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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till våra praktikhandledare som stöttat oss i vårt arbete med 
undersökningen. 

Tack alla elever som ställt upp på arbetssätten och accepterat oss som lärare. 

Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare Eva Juhlin för sin konstruktiva kritik som 
hjälpt oss framåt till en väl genomarbetad rapport. 

Trotts många motgångar och långa nätter av hårt arbete älskar vi varandra… 

 

TACK! 

 

 

Luleå, december 2001         Mona Bergström, Anna Wännström 

 



Abstrakt 

I detta examensarbete jämförde och utvärderade vi två befintliga arbetssätt med avseende på 
begåvade elever inom ämnet matematik. Vi ville med vår undersökning ta reda på vilken 
metod som är bättre ur kunskapssynpunkt. Under slutpraktiken hösten 2001 har vi arbetat på 
olika sätt på två skilda praktikskolor och sedan utvärderat dessa med två sluttest. 
Försökspersonerna bestod av grupper på fem respektive sex elever i årskurs 9, gemensamt för 
dessa var att de hade betyget MVG i matematik. 

Resultatet visade en tendens att de elever som haft genomgångar och arbetat med 
fördjupningsuppgifter presterade ett bättre resultat än de elever som jobbat i sin egen takt. 
Hade vi genomfört undersökningen under en längre tid och med fler deltagare skulle vi kunna 
dra tydligare slutsatser av arbetsmetoderna. 
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Bakgrund 

Inledning 

I vår utbildning har vi under praktikperioderna stött på många elever som varit väldigt 
skickliga i matematik. Vi anser att dessa elever har blivit åsidosatta och bortglömda. Mycket 
tid och energi läggs ned på att hjälpa elever med matematiksvårigheter, men hur ska man som 
lärare motivera och engagera elever som är begåvade? 

Dagens skola erbjuder få fördjupningsuppgifter och det som kallas fördjupning i skolan anser 
vi endast vara en typ av repetition vilket lätt kan bli glädjedödande. Eftersom vi vår 
uppfattning är att alla elever har rätt till utmaning och fördjupning av sina kunskaper blev det 
grunden till vårt examensarbete. 

Vad krävs för att bli bra i matematik? 

Enligt Rita Barger (1998) finns det tre centrala punkter som är viktiga att behärska för att bli 
en bra matematiker.  

1. Att ha en god taluppfattning, vilket innebär att eleven har en generell förståelse för tal och 
dess storlek samt hur de olika räkneoperationerna påverkar talet. Eleven har även 
förmågan att använda denna förståelse för att fatta matematiska beslut och utveckla 
metoder för att lösa komplexa problem samt att reflektera över och kunna avgöra om 
svaret är rimligt. (Barbara J. Reys, 1995) 

2. Att vara en bra problemlösare, vilket innebär att eleven styr och planerar sitt tänkande så 
att denne med hjälp av sina redan befintliga kunskaper kan göra flera rutinmässiga 
beräkningar för att komma fram till lösningen. Det är även viktigt att eleven är intresserad 
och motiverad samt har ett bra självförtroende när det gäller matematik och har ett gott 
tålamod och inte ger upp i första taget. (Nämnaren - Matematik ett kommunikationsämne 
1996) 

3. Att kunna uppskatta. 

Hur kan man veta om ett barn är matematiskt begåvat? 

I en amerikansk undersökning har Rita Barger arbetat med begåvade barn i avsikt att försöka 
beskriva kännetecken och olika arbetsmetoder för dessa elever. 

Barn som är duktiga i matematik har ett antal gemensamma egenskaper som är lätta att 
identifiera. För att ett barn skall anses vara begåvat bör de besitta ett flertal av dessa 
egenskaper, men väldigt få barn visar prov på alla (Barger, 1998). Dessa gemensamma 
egenskaper är enligt Barger följande. Barnen: 

• har lätt för att räkna.  
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• lär sig baskunskaper spontant, det vill säga lär sig utan undervisning. 

• lär sig omedelbart efter att ha sett eller fått problemet förklarat för sig. 

• skapar egna metoder för att lösa svåra beräkningar. 

• har svårt för att förklara hur de kommit fram till svaret, vet bara att det är rätt, ofta 

förvånade att inte alla tycker att det är lika självklart. 

• lär sig matematik ”på egen hand”. 

• kan vid tidig ålder resonera abstrakt. 

• letar efter mönster. 

• försöker ändra på regler och vill veta varför de måste följa dessa. 

• föreslår vissa lösningar som skiljer sig från de som normalt lärs ut. 

• har lätt för associationer 

• har bra taluppfattning. 

Starka elever har lätt för att förena nytt material och nya koncept med gamla kunskaper och är 
ofta de som: 

• har många olika sätt att arbeta med problem. 

• hittar kopplingar mellan nya och gamla kunskaper snabbt. 

• vill ständigt veta varför? 

• försöker ständigt ändra på regler. 

• har alternativa metoder för att lösa problem eller göra uträkningar. 

• läser matematik utanför skolan. 

• hittar snabbt fel som läraren gör vid uträkningar, språk och symboler. 

• kommer ihåg udda information om siffror och termer. 

• ser mönster som ingen annan ser. 

• kommer med ovanliga svar, till exempel om du frågar klassen om ett tal mellan 1-10 kan 

de säga 4,16. 

• hittar på skämt som de andra barnen inte förstår. 

