget av den vanliga matematiklektionen. Genomgångar som är för långa och tar 

nästan hela lektionstiden. Lektionspass som är för långa. Men i överlag känner de sig nöjda med 

sina prestationer och nyfikenheten om att lära sig mer lyser om dem. De hjälper gärna sina kamrater 

som har det svårt med att förklara med lätthet. Dem visar tydliga tecken på att vara högpresterande 

elever som behöver stöd och utmaning av lärare för att utvecklas på sin nivå.  

Forskning säger att högpresterande elev finner det enklare att klara av en fattig pedagogisk miljö. 

De är intresserade, lär med lätthet, svarar på ställda frågor, trivs med klasskamrater, förstår begrepp, 

lär genom att imitera, trivs i skolan och är nöjda med sina prestationer. Den särskilt begåvade 

gruppen är mer extrema, intensiva, individuella, kreativa, oberoende, reflekterande, filosofiska, 

perfektionistiska och har ett stort behov av logik. De vet oftast redan, och är synnerligt nyfikna, 

diskuterar i detalj, föredrar vuxnas sällskap, skapar något nytt, drar slutsatser av det dem förstår, 

älskar att lära sig mer, men tycker inte alltid om skolan.108  

En av de begåvade eleverna i spetsmatematikgruppen visar upp en annan intressesida än gruppen. 

Den eleven har inget intresse i matematik. Matematiken som lärs ut är för lätt, eleven känner att 

hen kan det redan. Eleven känner tristess inför och under vanliga matematiklektion. Det blir svårt 

att fokusera och koncentrera sig för eleven. Eleven vill hellre sova än räkna matematik. Detta 

stämmer väl in på forskning om elever med särskild begåvning men det skulle även kunna vara en 

underpresterare. Underpresterare har mer eller mindre fått anpassa sig till genomsnittsnormen.  
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Högt begåvade elever kan bli underpresterare, då skolprestationerna ligger långt under den 

förväntade nivån med hänsyn till elevens intelligens och kreativitet. Underpresterarna kännetecknas 

av, svag koncentration, negativ självbild, negativ bild och uppfattning av skola och lärare, låg 

studietakt i jämförelse med klasskamrater, stora problem att lära sig skriftligt lärostoff, omotiverade, 

missnöje med studievanor och resultat, många aktiviteter på fritiden till bekostnad av läxor, rädsla 

inför prov, låg självbild och lågt självförtroende, eleven känner sig ej accepterade av 

klasskamraterna.109 Understimulering ger allmän skoltrötthet. Då sker en tillbakagång för eleven 

kunskapsmässigt, negativt inlärda mönster gör att eleven i vissa fall uttrycker sig aggressivt, 

motvilligt i skolan.110 

Detta är ett konstaterande och i vilket fall som helst är det av vikt att fånga upp eleven som känner 

denna känsla i matematik, hur kan lärare möta upp och ändra undervisningen så att det utmanar. 

Att intresset stärks i matematik bland eleverna som är begåvade. All forskning uppmanar alla 

pedagoger att hitta dessa elever och ge dem rätt stöd och undervisning. De sociala konsekvenserna 

är så ödesdigra och visar sig ju äldre eleven blir. 

Begåvade barns möte med svenska skolan blir många gånger förvirrande. Förhoppningar om att 

lära sig nya saker och möta nya utmaningar blir om intet. Allas mål bör vara att barn och ungdomar 

ska växa upp lyckliga och harmoniska.111 All mänsklighet strävar efter att känna samhörighet och 

delaktighet i vår värld och vårt samhälle.112 Hur undervisningen anpassas till eleven beror på 

lärarens ämnes och didaktiska kompetens samt organisatoriska förutsättningar, ekonomiska 

förutsättningar, tid, gruppstorlekar och lärartäthet.113 

Merparten av de begåvade eleverna i spetsmatematikgruppen har ett genuint intresse för matematik 

och känner att de har stöd från familjen. Är detta ett sammanträffande eller påverkar familjen 

elevens intresse i matematik. Studien visar på en tydlig koppling mellan elevens intresse och stöd 

från familjen i matematik bland de intervjuade eleverna.  

