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Sammanfattning 
Enligt Skollagen ska skolledaren leda den pedagogiska verksamheten. Den här studien 

utreder hur fyra skolledare arbetar för att främja matematiskt begåvade elever. Studien 

utreder vidare om de fyra skolorna har en gemensam strategi för att identifiera 

matematiskt begåvade elever. Studien utreder dessutom om det finns en gemensam 

strategi på varje skola för att stimulera de eleverna med vidareutvecklande 

arbetsmetoder. Rektorerna får även ta ställning till en handlingsplan för särbegåvade 

elever som SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram i samarbete med 

sju av Sveriges kommuner.  

    Det som framkommer i resultat och analys är att ingen av de intervjuade rektorerna 

har en klar bild av hur de identifierar matematiskt begåvade elever. Tre rektorer nämner 

intellektuella förmågor och en rektor pratar om höga betyg. Alla fyra rektorer 

förespråkar främjandet av matematiskt begåvade elever och har lämnat det största 

ansvaret till pedagogerna. Dock framkommer i studien att rektorerna är osäkra på att 

skolan klarar av att leva upp till främjandet av begåvade elever och önskar dessutom 

ett mer utvecklat arbete med de här eleverna i framtida skola. Ingen utav de fyra 

skolorna i studien har en gemensam strategi för hur de identifierar matematisk 

begåvning och inte heller en gemensam arbetsmetod för att stimulera dessa elever. 

Skolorna använder dock den enskilde läraren, specialpedagoger, tester, 

matematikgrupper samt nivågruppering, för att identifiera samt stimulera matematiskt 

begåvade elever. Studien visar att brister i det pedagogiska ledarskapet ofta rör sig om 

okunskap, tidspress samt om en ekonomisk aspekt, något som rektor själv ofta inte styr 

över. 

    Nyckelord: Rektorer, Rektorers arbete, Matematisk begåvning. 

 

 

Abstract 

According to the Education Act, school leaders should lead the educational activities. 

This study investigates how four school leaders working to promote mathematically 

gifted students. The study also investigates if those four schools are having a common 

strategy to identify mathematically gifted students and if there is a common strategy at 

each school to encourage the students toward further development using stimulating 

work methods. Principals also get to see an action for gifted students that SKL 

(Sveriges kommuner och landsting) has developed in cooperation with seven of 

Sweden's municipalities.  



Matematik 
Avancerad nivå 15 hp 
VT 15 - Maj 2015. 
 

3 
 

    What shows in the results and analysis is that none of the interviewed principals have 

a clear picture of how they identify mathematically gifted students. Three principals 

mentioned abilities and one principal talks about good grades. All four principals 

advocating the promotion of mathematically gifted students and has left the biggest 

responsibility for the teacher.  It also shows in the study that the principals are unsure 

that the school is even able to live up to the promotion of gifted students and wishes 

for a more developed method of working with these students in the future. None of the 

four schools in the study have a common approach to how they identify mathematical 

talent and no united method for stimulating these students.  

    However, schools do use the individual teacher, special education teachers, tests, 

math groups and level group, to identify and stimulate mathematically gifted 

students.   The study also shows that shortcomings in educational leadership has often 

been due to many reasons, such as:  lack of knowledge, time pressure and an economic 

aspect, something that the principals often don’t control by him or herself. 

 

Key words: Principals, Principals work, Mathematical giftedness. 
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1. Inledning 

I Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) står att ”Varje 

elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lgr11 

2011). Utdraget ur Lgr11 tolkas emellertid inte alltid av skolväsendet som att även 

begåvade elever ska få möjligheten att utmanas. På så sätt ges inte alltid begåvade 

elever en chans att utvecklas vidare. En bild av matematisk begåvning ges i en studie 

av Rundblad där tidigare forskning utreder hur matematisk begåvning karaktäriseras 

samt hur matematisk begåvning mäts (Rundblad 2014). Det som framkommer i 

resultatet av Rundblads studie är att matematiskt begåvade elever skiljer sig från 

varandra. Eleverna skiljer sig genom att de visar upp olika förmågor och kompetenser. 

Där bland gott minne, logiskt tänkande och hög prestationsförmåga. Det framkommer 

även i studiens resultat att matematisk begåvning ofta mäts genom tester. Att mäta 

matematisk begåvning med hjälp av tester är enligt Rundblads studie otillräckligt då 

tester enligt hennes studie inte förmår att mäta alla typer av förmågor (Rundblad 2014). 