En annan indikator på att eleven är matematiskt begåvad är provresultaten. Eleven har ofta 
toppresultat på alla matematikprov, centrala som lokala och visar även stor skicklighet när det 
gäller problemlösning. (Barger, 1998) 

Om man skulle ana att det finns en begåvad elev i sin klass finns det olika tester som eleven 
kan göra. Läraren kan till exempel låta eleven göra matematikprov för högre årskurser, ett 
övergripande prov på baskunskaperna i matematik och så vidare. Om en elev visar prov på att 
ha tillräckliga förkunskaper och förståelse för ett avsnitt ska eleven inte vara tvingad att göra 
samma arbete som resten av klassen utan i stället få möjlighet att bedriva alternativa studier. 
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Genom att ge eleven en diagnos på arbetsavsnittet innan den egentliga genomgången kan 
läraren få en rättvis bild av elevens kunskaper. Om eleven presterar 85-90 % korrekta svar 
finns det ingen anledning att hon ska vara tvingad att arbeta med avsnittet i fråga. (Corazza, 
Gustin, Edelkind, 1995) 

Att möta en begåvad elev i dennes kunskapsutveckling 

Det kan som lärare vara svårt att finna tid för alla elever i klassen. Hur ska man då göra för att 
inte försumma de barn som behöver extra stimulans. I just detta fall är föräldrakontakten 
väldigt viktig, det är trots allt föräldrarna som känner sitt barn bäst. Fråga föräldrarna om råd 
och visa att du är samarbetsvillig. Ta kontakt med andra lärare som också arbetar med 
begåvade elever. Det är viktigt att inte tro att bara för att de är begåvade har de förmågan att 
lära sig allting själv, de behöver också undervisning. (Rita Barger, 1998) 

Ett vanligt "problem" med starka elever är att de inte ger allt de har. De kan bestämma sig för 
att det är tillräckligt med godkänt. Dessa elever är väldigt bra på att lista ut vad som krävs för 
ett betyg och sedan lägga sig på den nivån, även om de skulle kunna prestera mycket mer. Om 
man hamnar i en sådan situation är det viktigt att sätta sig ner och diskutera med eleven, 
föräldrar och övriga lärare om eleven skall satsa på matematik. Kanske finns det något annat 
ämne som eleven finner mer intressant. (Barbara Hunt, 1996) 

Det är många saker att tänka på när man arbetar med starka elever. I arbetet med begåvade 
elever är det inte alltid man som lärare har de rätta svaren på uppgifterna. Det bästa är att säga 
att man inte kan och ska ta reda på svaret. Ett karaktäristiskt drag hos begåvade elever är att 
de har stor känsla för rätt eller fel. Skulle du ljuga kan de känna som att du svikit dem. (Rita 
Barger, 1998) 

Det finns både för och nackdelar som begåvade barn kan stöta på i skolan. De flesta 
nackdelarna kretsar kring arbetsfördelningen och gruppindelningen. I en artikel av Barbara 
Hunt (1996) står det att begåvade elever lär sig mer och har en bättre attityd till lärandet och 
deras motivation ökar om de är grupperade tillsammans, åtminstone en del av dagen. Hon 
skriver vidare att i teorin skall ett grupparbete minska arbetsbelastningen för den enskilda 
personen, i verkligheten kan det sluta med att den begåvade eleven får dra hela lasset. 
Klasskamraterna lär sig snabbt att om en begåvad elev vill ha ett bra betyg lönar det sig att 
arbeta med denne. Ett annat problem som Hunt belyser är att grupparbeten bedöms gruppvis 
och inte enskilt, det syns inte vilka som har arbetat och inte. En av fördelarna med att låta en 
begåvad elev gå i "vanlig skola" är, enligt Nämnaren, Matematik –ett kärnämne (1995), att 
eleven får höra andra elevers åsikter och tankar kring problem och lösningar. I grupparbeten 
tillåts elever att agera lärare och drar nytta av varandras kunskaper och enligt Nämnaren gäller 
följande för starka elever: "…genom att hjälpa kamrater i gruppen kan de fördjupa sitt eget 
matematikkunnande. I heterogena grupper utvecklas de i, vad de i alla fall måste kunna, att 
arbeta tillsammans med personer, som har andra förutsättningar och intressen". (Nämnaren, 
Matematik – ett kärnämne, 1995, s. 136) 

Som alla andra barn är inte alla begåvade elever lika, en del gillar att göra läxor och 
hemuppgifter, andra inte. Det viktigaste är att tänka på vad som gör mest nytta för inlärningen 
hos varje enskild elev. Syftet med hemläxor är att försäkra sig om att eleverna har förståelse 
för innebörden av lektionen är det då självklart att alla elever inte behöver lika mycket 
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hemläxa. Det viktigaste är att kompromissa. Läraren kan välja ut 3-5 problem som eleven 
skall lösa och löser eleven dem problemfritt finns det ingen anledning till mer träning på just 
det området utan man kan gå vidare. Skulle eleven ha några fel går läraren igenom felen pekar 
ut vad som behöver tränas mer på. På så sätt får eleven automatiskt hemläxa. (Rita Barger, 
1998). 

