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1 Inledning 

 

Matematiskt begåvade elever, snillen, elever med fallenhet för matematik, 

genier, elever med särskild matematisk begåvning, nördar, elever med 

särskilda förmågor. Namnen är många, men kunskapen om dem är ofta 

bristfällig. Med begåvning menar man oftast intelligens, eller speciell 

kunskap inom något område. Denna kunskap kan förekomma i form av 

idrottslig, språklig eller matematisk begåvning. I denna avhandling går jag 

för det första igenom vad som egentligen menas med en matematiskt 

begåvad elev. Betyder egenskapen matematiskt begåvad att eleven klarar 

sig exceptionellt bra i skolan? Betyder det att eleven är extra intresserad av 

skolan? Dessa är saker som klarnar i denna avhandling. För att en lärare ska 

kunna hjälpa en begåvad elev och stöda denna med lämpliga 

undervisningsmetoder, måste läraren först förstå vad det betyder att en 

elev är begåvad, samt lära sig att känna igen dessa elever. 

Jag reflekterar även kring situationen för begåvade elever i Finland. Jag tar 

upp frågor som ”Finns det begåvade elever i Finland?”,  ”Hur klarar sig 

Finlands begåvade elever i internationella jämförelser?” och  ”Hur stöds 

begåvade elever i det finländska skolsystemet?”. Idén är att få läsaren att 

inse att då det talas om specialundervisning är det alltid de svaga eleverna 

som står i fokus. Då man under lärarutbildningen går igenom svåra 

situationer som man kommer att få tackla som lärare, är det alltid svaga 

elever som har svårt att förstå, som används som exempel. Har du 

någonsin hört en lärare säga ”det är så svårt att undervisa de duktigaste 

eleverna”? Nej, antagligen inte, eftersom det anses att de duktiga eleverna 

klarar sig ändå. Frågan är dock om de kunde klara sig ännu bättre om de 

fick en annan typ av undervisning än den som allmänt används i Finland, 

det vill säga att man mer eller mindre tvångsmatar samma stoff åt en 

grupp på cirka 20 elever. 

Efter detta presenterar jag olika undervisningsmetoder som används på 

olika håll. Idén är att förändra undervisningen så att de begåvade eleverna 
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får de utmaningar de behöver, att de får lära sig allt de har potential till, 

samtidigt som det inte sker på bekostnad av de svaga eleverna. En bra 

undervisningsmetod ska alltså inte bromsa upp de begåvade eleverna, 

samtidigt som den inte får låta de svaga eleverna falla av kärran. Det är 

förstås lättare sagt än gjort, och det som får vårt nuvarande system att 

verka så bra, är det faktum att om man jämför de svagaste eleverna i olika 

länder, kommer Finland att ligga mycket bra till. Man kan till exempel peka 

på PISA-undersökningarna, där Finland gång efter gång skördar enorma 

framgångar, eftersom man där jämför elever på alla nivåer. Om man 

däremot jämför de bästa eleverna i olika länder, ligger Finland inte lika bra 

till. 
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2 Vad menas med begåvade elever 

 Särbegåvade elever 

För att kunna ge bästa möjliga undervisning åt begåvade elever måste 

läraren först klara av att identifiera dem. Det är till exempel viktigt att skilja 

på en begåvad och en flitig elev, en elev med särskild begåvning är en elev 

med en förmåga som är betydligt starkare än genomsnittet, det kan till 

exempel vara frågan om en språklig eller matematisk förmåga. Begåvning 

är inte endast något man föds med, det handlar även om att klara av att 

utvecklas. Det gäller att göra skillnad mellan förmåga och färdighet, 

förmåga är en personlig egenskap eller potential som gör det möjligt för en 

individ att utföra en given uppgift, medan färdighet avser hur bra individen 

utför uppgiften (Pettersson, 2011). Man kan inte ge en exakt beskrivning av 

vad särbegåvning innebär, men forskarna är relativt överens om att det är 

en kombination av arv och miljö (Westergård, 2015). 

 

Birgitta Höglund, skoldirektör i Vasa, säger att man där valt att kalla extra 

motiverade elever som har lätt att ta till sig och samtidigt har förståelse på 

en högre nivå än sina klasskamrater, för begåvade elever (Westergård, 

2015). Det är ändå inte alltid klart vad man menar med att en elev är 

särbegåvad, och uttrycket väcker också känslor, då man lätt kan tänka att 

de elever som inte kallas begåvade då kan kallas obegåvade. Det kan också 

anses vara lite tabu att använda sig av uttrycket begåvade elever, det kan 

förefalla elitistiskt och går emot dagens strävan efter jämlikhet att antyda 

att vissa elever är ”bättre” än andra. 

 

 Hur känner läraren igen en begåvad elev 

Att känna igen en begåvad elev är inte nödvändigtvis så lätt, att en elev är 

begåvad betyder inte alltid att denna klarar sig exceptionellt bra i skolan 

eller i ett intelligenstest, det finns många andra typer av begåvning 
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(Lehtonen, 1994). I de flesta fall tittar man på skolvitsorden och 

prestationer för att bedöma om en elev är begåvad, men det är långt ifrån 

tillräckligt. Man börjar ändå sakta använda mångsidigare metoder för att 

identifiera begåvade elever, som bland annat beaktar olika 

personlighetsfaktorer, eftersom forskning har visat att begåvade elevers 

personlighet ofta skiljer sig tydligt från mängden (Laine, 2012). 

Några saker som kan känneteckna en matematiskt begåvad elev är abstrakt 

slutledningsförmåga, tredimensionell visualiseringsförmåga och 

problemlösningskunskaper. Begåvningen syns inte nödvändigtvis i prov 

eller då eleven gör uppgifter på lektionen, en begåvad elev är inte heller 

nödvändigtvis intresserad av matematik. Forskning visar att en mera 

erfaren lärare har lättare att känna igen en begåvad elev än en oerfaren 

lärare. En matematiskt begåvad elev använder ibland matematiska 

modeller för att förstå saker även i andra ämnen, så för att känna igen 

begåvningen är det viktigt att lärare i olika ämnen kommunicerar. Förutom 

de vanliga kännetecknen, att de lär sig snabbt, klarar sig bra i prov och är 

allmänt duktiga, kan begåvade elever även visa upp mindre självklara 

attribut. De har en tendens att skylla på sig själva vid motgångar, de kan 

även tröttna på skolan och därför försöka komma undan med så litet 

arbete som möjligt. 

Yngre elever med speciell begåvning är ofta nyfikna och kreativa, de kan 

även ha ett större ordförråd än andra i sin ålder. Bland äldre elever händer 

det också att de inte vill visa sin begåvning, eftersom de är rädda att sticka 

ut, det sociala trycket är helt enkelt så stort (Westergård, 2015). Om 

begåvade elever inte får tillräckligt med stimulans och utmaningar händer 

det lätt att de blir rastlösa och börjar till och med störa andra elever i 

klassen, då är det lätt att läraren misstar begåvningen för något annat.  
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 Begåvning eller färdighet 

En elev behöver inte besitta höga kunskaper för att klassas som begåvad, 

det är skillnad på att ha kunskaper och att vara begåvad. För att klassas 

som begåvad bör en elev förutom goda kunskaper i matematik, även visa 

upp engagemang och kreativitet (Renzulli, 1978). Elever med höga 

kunskaper kännetecknas av intresse för läroämnet, de lär sig lätt och vet 

nästan alltid svaret på frågor. Elever med särskild begåvning däremot, kan 

beskrivas som de som ställer frågor, de är nyfikna och visar ett passionerat 

intresse. En begåvad elev behöver inte alls nödvändigtvis trivas speciellt 

bra i skolan (Kokot, 1999). 

En matematiskt begåvad elev betyder att eleven tänker logiskt, är bra på 

problemlösning, lär sig snabbt och har goda räknekunskaper (Anttila, 

2012). Begåvade elever klarar av att snabbt processa information. 