Forskning visar att individuella anlag och social miljö spelar stor roll. Även att det bör finnas frihet 

och utrymme för spontana aktiviteter som är kopplade till elevens begåvning. Familjen får en viktig 

roll i att vägleda och ge stöd, likt skola och samhälle. Mönks menar att det är av vikt att vägleda 

varje barn i att anamma nya förhållningssätt och handlingsmönster i en trygg miljö.114 

Undervisning i matematik påverkar intresset i matematik bland de intervjuade eleverna. Merparten 

av eleverna vill ha genomgångar. Genomgångar som är korta och tar upp nya områden. Hälften av 

de begåvade eleverna anser att lektionspassen är för långa. Undervisningen är läromedelstyrd då 

räkning i boken upptar all undervisning förutom undervisningen i spetsmatematikgruppen. 

Problemlösningstal nämns fler gånger av eleverna och 30% uttrycker att de vill ha fler 

problemlösningstal på ordinarie lektion. Merparten av eleverna är positiva till 

spetsmatematikundervisningen som endast består av diskussion och räkning av problemlösningstal. 
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Detta kan tolkas som att alla önskar mer problemlösning. Studien visar på en tydlig koppling mellan 

elevens intresse och intresse för problemlösning i matematik bland de intervjuade eleverna. 

Matematiklektioner som är läromedelsstyrda och består av lösning av rutinuppgifter samt repetition 

av genomgångna områden individuellt gör att eleven tappar diskussionsförmåga om begrepp och 

matematiska resonemang. Med problemlösning menas utmanande problem till innehåll och form. 

Det stimulerar till utveckling av matematisk kompetens, vilket är ett viktigt inslag i undervisning av 

matematik. Med diskussion sker en fördjupning hos varje individ kognitivt. Eleverna kan utveckla 

de egna förmågorna inom matematik, att resonera och tänka både individuell och i grupp. Elever 

med hög begåvning i matematik får med dagens matematikundervisning för lite stimulans och för 

få utmaningar. Detta kan leda till att eleverna misslyckas i skolan.115  

Studien av den begåvade elevens intresse i matematik visar på ett tydligt samband mellan 

motivation, arbetsro, problemlösning. Av de intervjuade känner sig 85% motiverade till att lära sig 

mer matematik, 85% känner att arbetsro i klassrummet ökar inlärningen och slutligen 85% av 

eleverna känner sig mycket positiva till spetsmatematiken och problemlösningsuppgifterna. Alla 

dessa faktorer påverkar elevens intresse i matematik.  

Nu är fokus på att läraren ska locka fram elevens lust att lära, dvs skapa undervisningstillfällen som 

intresserar, väcker nyfikenhet och skapar kreativitet hos eleven.116 Pettersson menar att i matematik 

krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter samt kunskaper om matematikens 

begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt 

stöd som elever i behov av särskilda utmaningar. 117 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.118  

Motivation är något som är av stor vikt för att kunna prestera och lära sig nya saker. Motivation att 

anstränga sig eller att ha vilja att lära sig något nytt uppkommer inte av sig självt. För att känna 

motivation kräver det att man blir motiverad på egen kraft eller genom stimulans från andra. När 

intellektuella färdigheter undertrycks eller trängs bort så tenderar det att eleverna blir omotiverade, 

bråkiga, lata samt får bestående personlighetsskador.119 

Slutsatser i relation till teorier 

Då vi ser till den begåvade elevens intresse eller avsaknad av intresse så visar studien att intresset 

hänger ihop med fler faktorer. Gemensamt är att intresset påverkas bl.a. av utmaning, inlärning, 

lektionsupplägg, motivation, arbetsro, familj, lärare och samhället. Hur mycket dessa faktorer 

påverkar är ytterst individuellt.  

Säljö menar att vi har ett behov att samarbeta för att lära oss kunskaper, vi reflekterar över olika 

lösningar.120 Sedan väljer människan aktivt beteende för att få kontroll över andra människor eller 
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sitt eget beteende. Beteenden som är handlande, tänkande, kännande och fysisk eller kroppsligt.121 

Vilket beteende vi än väljer, utgör den oftast vårt bästa försök att få effektiv kontroll över våra liv. 

Då minskas skillnaden mellan vad vi för tillfället vill och det vi ser är tillgängligt i den verkliga 

världen. Då är vi i balans.122 Allting vi gör inleds av inre bilder som är lagrad i bildminnet är bilden 

förknippat med något trevligt så lär sig eleven det, om inte så förblir eleven passiv och försöker 

tillfredsställa sina behov på annat sätt.123 Familjen har en avgörande roll som kunskapsspridare. 