Det finns olika typer av material som kan vara bra att arbeta med för starka elever. Vissa typer 
av böcker kan vara speciellt bra som till exempel, gamla textböcker, mattehistorier, biografier, 
pussel och tankenötter samt böcker i skapande matematik. De gamla textböckerna ska vara 
från ungefär 1900-talets början. Deras värde ligger i algoritmerna (eller metoderna) de lär ut. 
Dessa böcker kräver stor tankeverksamhet och innehåller annorlunda metoder att räkna på 
som är väldigt speciella. Biografier är bra för starka elever eftersom de ofta blir inspirerade av 
dessa. När de läser biografier om matematiker, kommer de att försöka förstå metoderna och 
matematiken som beskrivs. Dessa biografier kan också hjälpa eleverna inse att de inte är 
ensamma om sitt intresse. Det finns även många vanliga sällskapsspel som uppmuntrar 
logiskt tänkande bland annat Mastermind, Othello, Trivial Pursuit, Sänka skepp, Fyra i rad 
och inte att förglömma, det klassiska tänkarspelet Schack. (Rita Barger, 1998) 

Enligt Jörgen Lind (1993) finns det många datorprogram som är bra att arbeta med. Man bör 
enligt Lind leta efter program som engagerar elevens intellekt och hjärna, och som kräver att 
användaren ska lösa ett problem eller pussel. Programmen kräva logiskt och kreativt tänkande 
samtidigt som de är utmanande. 

En begåvad elev kan tillåtas arbeta igenom boken i sin egen (snabbare) takt Den största 
fördelen med detta är att eleven tillåts lära sig mer matematik och ändå gå kvar i sin klass. 
Eleven behöver inte vänta på att majoriteten av klassen ska förstå avsnittet innan man kan gå 
vidare in på någonting nytt. Men det är svårt att lära sig ett avsnitt på egen hand. En stark 
elev, trots sin förmåga, behöver också få genomgångar ibland. Matematikens symboler och 
regler är inte alltid självklara. Eleven kommer att ha frågor och stöta på problem. Så om det 
här alternativet, att jobba igenom boken snabbare, ska fungera så måste läraren vara villig att 
hitta tid till att svara på frågor och hjälpa eleven. Med en lärare som redan har fullt upp kan 
det bli ett problem när väntan på att få hjälp blir lång. Om eleven arbetar i sin egen takt 
kommer fördelen av att samarbeta med sina klasskompisar gå förlorad. Med dagens syn på 
vikten av problemlösning och kommunikation i matematikundervisningen kan det vara en 
fördel att låta eleven stanna kvar i klassrummet och inte sitta i något avskilt rum. Det gäller i 
synnerhet när man arbetar med problemlösning eftersom problemen många gånger är sådana 
att eleverna inte har en färdig algoritm för hur uppgifterna ska lösas. Starka elever lär sig och 
"tjänar" mycket på att vara med och lösa denna typ av uppgifter. Slutligen, tänk efter vad som 
kommer att hända när eleven räknat ut boken före skolårets slut. Finns det möjlighet att få 
börja med nästa årskurs bok? Vad händer då om eleven redan i 8:an är färdig med 9:ans bok? 
Ska eleven tvingas överge/slippa matematik i ett helt år innan denne går ut högstadiet? Eller 
ska eleven få börja räkna i gymnasiets matematikbok? Vad händer då när eleven kommer dit? 
Finns det någon lärare som tar hänsyn till att eleven tidigare räknat i en snabbare takt och 
redan kan det läraren går igenom och att allt endast blir tråkig repetition? (Rita Barger, 1998) 

En elev kan tillåtas arbeta med fördjupningsuppgifter. Fördjupning innebär att eleven får gå 
djupare in i avsnittet och göra övningar/uppgifter som normalt inte ingår i läroboken utan är 
annorlunda uppgifter, med nya infallsvinklar. Fördjupning är värdefullt för alla elever i 
klassen men oftast finns det inte nog med tid för att alla ska hinna med uppgifterna utan det 
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blir endast de starka eleverna. Fördelen med fördjupning är att skolan brukar vara mer villig 
med att tillhandahålla material för eleverna att jobba med istället för att låta eleverna gå "för 
fort" fram. Elever som jobbar med fördjupning stannar med sina klasskamrater i klasrummet. 
Starka elever känner och visar ofta sitt intresse i matematik genom fördjupningsuppgifterna. 
Ibland kan det vara svårt att veta om eleven verkligen får en fördjupningsuppgift. Många 
arbetsblad och uppgifter som sägs vara fördjupning är inget annat än extra repetition och 
övning. Läraren och skolan kan känna sig säkra i tron att de tillför den starka eleven något 
extra när de i själva verket varken utmanar eller utökar elevens kunskap på något sätt. Många 
lärare är inte medvetna om hur mycket fördjupningsuppgifter det finns inom varje område. 
När det inte finns tid eller resurser för att hitta eller tillverka fördjupningsuppgifter, tar läraren 
istället fram ett redan färdigställt arbetsblad. Dessa blir eleven inte särskilt road av. (Rita 
Barger, 1998) 

Ett sätt att arbeta för att inspirera eleverna kan vara med skapande matematik som är 
matematik som presenteras på ett lekfullt sätt. Det innehåller utredningar, pussel, spel och 
ämnen som är baserade på speciella matematiska principer eller tekniker som är presenterade 
så att det ska vara kul. Skapande matematik inspirerar till annorlunda och kreativt tänkande. 
Vad som räknas till skapande matematik är olika från person till person. För att det ska vara 
skapande för en person ska vissa krav vara uppfyllda. (Recreational math, Gambit, 1995)  

Det ska: 

• vara roligt 

• innehålla problemlösning 

• vara kreativt 

• vara relaterat till matematiska koncept 

• innehålla en metod eller lösningsprocess 

• vara uppbyggs så att man ska kunna göra gissningar och se om det stämmer 

• Ett enkelt korrekt svar är inte målet 

• inte vara uppbyggt så att lösningen kommer direkt, utan man måste ta sig tid för att 

komma fram till svaret 

• krävas att man tänker till eftersom man ej kan använda sig av mekanisk räkning 

• inte bara vara för en speciell ålder utan många olika åldersgrupper ska kunna ”leka" med 

samma problem 

Ett exempel på en uppgift som skulle kunna höra till skapande matematik finns i bilaga 2. 