Begåvning betyder ändå inte samma sak som intelligens, och betyder inte 

automatiskt framgång i skolan, en matematiskt begåvad elev kan ha det 

svårt i andra skolämnen (Scheinin & Pehkonen, 1997). 

 Ingen könsfördelning 

Statistik visat att det inte förekommer avsevärda skillnader mellan pojkar 

och flickor då det kommer till matematisk begåvning. Ett problem är ändå 

att skolundervisningen inte lyckats får flickorna intresserade av matematik 

(Tirri, Mikä lahjakkaiden kasvatuksessa ja opetuksessa on tärkeä, 2011), 

matematiskt begåvade flickor borde motiveras bättre, så att de inte skulle 

underprestera. För pojkarna är det viktigt att jämföra sig med kompisarna, 

vilket skapar konkurrens som höjer motivationen att klara sig bra. Den 

allmänna uppfattningen, eller snarare missuppfattningen som finns, att 

pojkar är bättre på matematik, stärks av det faktum att man då flickor 

klarar sig bra i matematik oftare tänker att det beror på att de arbetat 

flitigt, än att de skulle vara speciellt begåvade (Anttila, 2012). 
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 Problem 

Det kan även föra med sig problem ifall en elev är särbegåvad i matematik. 

En begåvad elev klarar sig ofta genom grundskolan utan att anstränga sig 

(Anttila, 2012), till stor del eftersom lärarna, och skolsystemet, inte ger 

dem de utmaningar de behöver. Att eleven blir van att inte anstränga sig 

skapar problem senare i livet, då nivån höjs i gymnasiet eller senast på 

högskolenivå, då kraven är så mycket högre att inte heller en begåvad 

studerande klarar sig utan åtminstone lite extra arbete. För att undvika att 

en begåvad elev blir lat är det viktigt att läraren arbetar varierande och 

kartlägger vilka behov eleverna har, så att hen kan anpassa undervisningen 

för att uppfylla alla elevers behov så bra som möjligt. 

Speciellt högstadiet är en känslig tid för eleverna, de ger lätt efter för tryck 

utifrån och de vill inte att någon ska tycka att de är annorlunda, till 

exempel mera matematiskt begåvade än andra. Detta kan leda till att de 

döljer sin begåvning i rädsla för att pekas ut som konstiga. Problemet ligger 

i att de begåvade eleverna oftast har svårt att hitta likasinnade i klassen, så 

de döljer sin begåvning för att vara en i mängden (Anttila, 2012). 
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3 Olika typer av begåvade elever 
 

För att lättare kunna identifiera begåvade elever kan man utnyttja olika 

modeller som tagits fram. En av dessa modeller är Betts och Neiharts 

indelning i sex olika typer av begåvning. I modellen har man beaktat 

begåvade elevers beteende, känslor och behov. Modellen har tagits fram 

för att hjälpa föräldrar och lärare att lättare kunna identifiera begåvade 

elever och förstå deras behov. Meningen är inte att kategorisera de 

begåvade eleverna i olika fack, utan en generalisering för att skapa olika 

synvinklar som ger bättre förståelse (Betts & Neihart, 1988). 

 Den framgångsrika 

Till och med 90 procent av begåvade elever kan räknas höra till denna 

grupp. Dessa är elever som sköter sig bra, klarar skolan med bravur och 

även får bra resultat i till exempel intelligenstest. De vill accepteras av 

föräldrar och lärare och sköter sig därför exemplariskt, de har lärt sig 

systemet och vet vad som fungerar och lönar sig hemma och i skolan. De 

elever som hör till denna grupp har sällan problem med beteendet, 

eftersom det är så viktigt för dem att få vuxnas godkännande. 

Det är lätt att tro att de elever som hör till denna grupp alltid klarar sig bra i 

livet och lyckas bra på egen hand. Ett faktum är dock att det finns en risk 

att de blir uttråkade i skolan och utnyttjar sin kunskap om systemet bara 

för att komma undan så enkelt som möjligt. De är beroende av utmaningar, 

föräldrar och lärare måste sporra dem till att hela tiden arbeta för sina 

egna intressen istället för att bara följa strömmen. Elever från denna grupp 

blir ofta vuxna som underpresterar, eftersom de trots att de är väl 

anpassade till samhället, inte är vana med de utmaningar livet för med sig. 
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 Den utmanande 

Utmanande begåvade elever har ofta en mera tvärvetenskaplig begåvning, 

de är begåvade på flera områden. Detta kan göra att begåvningen är 

svårare att upptäcka och många skolor lyckas därför inte identifiera 

begåvade elever som hör till denna grupp. Dessa elever är ofta mycket 

kreativa samtidigt som de lätt uppfattas som envisa eller sarkastiska. De 

ifrågasätter ofta auktoriteter och har inte lärt sig använda systemet till sin 

fördel, vilket i sin tur leder till att de inte får erkännande eller belöningar 

för sin begåvning. De följer inte systemet och deras brist på samspel leder 

lätt till konflikter både hemma och i skolan. 

Begåvade elever som hör till den gruppen känner sig ofta frustrerade, 

eftersom deras begåvning inte bekräftas. Detta leder lätt till dålig 

självkänsla och att de hamnat utanför sociala grupper. Det händer ibland 

att de utmanar sina klasskamrater, vilket gör att de inte alltid får vara med i 

grupparbeten eller motsvarande projekt. De finns även de som har ett stort 

sinne för humor och är mycket populära bland andra elever. Det är viktigt 

att föräldrar och lärare identifierar dessa elevers begåvning och lyckas rikta 

den i rätt riktning, annars finns det risk för att de hoppar av skolan och får 

svårigheter i livet. 

 Den osynliga 

Till denna grupp hör de elever som döljer sin begåvning. Både flickor och 

pojkar kan försöka dölja sin begåvning för att känna sig mera inkluderade i 

en mindre begåvad kamratgrupp. Det kan ske plötsligt, speciellt i 

högstadiet, då pressen att vara som alla andra är som störst. Elever som 

hör till den här gruppen är ofta osäkra, och döljer därför sin begåvning för 

att känna mera gemenskap med sina kompisar. Osäkerheten ökar 

dessutom om de känner press att prestera från lärare eller föräldrar. Det är 

viktigt för dessa elever att de accepteras som de är och hur de känner sig, 
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även då det sker förändringar. Man får ändå inte låta dem överge alla 

ambitioner och helt förneka sin begåvning, men det är viktigt att ge dem 

flera alternativ på vilka de kan leva ut sin begåvning samtidigt som de 

uppfyller sina egna behov. 

 Den arga 

Den arga begåvade eleven, som även kan benämnas ”avhopparen”, 

identifieras ofta sent som begåvade elever. Delvis på grund av detta är de 

arga på att systemet inte uppfyllt sin uppgift. Deras självkänsla är låg och 

de känner sig avvisade och försummade. De har ofta intressen som ligger 

utanför läroplanen, de upplever skolan som onödig, och har därför inte fått 

bekräftelse för sin talang. Ilskan kan ta sig uttryck genom att de drar sig 

tillbaka, eller genom motsatsen, att de blir aggressiva. Elever som hör till 

den här gruppen behöver nära samarbete med en vuxen som de litar på. 

De är lite av ett specialfall, och de metoder som används för att i normala 

fall stöda begåvade elever fungerar inte på dem. 

 Dubbelt särskilda 

Med dubbelt särskilda menar man begåvade elever som dessutom har 

inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar eller andra liknande 

svårigheter. På grund av detta uppvisar de sällan ett beteende man kan 

vänta sig av begåvade elever. De har en tendens att dölja sina svårigheter 

genom att skylla på att skoluppgifterna är irrelevanta eller tråkiga. De har 

ofta dålig självkänsla som de kan försöka stärka genom att förnedra andra. 

Eftersom de på grund av inlärningssvårigheter eller motsvarande ofta inte 

lever upp till sina egna förväntningar blir de ofta missnöjda och kritiska. 