Även vilken kulturell syn som familjen har av skolan och dess betydelse.124 Lärarens uppdrag är att 

se så att alla elever hittar motivation i klassrumsmiljö, att ge eleverna värme och omsorg. En annan 

självklarhet för alla elever oavsett kunskapsnivå är att bli bekräftade och känna samhörighet.125 

Lärarens roll är att vägleda elever i klassrummet. Att vara goda förebilder. Att dela in eleverna i 

inlärningsgrupper. Då inlärning sker i små inlärningsgrupper, är chansen större att eleven lyckas 

med att känna motivation.126  

De begåvade eleverna vet hur de lär sig bäst matematik, det är av vikt att de börjar lyfta det i 

klassrumssituationer. Att eleverna vågar påverka undervisningen. Då kommer vår roll in som lärare 

att anamma elevdemokrati och elevinflytande så att undervisningen känns utmanande och 

tillfredställande för alla. 

Glasser menar att insidan ger upphov till allt beteende hos eleverna, oavsett lärarens bästa 

ansträngningar att lära ut. Med denna kunskap om motivation bör lärare kunna omstrukturera sina 

lektioner så att många fler elever väljer att arbeta och lära sig därför att de finner det tillfredställande 

att göra det, deras inre styr motivationen, vilket påverkar elevens intresse.127 Vi följer våra intressen, 

vår inre motivation, vilket speglar vårt sätt att lära oss i den miljö vi är.128 Säljö menar att det är 

genom lärande som individen utvecklas.129 Eleven behöver få känna delaktighet och inflytande i 

sin lärprocess vilket stärker elevens identitet och jaget.130 Då vi har roligt, känner glädje så aktiveras 

minnet och vi kommer ihåg det vi lärt oss, vilket påverkar elevens intresse.131  

Slutsatser i relation till framtid  

Den begåvade eleven som saknar intresse och motivation i matematik behöver annorlunda 

undervisning. De begåvade eleverna som känner motivation vill ha fler utmaningar och behöver 

annorlunda undervisning. Viktigt i framtiden blir att hitta dessa elever så att ingen tappas bort och 

konsekvenserna är för omfattande om så sker. Denna målgrupp som intervjuats pratar mycket om 

arbetsro, vad är arbetsro för varje individ. Här är nog referensramarna olika. Kan små 
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inlärningsgrupper i grupprum ge arbetsro. Gemensamt i studien bland eleverna är att arbetsro är 

då alla sitter ned och inga yttre moment stör, likt ljud från prat eller stolar som låter eller personer 

som går runt i klassrummen. Klassrummen behöver se annorlunda ut. Det behöver finnas 

grupprum så att eleverna kan delas in i små inlärningsgrupper. Det kan tänkas att dessa 

högpresterande begåvade barn som fokuserar och koncentrerar sig känner en trötthet om de inte 

får arbetsro, med tanke på det tempo de har vid inlärning.  

Elever som arbetar tillsammans i små inlärningsgrupper kan vi lyckas med att motivera, så att nästan 

alla elever vill arbeta av följande anledning. Av anledning att känna att deras behov tillfredsställs.132 

Då kan det bli aktuellt att skolans specialpedagoger och speciallärare arbeta med de begåvade 

eleverna så att de känner utmaning och motivation. 

I USA så arbetar bara speciallärare med högpresterande starka elever. I Europa så ges stöd av 

speciallärare endast åt svaga elever som knappt når målen.133 Idag i Sverige finns en positiv attityd 

till begåvning, vilken förknippas med elitism. Det finns en förståelse bland skolans pedagoger och 

ledning om att elever med fallenhet och intresse för ett ämne inte klarar sig själv. Lärarna uttrycker 

en vilja att hjälpa men saknar resurser och kunskap. Spetsutbildningar inom matematik på 

grundskola och gymnasienivå visar att politiker börjar förstå dessa elevers värde i samhället. Dock 

behövs fler och tidigare insatser för att elever med fallenhet för ett ämne ska få utvecklas och känna 

av harmoni i sin uppväxt.134 Tillfällen där likasinnade kan träffas och känna samhörighet med 

jämnåriga. Positiv självbild utvecklar begåvningen och eleven når högre potentiell kunskapsnivå. 
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Konklusion 

Eleven vill ha arbetsro, eleven vill ha problemlösningsuppgifter och eleven vill känna motivation. 