Ett annat sätt att inspirera eleverna kan vara genom explorativ matematik Arbetsmetoden 
bygger på det explorativa lärandet där upptäckten, laborationerna och projektet är de tre 
stöttepelarna. Arbetet på lektionerna sker oftast i helklass med experiment  eller självständiga 
underökningar som utgångspunkt. Eleverna lär sig att analysera, tillämpa och använda 
matematik och det ger goda möjligheter att värdera lösningar och metoder. Författarna skriver 
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att läroboken får en annan roll i detta arbete att den mest används som ett kompendium med 
övningsexempel.  

De flesta övningar med explorativ inriktning är sådana att varje elev kan utför den 
åtminstone delvis. Varje elev väljer det sätt att lösa problemet som passar honom eller henne 
bäst, endel har mer generella lösningar medan andra har mer konkreta. (Moghaddam, Nilson 
och Stankiewics, 2000, s. 56) 

Moghaddam, Nilson och Stankiewicz (2000) ger ett exempel på explorativ matematik. Att 
bygga en låda: 

• Eleverna får var sitt A4-papper. 

• Klipp bort fyra lika stora kvadrater i hörnen, kvadrater med sidan 1 cm, 2 cm, 3 cm osv. 

Varje grupp klipper bort olika mycket. 

• Vik upp sidorna så att det blir en öppen låda. 

• Vilken låda har störst volym? 

• Undersök volymen som en funktion av höjden 

• Undersök också begränsningsarean som en funktion av höjden. 

Arbetssätt och arbetsformer 

Skolan ska ge varje enskild elev hjälp till utveckling utifrån dennes kunskaper och 
förutsättningar. Läraren skall så långt det är möjligt skaffa sig en bild av vilken nivå varje elev 
ligger på och därifrån försöka individualisera undervisningen. Denna individualisering kan 
delvis ske genom att klasser delas in i grupper med olika svårighetsnivåer inom bland annat 
matematik. Men även inom dessa ramar kan individualiseringen ske genom att elever arbetar 
med uppgifter som har en varierande omfattning och svårighetsgrad men också genom 
elevernas egen arbetstakt. Eftersom de arbetar helt i sin egen takt kan spridningen mellan 
eleverna bil mycket stor och vid samma tidpunkt kan därför elever arbeta inom skilda 
årskurser. (Ydén mfl,1966) 

Enligt Nämnaren, Matematik - ett kommunikationsämne (1996), kan det finnas svårigheter att 
individualisera undervisningen vilket missgynnar både elever som behöver mycket hjälp och 
de elever som kan och vill lösa mera avancerade problem. Svårigheterna att individualisera 
undervisningen beror enligt Nämnaren på hur skolan organiserar arbetet och hur tiden 
används i matematik. Det är betydelsefullt att eleverna får ha inflytande över arbetsformer och 
arbetssätt för att "svara mot de krav på kommunikationsförmåga, kreativitet och 
självständighet som ett framtida samhälls och arbetsliv ställer" (s. 11) 

Vad som menas med arbetssätt och arbetsformer finns upptaget i Nämnaren, Matematik – ett 
kommunikationsämne, där det på sidan 12 står: 

Arbetsformer handlar om olika sätt att organisera undervisningen. Eleverna kan arbeta med 
gemensamma uppgifter i klassen eller i mindre grupper, i par eller helt individuellt. Läraren 
kan vända sig till hela klassen, handleda gruppvis eller individuellt……… 
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Med arbetssätt brukar avses den metod med vilken man försöker uppnå ett mål, t ex tillägna 
sig eller lära ut olika kunskaper och färdigheter……… Läraren får inte inskränka sina 
arbetsinsatser till att enbart organisera själva arbetssituationen för att sedan låta 
verksamheten ledas av i förväg producerade uppgifter. Hemuppgifter för eleverna utgör en 
del av skolans arbetssätt. Skolans arbetssätt måste också få prägla hemuppgifternas 
utformning. 

När eleverna i sitt matematikarbete stöter på problem eller fastnar på en uppgift kan de genom 
att samarbeta i grupp utbyta idéer och information samt granska varandras förslag vilket kan 
leda fram till en lösning. En elevs idé kan föda nya idéer hos de andra i gruppen. Man ger på 
detta sätt varandra nya tankar som leder arbetet vidare. När eleverna arbetar tillsammans där 
man delar erfarenheter, ställer frågor eller kommer med förslag till lösningar blir eleven 
medveten om sitt eget tänkande och förståelsen utvecklas. Författarna skriver: ”Om eleverna 
tar till sig idéer från kamrater och får ökat självförtroende att aktivt delta i lösningsprocessen, 
kan alla öka sitt kunnande oavsett hur långt de kommit i sin egen utveckling.” (sida 70) 
Vidare skriver de att gruppens sammansättning är viktig eftersom eleverna måste känna sig 
trygga i gruppen och ha förtroende för varandra. Gruppsammansättningen bör därför inte 
ändras alltför ofta och antalet elever bör inte vara mer än 3-4 stycken. Detta för att alla ska bli 
aktiva deltagare och inse sitt ansvar i gruppen. Enligt Nämnaren samtalar och resonerar 
eleverna mycket matematik med varandra i grupperna. Dessa samtal utvecklar elevernas 
matematiska tänkande eftersom tankarna blir synliga för dem själva och för de andra i 
gruppen. (Nämnaren, Matematik - ett kommunikationsämne, 1996) 