Eftersom lärare är utbildade för att identifiera svagheter hos elever, går 

dessa elevers begåvning ofta obemärkt förbi. 
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 Den självständiga 

Den självständiga begåvade eleven har likt den framgångsrika lärt sig hur 

systemet fungerar och nått skolframgång tack vare det. Till skillnad från 

den framgångsrika utnyttjar den självständiga dock systemet endast för sin 

egen vinning och för att själv komma undan med så lite ansträngning som 

möjligt. Dessa elever använder systemet för att skapa möjligheter för sig 

själva istället för att arbeta för systemet som helhet. 

De självständiga begåvade eleverna är, som benämningen antyder, 

oberoende och självstyrda, de har samtidigt en stark och positiv självbild, 

eftersom de är framgångsrika och får positiv uppmärksamhet av såväl 

kompisar, lärare som föräldrar. De klarar av att utforma egna mål och 

klarar av att ta risker, de väntar inte på att någon ska underlätta saker för 

dem, utan skapar vid behov förändring i sina egna liv. Dessa drag ger dem 

ofta en ledande roll i både skolan och i arbetslivet som vuxna.  
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4 Begåvade elever i Finland 

 Varför beaktas de begåvade eleverna inte 

Begåvade elever når sällan den framgång de skulle ha potential till i skolan, 

eftersom skolsystemet är uppbyggt på ett sätt som inte gynnar dem. Det är 

upp till den enskilda läraren att kunna stöda den begåvade eleven så bra 

som möjligt (Uusikylä, 1994). 

Det händer lätt att de begåvade eleverna inte beaktas i undervisningen, 

eftersom det innebär extra arbete för läraren. ”De klarar ju sig ändå”, kan 

man tänka. Begåvade elever ska handledas och få beröm då de lyckas 

precis som svagare elever (Anttila, 2012). Effektivt lärande utgår från 

elevens nivå, eftersom detta inte alltid är fallet i Finland, betyder det att 

begåvade elever ibland till och med bromsas upp (Aksela, 1998). Då 

begåvade elever bromsas upp leder det direkt till att de lär sig mindre, 

samtidigt som det gör att intresset och motivationen minskar, vilket på 

längre sikt indirekt leder till att de lär sig mindre. På vissa håll finns det till 

och med en rädsla för att intresset för matematik i grundskolan minskar då 

det inte erbjuds tillräckligt med utmaningar för begåvade elever (Anttila, 

2012). Att intresset för matematik och naturvetenskaper är lågt i Finland 

syns även då man tittar på skolor med specialiseringslinjer. Enligt Kirsi Tirri 

(Tirri & Kuusisto, How Finland serves gifted and talented pupils, 2013) var 

mer än hälften av specialiseringslinjerna i Finland år 2012 inriktade på 

konst eller sport, medan endast 11 procent hade en naturvetenskaplig 

inriktning. 

 

Birgitta Höglund, skoldirektör i Vasa, tror att en attitydförändring är på 

kommande i Finland. Hon är själv aktiv i en arbetsgrupp som vill göra 

utbildningspersonal medveten om begåvade elever, så att man kan 

utveckla deras styrkor. Vasa har tillsammans med Raseborg och Pedersöre 

bildat ett nätverk där man diskuterar dessa frågor, där Finland ligger något 
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efter i  jämförelse med resten av Norden (Westergård, 2015). Industrin 

behöver arbetskraft med matematisk begåvning och det förekommer hård 

konkurrens om dessa personer (Anttila, 2012), det ligger alltså i intresset 

för landets välfärd och konkurrenskraft att stöda matematiskt begåvade 

elever. 

 

 

 PISA-resultat 

Denna avhandling handlar om begåvade elever, och eftersom PISA-

undersökningen omfattar alla elever kommer jag inte att analysera den så 

noggrant. Jag tar dock en liten titt på PISA-resultaten från 2012, eftersom 

matematiken då var det ämne det lades extra vikt vid i undersökningen. 

Det som kan konstateras är att Finlands resultat från år 2009 till 2012 sjönk 

från 541 poäng till 519 poäng, en minskning på cirka 4 procent . Detta kan 

jämföras med alla länders medeltal, som endast sjönk med 0,4 procent, 

från 496 poäng till 494 poäng. Finlands poängtal minskade alltså avsevärt 

mera än medeltalet gjorde. Resultatet är dock fortfarande bra och Finland 

ligger fortfarande på tolfte plats i världen. Den främsta orsaken att jag tar 

upp PISA-resultaten är att man även där kan skönja det faktum att vi i 

Finland sätter resurser främst på att hjälpa de svaga eleverna. Om man 

jämför andelen elever med svaga resultat, med andelen elever med goda 

resultat (Figur 1), kan man konstatera att Finlands höga poängtal till stor 

del beror på att andelen svaga elever ligger långt under medeltalet, 

andelen elever med svaga resultat var i Finland 12,3 procent, medan 

medeltalet var 23 procent, Finland ligger alltså cirka 47 procent över 

medeltalet. Om man istället undersöker andelen elever med mycket goda 

resultat, finner man att den i Finland är 15,3 procent, då medeltalet är 12,6 

procent. Finland ligger alltså cirka 21 procent över medeltalet. Om man 

granskar andelen elever med goda resultat bland de 16 bästa länderna i 

undersökningen, ligger Finland på 15:e plats. Om man granskar andelen 
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elever med svaga resultat bland samma länder, ligger Finland på åttonde 

plats. 

 

Figur 1 

 Källa: (OECD, 2014) 

 

Om man undersöker resultat från tidigare PISA-undersökningar, där Finland 

överlag klarat sig betydligt bättre, syns samma fenomen. Finlands resultat 

lyfts framförallt av svaga elevers goda resultat, samt av att skillnaden 

mellan olika skolor är liten. Men trots att Finlands medeltal är bland de 

bästa i världen, har många andra länder bättre resultat bland sina bästa 

elever (Anttila, 2012). 

Bristen på elever med exceptionellt goda kunskaper i matematik syns även 

i TIMSS-undersökningen från 1999. Av 38 länder återfanns Finland på plats 

14, vilket kan anses vara åtminstone hyfsat, men endast sex procent av de 

finländska eleverna hade ett resultat inom den bästa tiondelen. Istället 

hade Finland den näst lägsta spridningen bland resultaten, vilket 

understryker det faktum att det finländska skolsystemet stöder de svaga 

eleverna, men bromsar upp de begåvade eleverna (Anttila, 2012). 
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 Internationella matematiska olympiaden 

Eftersom jag i denna avhandling fokuserar på begåvade elever, lämnar vi 

nu PISA-undersökningen, och tittar istället på Finlands resultat i 

matematiktävlingen ”International mathematical olympiad” (IMO). Då 

PISA-undersökningen mäter hur bra kunskaper elever i Finland har över 

hela spektret, ger IMO en fingervisning om hur bra de bästa eleverna är. 

Finlands placering de tio senaste åren i medeltal varit 69:e och den bästa 

placering under dessa år var en 57:e plats år 2011. För jämförelsens skull 

tittar vi på vårt grannland Sverige, deras PISA-resultat är klart sämre än 

Finlands, men ändå är deras placering i IMO de tio senaste åren i medeltal 

varit 56:e, och deras bästa placering en 37:e plats år 2016. Som framgår 

från Figur 2, har Finland nästan varje år placerat sig på sämre hälften i 

tävlingen. Det bör ändå poängteras att resultaten bara avspeglar en liten 

grupp elever och hur väl förberedda de är spelar en stor roll för resultatet. 