Det är faktorer som påverkar elevens intresse i matematik. De flesta av de begåvade eleverna i 

spetsmatematikgruppen är högpresterande elever som lär med lätthet. De klarar av en pedagogisk 

fattig miljö. De känner motivation till matematik och är positiva till förändringar. De vill ha arbetsro 

för att kunna koncentrera sig på inlärning. De önskar mindre inlärningsgrupper, frihet att välja plats 

och kortare genomgångar i matematik. De är högpresterande elever som behöver stöd och 

utmaning av lärare för att utvecklas på sin nivå. Eleven påverkas av inre bilder som styr deras 

agerande vilket speglas på deras intresse av matematik. Positiva inre bilder av matematik får en 

positiv effekt på intresset och elevens inlärning i matematik. Negativa inre bilder av matematik ger 

en negativ effekt på intresset och elevens inlärning i matematik. Alla elever har förmåga att känna 

motivation, men motivationen kan sitta olika långt in hos vissa. Det blir upp till läraren att anpassa 

undervisningsstoff och struktur av lektion så att eleven känner sig tillfreds i sitt inre och känner 

motivation till att lära och arbeta på lektioner. De intervjuade eleverna vill ha korta genomgångar 

av nya områden, mer utmanande uppgifter så kan samtala matematik. Denna spetsmatematikgrupp 

har möjlighet att träffa likasinnade vilket leder till fördjupning inom det matematiska tänkandet och 

de tränas i att uttrycka sig matematiskt. Av de intervjuade eleverna är merparten positiva till 

spetsmatematiklektionen, vilken fungerar som en mindre inlärningsgrupp. Många av de intervjuade 

eleverna visar med genuin glädje att de gillar ämnet matematik och är mycket intresserade. Det kan 

tänkas hänga ihop med den glädje de känner då de får utmaningar, och då eleverna känner glädje 

så lär de sig mer. Inlärning hänger ihop med hur elevens inre bilder i ämnet är. Några av dem 

upplever de vanliga lektionerna med rutinräkning trist, och med för långa genomgångar. De 

begåvade eleverna lär med lätthet, men kan nå full potential först då miljön tillåter det. Då eleverna 

pratar om att känna sig motiverade inom matematik så känner de en inre belöning. De vill bara 

fortsätta att räkna, mer utmaningar, svårare utmaningar, de uttrycker sig om att de känner flyt. Det 

klättrar i en kunskapsstege och vill högre och högre. Varje lektion vill alla elever känna denna känsla 

för att stärka sin självbild. Tydligt i studien blir att det finns elever som saknar intresse och 

motivation. Egenskaper som skoltrött, kan redan allting, lär sig inte något i skolan, blir lätt 

okoncentrerad på lektionen, stör andra elever, är negativ till undervisningen och anser att 

matematik var roligare förut då den var laborativ. Den kan vara så att den begåvade eleven har mer 

eller mindre fått anpassa sig till genomsnittsnormen av elever. Om skolprestationerna ligger långt 

under den förväntade nivån med hänsyn till elevens intelligens och kreativitet. Understimulering 

ger allmän skoltrötthet, tillbakagång kunskapsmässigt, negativt inlärda mönster, uttrycker sig 

motvilligt i skolan, har en negativ självbild. Oavsett om eleven är särskilt begåvad eller en 

underpresterare så är det av yttersta vikt att fånga upp eleven som känner denna känsla i matematik. 

Lärare behöver möta upp elevens önskan och ändra undervisningen så att den utmanar. Det är 

lärarens ansvar att intresset stärks i matematik bland eleverna som är begåvade. De sociala 

konsekvenserna är så ödesdigra och visar sig oftast ju äldre eleven blir. Min lärdom av denna studie 

är även att ge elever med begåvning mer specialpedagogtid. Skapa arbetsro i klassrummet och ha 

varierad matematikundervisning, individuellt, par, grupp och gärna laborativt. Sammanfattningsvis 

vill jag lyfta att inre positiva bilder avspeglar hur eleven känner inför ämnet matematik. Alla behöver 

känna lycka och harmoni i själen. Våra elever är vår framtid.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Information till rektor/lärare 

 

Hej 

Mitt namn är Lovisa Åström och jag arbetar som lärare på x-skolan. Jag kombinerar mitt arbete 

med att läsa en kurs som heter ”Självständigt arbete 1, 15hp” vid Uppsala Universitet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. I denna kurs gör jag en 

vetenskaplig studie inom ämnet matematik. 

 

Mitt syfte med studien är att öka min kunskap, om hur elever med intresse för matematik känner 

inför ämnet matematik. I min studie kommer jag att intervjua elever. Intervjuerna är till för att 

få en djupare förståelse. Studien görs i enlighet med de centrala innehållet i läroplanen (Lgr11), 

tidigare forskning, etiska forskningsregler och principer. Eleverna kommer att förbli anonyma. 
 