Vid enskild tyst räkning används den största delen av lektionstiden till räkning i läroboken 
som kapitelvis behandlar olika områden inom matematiken (ett kapitel om area, ett om volym 
etc). Böckerna är uppbyggda så att de inledningsvis i ett kapitel visar på en matematisk 
modell eller ett mönster som eleven senare skall följa och upprepa för att lösa uppgifterna. De 
flesta uppgifterna löses med beräkningar enligt detta bestämda mönster och endast ett fåtal 
uppgifter är av problemlösningskaraktär. Eftersom eleverna arbetar i sin egen takt innebär det 
att olika elever kommer att arbeta med olika kapitel vid samma tidpunkt. Elevernas skiftande 
behov av inlärningstid tillgodoses därmed och de snabba eleverna behöver inte vänta på de 
långsammare som i sin tur får den tid de behöver. Detta arbetssätt leder till att läraren måste 
följa upp elevernas arbete regelbundet för att vid behov ha enskilda genomgångar då eleven 
stöter på nytt innehåll. Vid dessa individuella genomgångar får läraren möjlighet att undervisa 
på olika sätt beroende på hur eleven lär sig. (Nämnaren, Matematik - ett 
kommunikationsämne, 1996) 

Hemuppgifter tar upp en stor del av skolans arbete och förekommer nästan varje dag. Detta är 
ett inslag i elevernas arbetsmiljö som innebär att de måste ta hem skolarbete vilket inte bara 
påverkar deras fritid utan också deras familj och andra människor i omgivningen. 
Hemuppgifter är till för att eleverna ska befästa sina kunskaper, träna färdigheter, öva inför 
läxförhör och prov men också att få eleverna att tänka själva och ta ansvar för sitt lärande och 
sina arbetsuppgifter och därigenom förbereda dom för ett liv efter skolan.  (Hellsten, J-O, 
1997) 

Den intellektuella utvecklingen förutsätter att man tillägnar sig kunskapen i olika former och 
eleverna bör koppla samman det praktiska, visuella och verbala för att tillägna sig kunnande 
och vetande i matematik. Hur dessa former ska kopplas samman beror på elevens begrepp och 
erfarenhet. Undervisningen bör därför se olika ut för olika elever vilket bör beaktas när man 
väljer arbetssätt i matematik. (Nämnaren, Matematik - ett kommunikationsämne, 1996) 
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Förankring i styrdokument 

Att man som lärare skall tillgodose de begåvade elevernas behov finns upptaget i 
styrdokumenten. I kursplaner och betygskriterier står: 

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. (sid. 28) 

I LpO 94:s mål och riktlinjer står det under rubriken kunskaper på sidan 19 att: 

Läraren skall: 

• utgå från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och  utveckla 

hela sin förmåga, 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,  

- få möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang  

Syfte 

Syftet med vår undersökning är att jämföra och utvärdera två befintliga arbetssätt med 
avseende på vilket som är bättre för att utveckla begåvade elevers kunskap inom ämnet 
matematik. 

Metod 

Val av undersöknings metod 

Kvantitativ metod 

Genom en kvantitativ metod får man tillgång till en mängd hårddata som uttrycks i siffror. 
Med hjälp av siffror kan man sammanfatta och skapa en överblick över materialet som 
samlats in. Detta sker genom att verkligheten delas in i mindre delar och genom att söka efter 
mönster och samband mellan dessa kan man försöka förklara hur saker hänger ihop och 
därigenom dra slutsatser. Svenning (1997)  

Testet 

Till den kvantitativa undersökningsmetoden hör tester. Detta är något vi valt att använda oss 
av för att testa elevernas kunskaper. Ett test kan bestå av många delmoment som behandlats 
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under undervisningsavsnittet. På så sätt delas testet upp i mindre delar och därigenom kan vi 
söka samband och mönster mellan de två försöksgrupperna. 

Målet med testet var att utvärdera: 

• hur väl eleverna genomfört sina beräkningar  

• hur väl eleverna redovisat sitt arbete och motiverat sina resultat 

• hur lämplig konstruktionen av buren var för ändamålet som angavs i sluttestet 

Kaninburen. 

• om konstruktionen av buren följde de givna förutsättningarna i sluttestet Kaninburen. 

Försökspersoner 

Försöksgrupp A 

Gruppen bestod av 5 elever i årskurs 9. Gemensamt för gruppen var att alla hade betyget 
MVG i matematik. 

Försöksgrupp B 

Gruppen bestod av 6 elever i årskurs 9. Gemensamt för gruppen var att alla hade betyget 
MVG i matematik. 

Bortfall 

I vår undersökning fanns det inga bortfall. Alla elever var närvarande vid båda provtillfällena. 

Material 

Som arbetsmaterial använde vi oss av matematikboken Z Undvall, Olofsson, Forsberg, 
(1997). Z- boken består av 8 kapitel där varje kapitel är indelat i A-, B- och C-uppgifter. A-
uppgifterna är lättats och C-uppgifterna är svårast. Efter varje kapitel finns det en 
sammanfattning på viktiga formler och matematiska regler. Varje avsnitt avslutas med 2 sidor 
problemlösning. Boken innehåller även ett kapitel med enbart repetitioner och ett kapitel med 
läxor. 