 

 

Figur 2 

Källa: imo-official.org 

 Bättre förr 

Enligt Liisa Näveris forskning (Näveri, 2009) har finländska 15-åringars 

kunskaper i matematik försämrats 20-30 % från 1981 och 1987 till 2003. I 

undersökningen gjorde 15-åringar samma test de olika åren. Även de bästa 

elevernas resultat var sämre. Undersökningens resultat stöds även av 

andra undersökningar (Anttila, 2012). En av orsakerna till de försämrade 
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resultaten är att kravnivån i skolorna har sjunkit sedan 80-talet. Enligt Juha 

Nikulainen, tidigare lektor i matematik, fysik och kemi, syns de försämrade 

kunskaperna även i fortsatta studier (Nikulainen, 2005). Enligt Nikulainen 

beror det på att man minskat på mängden stoff i läroplanen för att det ska 

bli lättare för de svagaste att klara av grundskolan. 

I gymnasiet förlitar sig begåvade elever på räknare och tabeller, istället för 

att skapa egentlig förståelse för matematik (Pulli, 2010). Matematiklärare 

vid universitet och högskolor är oroliga, eftersom nya studerandes 

kunskaper är klart sämre än tidigare (Anttila, 2012). 
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5 Begåvade elever i undervisningen 

 I jämställdhetens namn 

Jämställdhet är ett centralt begrepp i det finska skolsystemet, alla elever 

ska behandlas lika och ges samma möjligheter. Detta tillämpas dock så, att 

man försöker få alla elever att vara så nära en gemensam nivå som möjligt. 

Ett resultat av detta är att svaga elever får extra hjälp, till exempel i form av 

stödundervisning, för att de ska ha samma möjligheter som de övriga. Man 

hjälper alltså de elever som inte hinner med i den takt undervisningen går 

framåt. Kirsi Tirri anser dock att jämställdhet också borde innebära att även 

de elever som har potential att lära sig i ett snabbare tempo borde har rätt 

till specialarrangemang (Tirri, Mikä lahjakkaiden kasvatuksessa ja 

opetuksessa on tärkeä, 2011). Det är dock vanligare att man talar om olika 

typer av elever, än att man specifikt skulle nämna begåvade elever. Den 

försiktiga finländska mentaliteten gör att man inte vill lyfta fram någon, alla 

ska behandlas som en enda grå massa, utan att någon sticker ut. 

De begåvade eleverna försöker ofta dölja sin begåvning för att inte 

utmärka sig, framför allt flickor är ofta synnerligen duktiga på att dölja sin 

begåvning. Forskning visar att till och med en tredjedel av begåvade elever, 

har råkat ut för någon form av mobbning under grundskolan, detta 

fenomen är ändå vanligare bland pojkar (Tirri, Mikä lahjakkaiden 

kasvatuksessa ja opetuksessa on tärkeä, 2011). 

Fördelen med en heterogen grupp, är att de begåvade eleverna får 

chansen att skina och fungera som ledare, i en grupp som med endast 

begåvade elever är skulle samma elev bara var en i mängden (Anttila, 

2012). I en blandad grupp kan den begåvade eleven hjälpa de svagare 

eleverna, detta minskar lärarens arbetsbörda, samtidigt som den begåvade 

eleven lär sig genom att lära andra (Aksela, 1998). Samtidigt skapar det 

mera arbete åt läraren att ha begåvade elever i gruppen, eftersom läraren 

måste, eller åtminstone borde, erbjuda utmaningar även åt dem, för att de 
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inte ska bli uttråkade och tappa intresset. Det finns även en risk att en 

begåvad elev isolerar sig i en heterogen grupp, ifall hen inte kan hitta andra 

likasinnade (Anttila, 2012).  

 Resurserna används för att hjälpa svaga elever 

Det är inte ovanligt att elever med svårigheter i matematik får hjälp av 

lärare eller speciallärare, speciellt i slutet av grundskolan. Så gott som alla 

resurser för specialundervisning sätts på de svaga eleverna, de begåvade 

eleverna anser man att ändå klarar sig, så de behöver ingen extra 

uppmärksamhet. Enligt Finlands grundlag (PL 731/1999 16§)  ska skolan 

”säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt 

sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande 

utbildning samt utveckla sig själv”. Oftast tolkas detta ändå som att svaga 

elever har rätt att få hjälp för att klara kursen. Det är en allmän 

missuppfattning att begåvade elever inte kan ha problem, en begåvad elev 

kan till exempel har sociala svårigheter och därför vara isolerad. Att 

uppmärksamma begåvade elever är svårt och det är ett område som ofta 

lämnas bort i lärarutbildningen, detta är säkert en av orsakerna till att mera 

erfarna lärare ofta uppmärksammar begåvade elever i högre grad 

(Männistö, 2013). 

”Också de barn som har en speciell begåvning eller stark motivation borde 

få rätt stöd och utmaningar som passar dem. Inom den grundläggande 

utbildningen finns det sällan särskilda metoder eller resurser anpassade till 

dessa barn, trots att skolan enligt lag skall möta alla elevers individuella 

behov” skriver Anki Westergård i en artikel för svenska YLE (Westergård, 

2015). 

 Bristande tillämpning 

Forskning visar att lärarna i Finland känner till metoder att hjälpa begåvade 

elever, men man är oroad över att de inte används tillräckligt. Om det till 

exempel är problem att hitta material, låter läraren ofta bli att beakta de 
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begåvade eleverna. Lärarna anser nog att även de begåvade eleverna ska 

beaktas i undervisningen, men tycker att de övriga eleverna tar all tid och 

energi (Männistö, 2013).  

Det händer lätt att läraren inte beaktar begåvade elever, eftersom det 

innebär extra jobb, det finska skolsystemet är dessutom uppbyggt för att 

jämna ut skillnader mellan eleverna. Tanken med utjämningen är förstås 

att de elever vars kunskaper har brister, ska komma ikapp de övriga, men 

detta leder samtidigt till att speciellt de begåvade eleverna måste vänta in 

de övriga. Läroplanen är uppbyggd enligt den gyllene medelvägen, man 

beaktar alltså främst eleverna med medelmåttliga kunskaper. De svaga 

eleverna har å andra sidan tillgång till olika typer av stöd, något som förstås 

inte finns för begåvade elever, det är helt enkelt tänkt att de ska klara sig 

själv eftersom de är duktiga i ämnet. 

 Liknande situation i Sverige 

Utvärderingar visar att en matematiklektion i Sverige ofta går ut på att 

eleverna löser ett antal, på förhand utvalda, uppgifter på egen hand. 

Uppgifterna är samma för alla och när någon löst alla uppgifter för den 

flera uppgifter, i bästa fall uppgifter av mera utmanande slag (Pettersson, 

2011). Eftersom de utvalda uppgifterna i de allra flesta fall är alldeles för 

lätta för elever med särskilda matematiska förmågor, kan detta arbetssätt 

leda till att dessa elever tröttnar och tappar intresset. Forskning visar att 

omkring tre fjärdedelar av högpresterande elever i Sverige tycker att 

skolarbetet i matematik inte gör dem tillräckligt nyfikna, lika stor andel 

tycker att de inte får tillräckligt med motivation att utvecklas i ämnet 

matematik i skolan. (Mayami Al-Mashhadi, 2014). 
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6 Undervisningsmetoder 

 

Enligt modern forskning (Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 2004; Rauste-

von Wright, von Wright, & Soini, 2003) är traditionell föreläsande 

undervisning, där informationen förmedlas från läraren till eleven, på lång 

sikt inte ett effektivt sätt att undervisa eller lära sig. De senaste årtiondena 

har teorin om det behavioristiska lärandet, där lärande innebär att 

individen tar till sig kunskap, allt mera bytts ut mot socialkonstruktivistiskt 

lärande, där lärande innebär att människor i samspel bygger upp sin 

kunskap (Repo-Kaarento, 2006). Hur en elev tar åt sig ny kunskap, beror till 

stor del på elevens tidigare kunskap och hur hen klarar av att koppla ihop 

den nya och den gamla kunskapen. Det kan således bli mycket svårt, eller 

till och med omöjligt, för eleven att ta till sig ny teori om läraren inte 

beaktar elevens tidigare kunskap. Genom diskussion och växelverkan kan 

eleven koppla ihop den nya kunskapen med den gamla (Hakkarainen, 

Lonka, & Lipponen, 2004). Läraren borde alltså klara av att förstå och 

känna till elevernas olika utgångslägen för att kunna stöda dem på olika 

sätt. I traditionell undervisning där läraren förmedlar information till eleven 

ges ingen möjlighet åt läraren att utreda elevens tolkningar (Rauste-von 

Wright, von Wright, & Soini, 2003). Trots att det i praktiken är omöjligt att 

skapa en undervisningsmiljö som skulle ge lämpliga utmaningar åt alla 

elever, har lärarcentrerad undervisning hållit en stark ställning inom 

matematikundervisningen i Finland (Lindblom-Ylänne, Mikkonen, Heikkilä, 

Parpala, & Pyhtälö, 2009). 