Forskningsetik 
· Syftet med intervjuerna är att få in material som kan analyseras utifrån valda teorier, 

samt att få infallsvinklar, tips och idéer till min vetenskapliga rapport.  

· Arbetet runt omkring och intervjuerna utgår från Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska krav. Dessa krav är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002) 

· Materialet som kommer att samlas in under intervjuerna kommer endast att användas i 

arbetet med rapporten. 

· Det insamlade materialet och informationen utifrån detta kommer inte att kunna ledas 

till en specifik person, klass eller arbetsplats.  

· Elevernas medverkan i intervjuerna är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

Jag undrar om det finns möjlighet att intervjua elever på din skola? 

 

Jag kommer att behöva ert svar så snart som möjligt.  

 

Vid frågor, kontakta mig på: xxxxx 

 

eller min handledare: Magdalena Cedering, xxxxx 

 

Med vänlig hälsning/Tack på förhand 
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Bilaga 2. Till föräldrar/vårdnadshavare 
 

Hej 

Mitt namn är Lovisa Åström och jag arbetar som lärare på x-skola. Jag kombinerar mitt arbete med att 

läsa en kurs som heter ”Självständigt arbete 1, 15hp” vid Uppsala Universitet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. I denna kurs gör jag en studie i hur elever känner inför ämnet 

matematik. 

 

Syfte 

Med denna studie vill jag öka min kunskap, om hur elever med intresse för matematik känner inför 

ämnet. I min studie kommer jag att intervjua elever. Intervjuerna är till för att få en djupare förståelse. 

Studien görs i enlighet med de centrala innehållet i läroplanen (Lgr11), tidigare forskning, etiska 

forskningsregler och principer. Eleverna kommer att förbli anonyma. 

 

Medgivande 

För att kunna göra denna studie, hoppas jag få er tillåtelse att intervjua ert barn. Jag kommer att 

sammanställa intervjuerna, som grund för min fördjupning och koppla det till tidigare forskning inom 

området. Allt insamlat material kommer att hanteras med hög säkerhet, där specifika svar inte kommer 

att kunna kopplas till någon enskild individ i studien. Forskningsregler och etiska principer vidtas i den 

skriftliga slutgiltiga rapporten om studien. Allt material kommer att förstöras efter avslutad kurs. Ert 

barns medverkan är helt frivillig, kan avbrytas när som helst av er och ert barn. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår. 

 

Jag vill med detta brev be om ert godkännande, att få intervjua ert barn om hur han/hon känner inför 

ämnet matematik.  

 

Förälders/Vårdnadshavares namn……………………………………………………..  

 

ger härmed mitt medgivande till att 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Årskurs:……………... 

 

mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Intervjuerna kommer att ske under skoldagen. Jag kommer att utföra intervjuerna innan 31/3. Jag 

kommer att behöva ert svar så snart som möjligt, helst innan fredagen 24/3. 

Vid frågor, kontakta mig på: xxxx eller via Schoolsoft/Lärum 

 

eller min handledare: Magdalena Cedering, xxxxx 

 

 

Med vänlig hälsning/Tack på förhand 

 

Lovisa Åström 
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Bilaga 3. Intervjuguide  
 
Namn: 
Skola: 
Årskurs: 
 
 
Inledning 

• Tycker du att matematik är intressant eller inte? 

• Hur menar du då? 
 
Bakgrund 

• Har du någon i din familj som stöttar dig i matematik? 

• Om ja, på vilket sätt då? 

• Hur har du upplevt det? 
 
Motivation 

• Vad skapar motivation hos dig i matematik? 

• Hur menar du då? 

• När känner du dig inte motiverad i matematik? 

• Hur menar du då? 
 
Inlärningsstil 

• När lär du dig bäst matematik? 

• Hur upplever du det? 

• Vad ger det dig?  

• När lär du dig inte bäst matematik? 

• Hur känner du då? 

• Hur påverkar det dig? 
 
Utmaningar 

• Vad ger dig en utmaning inom matematik? 

• Hur känner du då? 
 
Matematik 
(Rangordning) (visuellt - bildkort) 

• Vilka ämnen i matematik är du mest intresserad av? 

• Motivera hur du tänker och känner? 
 
klass/grupp 

• Hur känner du inför denna spetsmatematik? 

• Hur menar du då? 
 
Avslutande fråga 

• Finns det något som du tycker att jag missat att fråga?  