Vi har även arbetat med boken Matelogik av Ole Fich samt olika böcker från nämnaren, som 
till exempel: Nämnaren - tidskrift för matematikundervisning nr 2, 3 och 4, år 2000 och 
Matematik - ett kommunikationsämne (1996).  

Vi har också arbetat med fördjupningsuppgifter (bilaga 4 och 5). Uppgifterna utgick från 
elevernas matematikbok, det avsnitt undersökningen avsåg.  
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Genomförande 

Tidsplan 

Idén till vårt arbete fick vi under höstterminen 2000 då vi läste kursen MAM116. Där skulle 
vi skriva en matematikuppsats inom ett område som intresserade oss. Detta blev senare 
grunden till vårt examensarbete som vi arbetat med under vårterminen 2001. 

Under höstterminen 2000 skrev vi ett PM som lämnades in den 15 december. Det behövde 
omarbetas för att bli godkänt, vilket vi gjorde under vårterminen. När PM blivit godkänt 
tilldelades vi en handledare, Eva Juhlin. Handledartid bokades och omarbetning av vår 
matematikuppsats påbörjades så att den skulle passa in i bakgrunden.  

Utifrån bakrunden bestämde vi oss för att jämföra två olika sätt att undervisa och se hur de 
förhåller sig till varandra i avseende att utveckla kunskap hos de matematikbegåvade 
eleverna.  

När skolan började för hösten tog vi kontakt med respektive praktikhandledare och bestämde 
ett undervisningsavsnitt som lämpade sig för båda klasserna. Avsnittet vi arbetade med var 
rymdgeometri. Därefter fastställde vi två olika arbetsplaner med tillhörande uppgifter. 
Genomförandet av undersökningen skedde under slutpraktiken vecka 42 - 48 år 2001. 

Efter praktikens slut sammansställdes resultaten och rapporten skrevs färdigt. 

Termin 7, höstterminen 2000 

 

Termin 8, vårterminen 2001 

 

 
Termin 9, höstterminen 2001 

 
 
 

PM godkänns, tilldelning av examenshandledare, Eva Juhlin. Bakgrund och 
metod inlämnades till examenshandledaren för bedömning. Val av praktikplats 
och praktikhandledare.  

Examensarbetet genomfördes på praktikskolorna  under veckorna 42-48. 
Resultat och diskussion skrevs, lämnades in till Eva Juhlin. Omarbetning av 
rapporten. Slutseminarium och opponering, eventuella justeringar gjordes. 

Val av inriktning, PM skrivs. Materialsökningen påbörjades. Bakgrunden 
skrevs. 
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Tillvägagångssätt 

Förberedelser 

Vi ansåg att det fanns några kriterier som skulle uppfyllas för att en jämförelse skulle vara 
möjlig. 

1) Val av handledare. Eftersom vi skulle göra en jämförelse mellan två arbetssätt var 
förutsättningen att hitta två handledare som arbetade med likadana matematikböcker. Lärarna 
skulle dessutom ha undervisning i årskurs 9. Klassen skulle vara nivågrupperad för att få 
tillgång till de elever med högsta betyg, MVG. 

2) Avsnitt. De två klasserna skulle arbeta med samma avsnitt i boken för att en jämförelse 
skulle vara möjlig. 

3) Urvalet av elever. Innan vi valde ut vilka elever vi skulle jobba med hade vi ha satt upp 
särskilda kriterier för vad som räknas som en ”begåvad elev”. Kriterierna står listade i 
bakgrunden under avsnittet ”Hur kan man veta om ett barn är matematiskt begåvat.” Vi tittade 
även på gamla provresultat och betyg. Ovanstående diskuterades med lärarna och tillsammans 
kom vi fram till vilka elever som skulle ingå i undersökningen. Försöksgruppen skulle bestå 
av minst 5 elever vardera. 

4) För att inte peka ut någon elev som bättre eller sämre valde vi att arbeta med hela klassen 
på samma sätt. I resultaten har vi valt att endast ta hänsyn till de begåvade elevernas resultat 
och därifrån dra slutsatserna.  

Arbetssätt A 

Detta arbetssätt skulle vara väldigt styrt och därför fick eleverna vid det första lektionstillfället 
en planering. Planeringen (se bilaga 3) spände över 4 veckor.  

Eleverna hade tre matematiklektioner per vecka, två 40 minuters lektioner och en 60 minuters 
lektion. För varje lektionstimme fanns det bestämda mål och om målen ej var uppfyllda fick 
eleverna läxa. De elever som fullgjorde uppgifterna innan veckans slut fick arbeta med 
fördjupningsuppgifter. Fördjupningsuppgifterna var hämtade ur boken Matelogik av Ole Fich 
(2001). Talen i matelogik är graderad efter svårighetsgrad 1-5, där 5 är svårast. Uppgifterna 
som eleverna fick lösa motsvarade svårighetsgrad 4-5.  

Lektionsuppbyggnaden såg i princip likadan ut varje dag. Lektionen startade med en kort 
genomgång/repetition eller en frågestund där eleverna fick ta upp eventuella problem de stött 
på. Efter genomgången arbetade eleverna enskilt med uppgifterna i boken.  