Uppskattningsvis två till fem procent av eleverna kan anses vara begåvade 

(Westergård, 2015), dessa kan beaktas bland annat genom att de får 

uppgifter som är mera utmanande. Att undervisa alla elever enligt samma 

schema som säger när man ska lära sig vad är ineffektivt och ger inte bästa 

möjliga resultat anser Pekka Peura i en artikel i Dimensio 1/2012 (Peura, 

2012). Det har bland annat blickats bakåt till ett system som togs ur bruk 

1985, där eleverna delades in i olika undervisningsgrupper enligt nivå, och 
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sedan siktade på olika mål enligt elevernas potential. Peura tycker dock att 

det är vettigare att blicka framåt än bakåt, att istället försöka skapa en helt 

ny effektivare typ av undervisningskultur, där individen kunde stödas på ett 

bättre sätt än tidigare.  

”Finland behöver ju all kreativitet och företagsamhet som finns. Vi har inga 

naturresurser här, så det är via kunskap vi kan lyfta landet och barnen är ju 

vår framtid så varför inte se till att ta vara på de resurser vi då har, säger 

Birgitta Höglund, skoldirektör i Vasa (Westergård, 2015). 

Här följer några olika metoder som lärare försöker använda i olika skolor 

med målsättningen att göra undervisningen mera jämlik, och att eleverna 

ska få ut lika mycket av undervisningen oavsett vilken nivå de är på. 

 Mastery learning 

Mastery learning är en metod som grundar sig på mastery for learning-

metoden som Benjamin Bloom utvecklat på 60-talet. Tanken bakom 

metoden är att nästan alla elever kan lära sig ämnet, om de får tillräckligt 

med tid för det (Bloom, 1968). Idén är att dela in det som ska läras i mindre 

delar, där kunskapen inom varje del testas för sig. Utgående från testen får 

eleven respons och uppgifter för antingen repetition eller fördjupning 

beroende på resultatet. Idag syftar man med mastery learning oftast på att 

eleven måste behärska ett område för att gå vidare med kursen (Slavin, 

Lake, & Groff, 2009). Mastery learning kombineras ofta med inlärning i 

egen takt (engelska self-paced learning), som betyder att eleverna får gå 

framåt i kursen i egen takt. 

Då Bloom tillsammans med sina kolleger forskade i undervisning, lade de 

märke till att lärare oftast undervisade alla elever på samma sätt, och alla 

elever fick lika lång tid på sig att lösa uppgifterna. För de elever som den 

givna tiden och nivån på undervisningen var lämplig, gick det förstås bra, 

medan de elever för vilka tiden och metoderna inte lämpade sig klarade sig 

dåligt, eller åtminstone klart sämre (Guskey, 2007). Bloom ville utveckla en 

ny undervisningsmetod som beaktade individuella behov bättre, utan att 
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någon elev skulle uppnå sämre resultat. Bloom observerade att det var 

avgörande för inlärningen att dela in stoffet i flera mindre helheter. Det var 

även viktigt att läraren utvärderade eleven och gav respons efter varje del, 

så att eleverna kunde åtgärda problem omedelbart (Guskey, 2007). 

 Differentiering 

Differentiering betyder att man skapar skillnader från något som varit 

enhetligt. I detta fall handlar det om att gruppera eleverna och anpassa 

undervisningen enligt gruppens nivå. Differentiering är vardag i gymnasiet, 

där det i läroplanen finns alternativen lång och kort lärokurs i matematik, 

men i grundskolan är det inte lika självklart att undervisningsgrupperna i 

matematik ska differentieras. Differentiering ska inte förväxlas med 

individualisering, som handlar om att anpassa undervisningen till den 

enskilda elevens nivå i gruppen. Differentiering sker normalt så, att flera 

parallellklasser har matematik samtidigt, men istället för att undervisas i 

sina vanliga klasser, delas de in i nivågrupper. Med hjälp av detta kan man 

minska risken för att de begåvade eleverna blir uttråkade av för få 

utmaningar och därför tappar intresset, samtidigt som det minskar risken 

att de svaga eleverna blir efter. Det bör ändå påpekas att vid differentiering 

bör också grupper med svagare elever följa läroplanen, och det att en elev 

är i en av de svagare undervisningsgrupperna får inte stänga några dörrar 

för framtiden, det ska vara, och är, ändå helt möjligt att gå gymnasiet efter 

det. 

Med hjälp av differentiering kan man till exempel minska skillnaderna i 

elevernas ambitioner, intresse och bakgrundskunskaper inom 

undervisningsgruppen (Engholm, 2002), det skulle ge möjligheter att 

fördjupa sig i matematik för de som vill göra det. Det finns förstås även 

oklarheter angående differentiering, det är till exempel inte alltid självklart 

vilken grupp en elev hör hemma i, det kan även kännas diskriminerande att 

placeras i en sämre grupp (Wallby, 2001). 

Forskning visar att svaga och medelbegåvade elever klarar sig bäst i en 

heterogen grupp, det vill säga i en grupp med olika typer av elever, medan 
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de begåvade eleverna lär sig bäst då de omges av andra begåvade elever 

(Tirri, Mikä lahjakkaiden kasvatuksessa ja opetuksessa on tärkeä, 2011). I 

Finland motiverar man oftast de blandade, heterogena grupperna med att 

de sociala färdigheterna förbättras, det kommer ändå senare i liver att vara 

nödvändigt att arbeta med olika typers människor. Skolan fungerar i detta 

fall som ett minisamhälle, där eleverna förbereder sig för de utmaningar 

som väntar dem senare i livet. I en heterogen grupp blir de begåvade 

elevernas uppgift att handleda och hjälpa svagare elever, vilket gör att de 

får träna sina sociala färdigheter, samtidigt som det ofta ger nya synvinklar 

på ämnet då man lär ut stoffet åt någon annan. Det är ändå stor risk att det 

sker på bekostnad av utvecklingen av de matematiska färdigheterna, då de 

hjälper andra elever istället för att själva lära sig nya saker. 

Av elever som deltagit i matematiska olympiaden har ungefär en tredjedel 

känt frustration eller till och med upplevt fientlighet i blandade grupper i 

grundskolan (Tirri, Mikä lahjakkaiden kasvatuksessa ja opetuksessa on 

tärkeä, 2011). Vänner, och det sociala livet överlag, är viktigt för ungdomar, 

även för de som är matematiskt begåvade. Speciellt pojkar lär sig bättre 

om de får lära sig tillsammans med andra som är intresserade av ämnet. En 

sådan grupp kan även ge upphov till innovationer som påverkar deras 

karriärval i framtiden. 

Forskning visar att nivågruppering är omtyckt bland elever och att de anser 

att det bättrar inlärningen att alla för undervisning på en mera lämplig nivå 

(Loukasmäki, 2007). Nivågruppering gör arbetet lättare för läraren, då 

undervisningen kan anpassas till hela gruppens nivå, istället för att anpassa 

den enskilt till varje elev. Samtidigt har eleverna lätt att hitta likasinnade 

kompisar i sin grupp, vare sig det handlar om begåvade elever, eller om 

elever som har svårigheter i matematik. Försök har visat att osäkra elever 

för förnyat självförtroende då de får vara i en grupp där de andra eleverna 

är på deras nivå, de är inte längre lika rädda för att göra fel. Som följd av 

nivågruppering stiger elevernas studiemotivation och de koncentrerar sig 
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bättre, vilket leder till bättre arbetsro och även bättre resultat i prov 

(Anttila, 2012). 