Minst en gång per vecka fick hela klassen arbeta med problemlösning. Uppgifterna löstes 
ibland enskilt och ibland i grupp. För att gruppera eleverna efter kunskapsnivå valdes 
grupperna av klassläraren. Grupperna bestod av 2-3 personer. Problemlösningsuppgifterna var 



 12

hämtade ur olika böcker från Nämnaren samt från elevernas matematikbok (se bilaga 6). 
Problemen var också rangordnade efter svårighetsgrad 1-6, där 6 var den högsta 
svårighetsgraden. När problemen delades ut tog läraren hänsyn till hur duktiga eleverna var 
och de starka eleverna fick de svåraste problemen. 

Allt eftersom eleverna räknat färdigt kapitlet rymdgeometri gjorde de ett diagnostiskt test (se 
bilaga 7). Arbetsområdet avslutades med sluttestet kaninburen (se bilaga 8). Samtliga elever i 
klassen fick göra testet vid ett bestämt tillfälle.  

Arbetssätt B 

Under första lektionen fick eleverna veta att det inte skulle vara några genomgångar under 
avsnittet rymdgeometri. Eleverna skulle istället själva läsa in varje moment, men var det 
något de inte förstod kunde de givetvis be om hjälp. Detta var ett arbetssätt eleverna inte var 
vana vid.  

Vilka uppgifter som skulle räknas var helt upp till eleven. Fanns det uppgifter som en elev 
redan tyckte sig kunna var det tillåtet att hoppa över dem och gå vidare till nästa uppgift. 
Eftersom eleverna själva fick välja vilka uppgifter som skulle räknas varierade arbetstakten 
från elev till elev. De hade fyra 40 minuters lektioner per vecka och det tog 5 – 6 veckor för 
undersökningsgruppen att bli färdig med avsnittet. 

När varje enskild elev var färdig med avsnittet fick denne först göra ett diagnosiskt test och 
därefter sluttestet Kaninburen. Eftersom arbetstakten varierade mellan eleverna så gjordes 
testen vid flera olika tillfällen 

Sluttest  

Sluttestet bestod av två delar. Den första delen var ett diagnostiskt test. Detta var hämtat ur 
lärarhandledningen till Z boken, Undvall, Olofsson, Forsberg (1997). Diagnosen bestod av 7 
uppgifter som alla behandlade något moment från avsnittet rymdgeometri. Poängsättningen 
var 1 poäng/uppgift.  

Efter rättningen fick eleverna gå tillbaka till boken och träna mer på de moment de 
misslyckats med. 

Sluttestets andra del bestod av en uppgift som kallades Kaninburen. Uppgiften var hämtad 
från Matematik – ett kommunikationsämne, Nämnaren (1996). Kaninburen var ett 
övergripande test som behandlade flera olika moment inom avsnittet rymdgeometri som till 
exempel volym, begränsningsarea, omkrets, med mera. Eleverna fick göra testet under en 
lektionstimme.  

Innan vi började rättningen av Kaninburen satte vi upp kriterier för de moment vi tyckte att 
eleverna skulle ha klarat av för att uppgiften skulle anses vara fullständigt genomarbetad. (se 
bilaga 9) 
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Resultat 

Sammanställning av sluttesten 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Stapeldiagram som visar  Figur 2. Stapeldiagram som visar  
  Diagnostiskt  test grupp A  diagnostiskt test grupp B 

 

 

 

 

 

 
 
 Figur 3. Stapeldiagram som visar slut- Figur 4. Stapeldiagram som visar slut- 
  testet Kaninburen grupp A  testet Kaninburen grupp B 

 

I resultattabellerna (bilaga 10 & 11) visas vilka moment varje elev klarat av vid respektive 
test. 

I figur 1 och 2 kan man se att det var liknande resultat på det diagnostiska testet i båda 
grupperna. 10 av 11 elever hade minst 5,5 poäng av 7 möjliga.  

I figur 3 och 4 kan man se en större variation i resultaten. I grupp A fick 4 av 5 elever mer än 
15 poäng av 20 möjliga och endast 1 låg under 10 poäng. I grupp B däremot var det endast 3 
av 6 som fick över 15 poäng och de andra 3 kom inte ens upp i 10 poäng. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med vårt arbete var att jämföra och utvärdera två befintliga arbetssätt med avseende på 
begåvade elever inom ämnet matematik. Vi ville med vår undersökning ta reda på om någon 
metod var bättre med avseende på att utveckla dessa elevers matematikkunskap.. 

Eleverna i försöksgrupp A var vana vid en blandad undervisning som innefattade både 
genomgångar och självstudier. Den stora förändringen låg i fördjupningsuppgifterna och den 
styrda takten. Eftersom takten var styrd var det endast de snabbaste eleverna som hann arbeta 
med alla fördjupningsuppgifter. Till en början tyckte eleverna att problemen var svåra och 
behövde ledtrådar för att kunna lösa dem. Mot slutet av försöksperioden märktes en stor 
skillnad på problemlösningsstrategierna. Eleverna hade funnit sitt eget tillvägagångssätt som 
fungerade bra vilket är det viktigaste för att räkningen ska fungera anser Rita Barger. Det 
märktes också en skillnad på självförtroendet inför svåra uppgifter, attityden till sin egen 
förmåga förbättrades. Uppgifter som eleverna tidigare ansett att de inte skulle kunna lösa såg 
de nu som nya utmaningar. 

När arbetssätt B presenterades för eleverna blev det stökigt i klassrummet. Eftersom eleverna 
var vana vid att ha genomgångar blev de oroliga för att de inte skulle lära sig lika bra och 
deras betyg därmed skulle sänkas. Eleverna ansåg till en början att det var besvärligt att läsa 
in genomgångarna själva. Detta kunde man se under lektionstimmarna då det ibland tog lång 
tid innan de kom igång med räkningen men detta blev dock bättre mot slutet av avsnittet då de 
vant sig vid arbetssättet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet på det diagnostiska testet var mycket bra i båda grupperna vilket vi tror att är en 
följd av att uppgifterna i boken har liknande uppbyggnad som testet. Uppgifterna var korta 
och det krävdes ingen direkt förståelse för att kunna lösa dem, utan eleverna behövde endast 
använda sig av en formel. 

I resultatet kan vi se en tendens till att försöksgrupp A har lyckats bättre med testet 
Kaninburen. De har klarat av volymberäkningen och begränsningsarea som grupp B visade 
stora brister på. Vi tror att detta beror på att grupp A fått utförligare beskrivningar av olika 
volymers förhållande till varandra eftersom de vid genomgångarna fått en större helhetssyn 
jämfört med grupp B som endast läst i boken. Vi har även sett stora skillnader på hur tydliga 
och utförliga räkneoperationerna varit vilket vi tror att genomgångarna också har bidragit 
med. Grupp A fått en bild av hur lösningsmallen ska se ut vilket är en del av konceptet vid 
katederundervisning och kan vara till hjälp eftersom matematikens symboler och regler inte 
alltid är självklara enligt Rita Barger. Denna lösningsmall har inte grupp B fått och de har inte 
heller lagt ned någon större energi på att skriva och rita noggrant i sitt räknehäfte. Båda 
grupperna har visat stora brister på uträkningen av nätet, nätpassningen, vilket vi tror beror på 
att eleverna inte kommit i kontakt med denna typ av problem tidigare. Felet som många av 
dem gjort var att de inte tänkt på att nätet inte går att skarva, utan att hela bitar måste klippas 
ut. 
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Vi tror att den största anledningen till att grupp A presterade ett bättre resultat på testet var att 
de under fyra veckor fått arbeta intensivt med fördjupningsuppgifter både enskilt och i grupp. 
Fördjupnings uppgifterna vänjer, enligt Rita Barger, eleverna vid ett annorlunda tankesätt och 
ger dem nya infallsvinklar på problemen vilket kan göra det lättare att lösa en typ av uppgift 
som de inte stött på tidigare. Det kan även bero på att de fått arbeta tillsammans i grupp och 
diskutera med varandra för att komma fram till lösningen. Detta leder enligt Nämnaren till att 
eleverna får ökat självförtroende och blir medvetna om sitt eget tänkande och förståelsen 
utvecklas. Uppgiften Kaninburen är konstruerad på ett sådant sätt att det finns flera olika 
svarsalternativ, det vill säga inte bara en rätt lösningsmetod. Eftersom Kaninburen kräver en 
större förståelse för avsnittet rymdgeometri, tvingas eleverna att använda alla sina kunskaper, 
vilket vi tror grupp A lättare kunnat tillgodogöra sig på grund av deras arbetssätt.  

Vi anser att det både finns för och nackdelar med de båda arbetssätten. Eftersom arbetssätt A 
är väldigt styrt finns det lite utrymme för avvikande aktiviteter så som datorspel och egen 
planering som skulle kunna leda till ökad lust och intresse för matematik. Fördelen med detta 
arbetssätt är att de får en tydlig modell och struktur för hur lösningsprocessen går till och 
lektionerna blir variationsrika eftersom de består av genomgångar, egen räkning, arbete med 
fördjupningsuppgifter både enskilt och i grupp. 

Fördelen med arbetssätt B är att eleverna får arbeta i sin egen takt och behöver inte invänta de 
andra långsammare eleverna innan de kan gå vidare till nästa avsnitt. Det ger eleverna en stor 
valmöjlighet där de själva styr takten och har ansvaret för sitt eget lärande. Nackdelen med 
detta arbetssätt är enligt Rita Barger att det kan vara svårt att lära in ett avsnitt på egen hand. 
Ett annat problem kan vara att vissa elever inte klarar av ansvaret som läggs på dem och i 
slutänden kanske det inte blir någonting gjort.  

Vi tror att en kombination av arbetssätten skulle vara det bästa för att eleven ska känna en 
utmaning och vilja satsa på matematiken. 

Reliabilitet 

Vi anser att vårt arbete har en god reliabilitet eftersom sluttesten varit bra underlag för att 
mäta vad eleverna lärt sig under försöksperioden. Eftersom testen var väldigt övergripande 
och av två skilda karaktärer anser vi att det täckt alla moment i avsnittet väl. I försöksgrupp B 
gjordes testen vid flera olika tillfällen och därför kan eleverna ha pratat med varandra och 
avslöjat problemen. 

Validitet 

Vi har kunnat se vissa tendenser på vilket arbetssätt som har varit bättre ur kunskapssynpunkt. 
Det kan dock vara svårt att dra verkliga slutsatser och säga ”så här är det” när vår 
undersökning är så pass liten och begränsad till ett enda kapitel i boken. Hade 
undersökningsperioden, varit längre, sträckt sig över ett helt läsår och undersökningsgruppen 
varit större samt att grupp B varit vana vid det friare arbetssättet hade validiteten på rapporten 
ökat. 
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Fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning kan vi föreslå att studien utförs under en längre försöksperiod i flera 
olika klasser. Det skulle också vara intressant att jämföra två klasser som är vana vi 
arbetssätten och se om det då finns några skillnader på kunskaperna hos eleverna.
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