I läroplanen som kom 1985 slopades nivåindelningen, och i en 

undersökning som gjordes 1993 ansåg 40 % av lärarna att det blivit svårare 

och mera tidkrävande att undervisa matematik. Då eleverna inte längre var 

nivåindelade ökade behovet av individuell handledning och 

stödundervisning. Lärarna upplevde att situationen blev sämre för såväl 

svaga som begåvade elever (Anttila, 2012). 

 Blandade lärmiljöer och det omvända klassrummet 

Blandade lärmiljöer innebär man kombinerar närundervisning med 

inlärning med hjälp av dator. Trots att finländska gymnasieelever anser sig 

ha bra grundkunskaper då det kommer till informationsteknik, är de 

motvilliga att använda IKT som ett medel för inlärningen (Valtonen, 

Kukkonen, Dillon, & Väisänen, 2009). En av de stora fördelarna med 

inlärningsvideon är flexibiliteten; eleven kan påbörja och avbryta 

uppspelning när hen vill och titta på utvalda delar flera gånger. Användning 

av videon gör dessutom att man kan använda en större del av 

kontaktundervisningen till elevcentrerade aktiviteter (Fill & Ottewill, 2004). 

Forskning visar att eleverna oftast tittar på videon på kvällar och veckoslut 

samt före prov. De vanligaste orsakerna till att titta på videon är att 

repetera till prov, repetera svåra saker, samt att studera i egen takt. 

Eleverna är oftast positivt inställda till inlärningsvideon, de anses stöda 

inlärningen, höja motivationen och vara lätta att använda. Forskning har 

visat att videon har åtminstone neutral effekt på inlärningen, i vissa fall till 

och med positiv. Det framgår ändå inte vad det är som gör att 

inlärningsvideon har positiv effekt på inlärningen (Kay, 2012). 

Saker som begränsar användningen av inlärningsmaterial på internet är 

bland annat tekniska problem, bristfällig utrustning, långsam anslutning 

eller dålig bildkvalitet. Eleverna ser oftast inlärningsvideon som 
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tilläggsmaterial för repetition, än ersättning för traditionell 

teoriundervisning (Fill & Ottewill, 2004). 

Studerande uppskattar att inlärningsvideon ger möjligheten att följa 

undervisningen i egen takt då det passar bäst. Bland nackdelar nämns att 

de inte ger någon möjlighet att ställa frågor omedelbart. De tycker även 

det är lättare att koncentrera sig i ett riktigt klassrum än i ett virtuellt. 

Överlag är ändå studerande positivt inställda till det omvända klassrummet 

(Gannod, Burge, & Helmick, 2008). Matematiklärare Karen Berner från 

Massachusetts, USA, anser att det omvända klassrummet har positiv effekt 

på eleverna, de är ivriga att lära sig matematik och visar den virtuella 

inlärningsmiljön åt sina föräldrar. Elever som är svaga i matematik gör 

tydliga framsteg, menar Berner (Pape, Sheehan, & Worrell, 2012). 

 Modellen för individuellt lärande 

I Martinlaakson lukio i Vanda har matematikläraren Pekka Peura valt att 

slopa kursproven helt och hållet, istället föreslår varje studerande ett 

vitsord åt sig själv i slutet av kursen. Peura lade märke till att trots att han 

gått igenom allt material som hörde till kursen och eleverna verkade förstå, 

gick det ofta dåligt i kursproven. Förändringen skedde stegvis, det började 

med att han slutade ge läxor efter varje lektion. I klassisk undervisning är 

det meningen att alla elever ska lära sig i samma takt, trots att eleverna har 

både olika bakgrundskunskap och olika förutsättningar att lära sig ämnet. 

De som lär sig långsammast hinner inte med, medan de snabba blir 

frustrerade då de skulle kunna lära sig mycket mera om de inte var tvungna 

att vänta på resten av klassen.  

Med Peuras metod får eleven veta vad det är meningen att man ska lära sig 

under en längre tidsperiod, och får sedan inta kunskapen i den takt som 

känns lämplig. ”Stressen och känslan av att det är bråttom minskar. 

Eleverna får lägga ner mera tid på något om de tycker det behövs. Om man 

är kapabel att lära sig snabbt, behöver man inte vänta på resten av 

gruppen”, säger Peura till YLE (Ali-Hokka, 2016). 
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Peura håller inga prov som inverkar på vitsordet, istället bedömer eleven 

själv sin kunskap med hjälp av feedback som hen får under kursens gång, 

feedbackens uppgift är att stöda inlärningen och styra eleven i rätt riktning. 

Om bedömningen baserar sig på ett prov i slutet av kursen blir det lätt så 

att eleven bara strävar efter att lära sig utantill att lösa den typ av uppgifter 

som finns i provet, det sker aldrig någon egentlig inlärning. Peura påpekar 

också att det egentligen strider mot läroplanen att bedömningen sker 

genom ett prov i slutet av kursen, eftersom det i läroplanen heter att 

bedömningen ska vara en form av växelverkan (Ali-Hokka, 2016). 

Traditionell föreläsning är enligt Peura en ineffektiv inlärningsmetod. Hans 

elever studerar teorin från boken och tittar på korta inlärningsvideon, de 

jobbar i grupper och kan också lära av varandra. De skriver inte av färdiga 

punkter, utan måste själva studera ämnet. Peura poängterar att han aldrig 

skulle göra något som strider mot läroplanen, förnyelserna i läroplanen 

som trädde i kraft i gymnasier hösten 2016, är helt i linje Peuras metod. 

Den nya läroplanen lyfter fram utveckling av inlärningsmetoder, framom 

det teoretiska innehållet i kursen. Man försöker komma bort från den 

lärarcentrerade undervisningen, läraren ska istället fungera som 

handledare och eleverna ska ha en aktivare roll än tidigare. 
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7 Forskning 

 Forskningsfrågor 

Som det redan framgått har det forskats en hel del om hur man beaktar 

matematiskt begåvade elever i undervisningen i finländska högstadier. 

Dessa undersökningar är dock – helt förståeligt – gjorda på finska, och 

således i finskspråkiga högstadium. Syftet med min forskning är att jämföra 

situationen i svenskspråkiga högstadium med den i finskspråkiga, för att se 

om det finns någon skillnad. Med forskningen försöker jag få reda på hur 

bra begåvade elever beaktas i matematikundervisningen i finlandssvenska 

högstadier, bland annat genom att undersöka hur utmanande tidigare 

elever anser att deras matematikundervisning varit, om 

undervisningsgrupperna varit  nivåindelade och om alla tagit del av samma 

teori eller om de fått teori enligt en nivå som är lämplig  för dem? 

 Forskningsmetoder 

Jag skickade ut en enkät till matematiklärare i svenskspråkiga 

högstadieskolor för att undersöka hurdan kunskap lärare har om begåvade 

elever och hur bra de själva anser att de beaktar begåvade elever i sin 

undervisning.  

Jag delade även en enkät med allmänheten för att undersöka hur tidigare 

elever upplevt matematikundervisningen och samt för att undersöka hur 

deras uppfattning korrelerar med lärarnas. Denna enkät delades bland 

annat på sociala medier och skickades ut till svenskspråkiga 

matematikstuderande vid Helsingfors universitet. 

 Resultat av enkäten till lärare 

Enkäten skickades ut till totalt 96 finlandssvenska högstadielärare, av dem 

svarade 27 på den. Jag hade hoppats på flera svar, men då lärarnas 

arbetsbörda varit på tapeten en hel del den senaste tiden, är det helt 

förståeligt att alla inte prioriterar att svara på en enkät. 
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7.3.1 Är undervisningsgrupperna i matematik nivåindelade i er skola? 

Syftet med denna fråga var att undersöka hur vanligt det är med 

differentiering i finlandssvenska högstadier, eftersom mycket pekar på att 

differentiering hjälper såväl svaga som begåvade elever. 

 

Figur 3 

Svaren på denna fråga visar tydligt att det är rätt ovanligt att matematik-

undervisningen sker i nivåindelade undervisningsgrupper i finlandssvenska 

högstadium. Det bör dock påpekas, att eftersom undervisningsgrupperna 

enligt läroplanen inte får nivåindelas, är det fullt möjligt att alla inte svarat 

sanningsenligt på denna fråga, eller att indelningen i många skolor går 

under ett annat namn, och de därför svarat nej på denna fråga. De skolor 

som har nivåindelning, har det nästan uteslutande på årskurs 9, då mindre 

än fem procent svarade att deras skola har nivåindelade 

undervisningsgrupper även i årskurs 8. Detta trots att det finns flera 

undersökningar som tyder på att nivåindelning gynnar både svaga och 

begåvade elever. Att undervisningsgrupperna nivåindelas i årskurs 9 beror 

med stor sannolikhet på att det i läroplanen står att skolan i det skedet ska 

beakta elevens fortsatta studier efter högstadiet, vilket bland annat kan 

göras på detta sätt. I enkäten fanns det också bland allmänna 

kommentarerna de som ansåg att de begåvade eleverna hamnat i 

skymundan då deras skola inte har nivåindelade grupper. 
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7.3.2 Undervisar du samma teori åt alla elever samtidigt? 

Denna fråga visar hur vanligt det är att lärarna individualiserar 

teoriundervisningen i klassen. Genom att individualisera undervisningen får 

varje elev ta del av undervisning på en nivå som passar bäst, eller 

åtminstone bättre än om alla får samma undervisning. 

 

Figur 4 

Mer än fyra av fem lärare svarade att de undervisar samma teori 

gemensamt åt hela klassen, vilket helt klart är det mest tidseffektiva 

alternativet. Det leder å andra sidan till att alla elever inte får undervisning 

på en optimal nivå, eftersom den gemensamma teorin i de flesta fall torde 

följa den gyllene medelvägen, det vill säga nivån är i högsta laget för de 

svaga eleverna, medan den kan kännas för enkel för de mest begåvade 

eleverna. Problemet kan i viss mån undvikas genom att nivåindela 

undervisningsgrupperna, men eftersom största delen av lärarna svarat att 

det inte är fallet (se föregående fråga), betyder det att en grupp bestående 

av elever på alla olika nivåer får ta del av teori på en nivå som antagligen 

anpassats till ett medeltal. 

7.3.3 Hur stor del av en lektion använder du normalt till att gå igenom 

teori? 

Svaren på denna fråga visar bland annat hur väl det omvända klassrummet 

har slagit igenom, eftersom det är en undervisningsmetod som går ut på 

att minimera teoriundervisningen under lektionen, för att istället ge mera 

tid åt räknandet då eleverna har möjlighet att få hjälp av läraren. 
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Figur 5 

Svaren på denna fråga var mycket varierande, men nästan hälften (48 

procent) svarade ändå att de använder mindre än 20 procent av lektionen 

till att gå igenom teori. En av fyra svarade dessutom att de använder 

mindre än 10 procent av lektionen till att gå igenom teori, vilket tydligt 

visar att användningen av flipped classroom inte längre är så ovanlig. Att en 

stor del av lärarna använder en rätt liten del av lektionen till att gå igenom 

teori, betyder också att trots att alla elever får ta del av gemensam teori 

(föregående fråga), är det frågan om en rätt liten del av lektionen, för att 

efter det förhoppningsvis arbeta med material som är bättre anpassat till 

deras egen nivå. 

7.3.4 Hur skulle du beskriva en matematiskt begåvad elev? 

Syftet med frågan var att undersöka vad lärare egentligen tänker på då 

man talar om matematiskt begåvade elever. Som det redan tidigare 

framkommit, är det inte alls självklart att alla definierar en begåvad elev på 

samma sätt. 

Denna fråga handlade om att fritt formulera ett eget svar, och som man 

kunde vänta sig varierade svaren därför också en hel del. Det fanns dock 

flera saker som fanns med i en stor del av svaren; de lär sig snabbt nya 

saker, de är bra på problemlösning, de är bra på att tillämpa teorin, de 

förstår samband mellan olika delar av matematiken och har ett logiskt 

tankesätt. En vanlig missuppfattning som förekommer är att begåvade 
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elever är speciellt intresserade av matematik, något som inte alls 

nödvändigtvis stämmer (se till exempel kapitel 3). 

7.3.5 Anser du att du lätt identifierar elever med speciell matematisk 

begåvning? 

Trots att denna fråga endast visar vad lärarna själva anser, ger den ändå en 

fingervisning om hur bra lärare känner igen begåvade elever. Det är förstås 

ändå oklart hur många begåvade elever som slinker igenom systemet utan 

att lärarna någonsin lägger märke till deras begåvning. 

 

Figur 6 

Majoriteten av lärarna anser att de åtminstone är rätt så bra på att 

identifiera begåvade elever, något som stämmer överens med andra 

undersökningar. Det att läraren själv anser att den klarar av att identifiera 

begåvade elever, bevisar ju nödvändigtvis ändå inte att så är fallet, då det 

är möjligt att det förekommer elever med en begåvning som läraren aldrig 

upptäcker och därför inte heller är medveten om att den inte lagt märke till 

begåvningen. 

7.3.6 Har du upplevt att en matematiskt begåvad elev försöker dölja 

sin begåvning? 

Också på denna fråga ger svaren eventuellt bara en del av sanningen, då 

läraren kanske aldrig märker begåvningen hos en elev som lyckas dölja sin 

begåvning väl. 



34 
 

 

Figur 7 

Enligt svaren är det enligt lärare rätt ovanligt att en elev försöker dölja sin 

begåvning (1=aldrig). Största delen av lärarna (80 procent) har ändå någon 

gång upplevt det. Orsakerna till att begåvade elever väljer att dölja sin 

begåvning är många, men den vanligaste torde ändå vara det sociala 

trycket i klassen, begåvade elever kan ofta ses som annorlunda enligt 

klasskompisarna och hamnar då lätt utanför gemenskapen. Det kan vara 

svårt för den enskilda läraren att göra något åt detta, då det är frågan om 

att ändra på en ganska allmän åsikt bland eleverna, det är snarare hela 

samhället som borde ändra inställning. 

7.3.7 Ger du annorlunda undervisning åt en begåvad elev? 

Syftet med denna fråga var igen att undersöka hur mycket lärarna 

individualiserar undervisningen för att alla elever ska få undervisning som 

motsvarar deras nivå. 

 

Figur 8 
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Så gott som alla lärare (över 95 procent) svarade att de ger svårare 

uppgifter som kräver mera förståelse åt begåvade elever, och nästan 

hälften (46 procent) ger teori på högre nivå. Detta visar att lärarna 

åtminstone själva anser att de är rätt bra på att tillgodose begåvade elevers 

behov. Bland lärarnas övriga kommentarer nämndes det dock att även om 

de begåvade eleverna får svårare uppgifter och teori på högre nivå, är de 

ofta tvungna att jobba med det på egen hand, då läraren är upptagen med 

att hjälpa de svagare eleverna. 

7.3.8 Ger du mera uppmärksamhet åt de elever som tycker matematik 

är svårt än åt andra elever? 

Det finns mycket forskning som pekar på att man i Finland sätter en stor 

del av resurserna och tiden på de elever som har det svårt, och låter 

begåvade elever klara sig själva, för det är ju ett faktum att de faktiskt 

klarar sig själva, men de skulle kunna nå ännu högre med undervisning på 

rätt nivå. 

 

Figur 9 

På denna skala stod 5 för ”nästan all tid går till de svaga eleverna”, så 

majoriteten av lärarna anser helt klart att de svagare eleverna kräver mera 

tid och uppmärksamhet än de begåvade eleverna, något som kan kännas 

naturligt, då de begåvade eleverna som tidigare konstaterats, klarar sig 

själv. Även om alla elever har rätt att få den mängd hjälp de behöver och 

undervisning på en nivå som passar dem, betyder det inte att alla elever 

måste får precis lika mycket tid och uppmärksamhet av läraren. En svag 
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elev behöver med största sannolikhet mera tid för att få något förklarat åt 

sig än en begåvad elev. Så även om det är viktigt att läraren ger tid även åt 

de begåvade eleverna för att hålla dem motiverade och ge tillräckligt med 

utmaningar år dem, är det inte nödvändigtvis så att de måste få precis lika 

mycket tid av läraren. 

 Resultat av enkäten till tidigare elever 

För jämförelsen skull undersökte jag också vad tidigare elever, det vill säga 

allmänheten anser om matematikundervisningen de fått. Till skillnad från 

lärarna, som svarade enligt hur det ser ut i dagsläge, är dessa svar förstås 

från olika tider, då de som svarade gått i högstadiet vid olika tidpunkter. 

Förhoppningen var ändå att hitta tydliga trender bland svaren. Enkäten 

besvarades av 55 personer. 

7.4.1 Var årskursen indelad i nivågrupper i matematik? 

Samma fråga ställdes av lärarna, och då deras svar visar hur det ligger till i 

nuläget, visar svaren på denna fråga om det skett någon utveckling, och om 

det är vanligare med nivågruppering nu än det varit tidigare. 

 

Figur 10 

Jämfört med lärarnas svar är spridningen klart större här. Det vanligaste är 

även i detta fall att matematikundervisningen skett med den vanliga 

klassen, och om det varit frågan om nivåindelning har det skett i årskurs 
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nio. Här har dock en större andel svarat att de även haft nivåindelning även 

i årskurs åtta, och i några fall även i årskurs sju. Orsaken till denna skillnad 

torde vara att en del av de som svarat på enkäten gått i skola på den tiden 

då nivåindelning i matematik fanns med i läroplanen, och detta har även 

nämnts bland övriga kommentarer. 

7.4.2 Tog alla del av samma teoriundervisning samtidigt? 

Även med denna fråga går det att jämföra med svaren lärarna gett, för att 

se om det skett någon förändring. 

 

Figur 11 

Precis som lärarna svarat, tar hela klassen del av samma teori nästan 

uteslutande. 

7.4.3 Hur stor del av lektionen användes normalt till att gå igenom 

teori? 

Syftet med denna fråga var att jämföra om elever och lärare har samma 

uppfattning om hur stor del av lektionen som används till teori, samt att 

också här jämföra om det skett någon utveckling åt någotdera hållet. 
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Figur 12 

Om man jämför med vad lärarna svarat på samma fråga ser man ett 

liknande mönster, det vill säga svaren är mycket varierande, och det är 

tydligt att det finns mycket variation i hur stor del av lektionen som 

används till att gå igenom teori. Här är svaren överlag sådana, att en större 

andel används till teori, jämfört med vad lärarna svarat, något som kan 

förklaras med att det omvända klassrummet börjat användas mera och 

mera på senare år, vilket innebär att eleverna studerar teorin hemma 

istället för i skolan. 

7.4.4 Tycker du att du fick tillräckligt utmanande uppgifter? 

Ett centralt tema då det kommer till matematiskt begåvade elever är att de 

har ett behov att få tillräckligt utmanande uppgifter för att inte bli 

uttråkade och tappa intresset för matematik. Mycket tyder på att detta 

ofta är ett problem, och med denna fråga var målet att få reda på hur stor 

del av eleverna som känner att de inte fått tillräckligt med utmaningar. 
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Figur 13 

På skalan stod 1 för ”uppgifterna var alldeles för lätta”, medan 5  stod för 

”uppgifterna var till och med för svåra ibland”. Svaren har nästan 

uteslutande fördelat sig över de tre mittersta alternativen, det vill säga 

nivån på uppgifterna har varit rätt bra, men ändå finns det en tydlig 

förskjutning mot att uppgifterna varit på lättare sidan. 

7.4.5 Vad fick du göra om du blev klar med uppgifterna innan 

lektionen var slut? 

Om en elev gör klart alla uppgifter läraren givit innan lektionen är slut, 

betyder det med största sannolikhet att eleven skulle få ut mera om hen 

antingen får uppgifter av svårare typ, eller gå vidare med ny teori. 

 

Figur 14 
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Det vanligaste har helt klart varit att elever som blir färdiga med 

uppgifterna läraren sagt att man skulle göra, får göra flera uppgifter. I 

många fall har det varit frågan om att göra flera uppgifter av samma typ, 

något som inte kan ses som ändamålsenligt eller nyttigt. Rätt så vanligt har 

det dock också varit att eleven fått svårare uppgifter då den blivit klar. 

Oroväckande är, att en av fyra svarat att de, åtminstone någon gång, inte 

gjorde något alls då de blev färdiga med uppgifterna. 

7.4.6 Vilka elever gav läraren mest tid åt under lektionerna? 

Även med den här frågan var syftet att jämföra elevers uppfattning med 

lärarens uppfattning, gällande vem som får mest stöd av läraren under 

lektionerna. Forskning visar att man i Finland normalt sätter största delen 

av resurserna på att hjälpa svaga elever. 

 

Figur 15 

Som man kunde vänta sig har svaren på denna fråga fördelat sig så att det 

vanligaste svaret var att de som hade det svårast med matematiken fick 

mest hjälp av läraren, medan de begåvade eleverna fick minst tid, mellan 

dessa två finner man dessutom de som var medelmåttiga. Det måste ändå 

ses som positivt att en stor del, drygt 40 procent, har svarat att alla fick lika 

mycket tid av läraren, det vill säga precis som det borde vara. 
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8 Sammanfattning 

Skolsystemet i Finland har ännu en lång väg att gå för att ta till vara all den 

potential som finns hos matematiskt begåvade elever. Lärarna prioriterar 

de elever som har det svårt, och det är ju självklart att elever som har det 

svårt måste få den hjälp den behöver, men samtidigt borde även de 

duktigare eleverna få det stöd de behöver för att nå sin högsta möjliga 

nivå. Det är helt klart ett dilemma, hur kan man hjälpa de begåvade 

eleverna utan att minska på stödet man ger åt svaga elever? I första hand 

gäller det för läraren att tillgodose alla elever med uppgifter på en lämplig 

nivå, något som stöder såväl svaga som begåvade elever, utan att påverka 

den tid och det stöd läraren kan ge åt varje enskild elev. 

Ett stort problem är att begåvade elever lätt hamnar utanför gemenskapen 

i skolan, eftersom de anses vara annorlunda eller rent av konstiga. Det här 

problemet har den enskilda läraren svårt att göra något år, hela skolan och 

till och med samhället måste ändra inställning så att begåvning börjar ses 

som en bra sak. Vi finländare har tyvärr svårt för att sticka ut ur mängden, 

vi vill bara gå den gyllene medelvägen så att ingen lägger märke till oss, 

samma egenskap syns också i skolan, både hos eleverna, som undviker att 

vara annorlunda, och hos lärarna, som onödigt ofta håller sin undervisning 

på en nivå som passar den ”normala” eleven. 

Det finns också positiva saker att ta fasta på. Det forskas allt mera kring hur 

man beaktar begåvade elever i undervisningen i Finland, vilket samtidigt 

gör att man blir mera medveten om de begåvade eleverna och hur man 

kan få dem att nå upp till högsta möjliga nivå. Undervisningen blir hela 

tiden mera elevcentrerad, vilket betyder att eleverna i högra grad får 

undervisning på en nivå som passar dem, istället för att läraren håller 

gemensam undervisning åt alla, vilket leder till att en stor del av eleverna 

antingen tycker det är för svårt och därför slutar följa med, eller blir 

uttråkade för att det är för lätt. 
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