Specifika riktlinjer för utbildningskrav för begåvade elever finns i Lgr11 och handlar 

om att ge elever som når kunskapskraven möjlighet till fortsatt utveckling (Lgr11 

2011). Ludvigsson menar att rektor har ansvaret att arbeta med avsikt att följa Lgr11:s 

riktlinjer. Ludvigsson lyfter även rektorers uppdrag att hålla god kvalitet på 

undervisningen (Ludvigsson 2009). 

    Dock behöver rektorer ta hänsyn till flertalet faktorer som elever, lärare, föräldrar, 

kommunens invånare samt övriga samhället. De många olika faktorerna försvårar 

ledarskapet då de inte alltid har samma önskemål. En annan svårighet rektorerna möter 

är ansvaret att förhålla sig till skollag, läroplan och andra förordningar. De här tre 

ansvarsformerna reglerar rektors arbete och är indelat i många olika uppdrag. De olika 

uppdragen utgår från sådant som rektorn förväntas göra, administrativa uppdrag, 

myndighetsutövningar samt egna beslutstaganden (Hallerström 2006). De olika 

uppdragen ger rektorer ett stort och brett ansvarsområde. De många arbetsområdena 

kan dessutom vara en bidragande faktor till att Skolinspektionen menar att enbart 30 

procent av rektorerna i deras studie uppnår de krav som förväntas av dem 

(Skolinspektionens rapport 2012:1). Skolinspektionens studie genomfördes på 22 

rektorer. Rektorerna ska enligt Skollagen vara ledande för det pedagogiska arbetet. 

Kapitel två i Skollagen redogör för rektorers arbete. Där står under paragraf nio att: 
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”9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas  

av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas  

och samordnas av en förskolechef. Dessa skall särskilt verka för att 

 utbildningen utvecklas”( SFS 2010:800). 

 

Vidare i Lgr11 står att: 

  

”Undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att 

                    eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver”(Lgr11 2011). 

 

Andra källor inriktar sig mer specifikt på rektors arbete med begåvade elever. Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med sju kommuner i Sverige tagit 

fram en handlingsplan för särbegåvade elever. Deltagande kommuner är Sollentuna, 

Karlstad, Uppsala, Borås, Luleå, Landskrona och Umeå Kommun. I handlingsplanen 

enas kommunerna med SKL om att det är rektor som ansvarar för att också begåvade 

elever ges möjlighet till utveckling (SKL 2014). Ludvigsson menar att lärare och 

rektorer tillsammans leder arbetet, men att det är rektor som har de högsta kraven på 

sig. Rektorn har enligt dem som viktiga uppdrag att vägleda pedagogerna (Ludvigsson 

2009). 

    Ett resultat från Skolinspektionen redogör för rektorns ledarskap. Skolinspektionen 

uttrycker att det är viktigt att rektorn har god kännedom om undervisningen och arbetar 

för att ge lärarna stöd men även utmaningar i den undervisningen de driver 

(Skolinspektionens rapport 2012:1). Att främja begåvning är aktuellt då regeringen i 

augusti 2014 lämnade i uppdrag till skolverket att med grund i specialpedagogiska 

myndigheterna utforma ett material för särbegåvade elever. Professor Roland S. 

Persson har fastställt att 92 procent av de begåvade eleverna i grundskolan vantrivs 

(Persson 2010). Att eleverna vantrivs beror troligen på utebliven stimulering och kan 

enligt honom ibland leda till att de blir utåtagerande. I regeringsbeslutet som är 

undertecknat av dåvarande skolminister Jan Björklund står också att:  

 

”Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling,  
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även särskilt begåvade elever. I syfte att skolorna ska förbättra sitt  

arbete med att främja dessa elevers fortsatta lärande och kunskaps- 

utveckling utifrån deras behov och förutsättningar bör Skolverket ges i  

uppdrag att utarbeta stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete 

 med särskilt begåvade elever” (Regeringen 2014). 

 

Sammanfattningsvis lyfter Lgr11 rektorers pedagogiska ledarskap och en skolmiljö där 

även begåvade elever har rätt att utvecklas.  

    Följande studie bygger på intervjuer med fyra rektorer i Örebro Kommun och ämnar 

till att utreda hur rektorer arbetar för att främja matematisk begåvning. Studien utreder 

vilka eventuella strategier för identifiering av matematiskt begåvade elever som skulle 

kunna finnas på de fyra skolorna. Studien utreder också om det finns eventuella 

metoder för stimulering av dessa elever och i så fall vilka. Till sist utreder studien hur 

rektorer ser på framtida arbete med att identifiera och stimulera matematiskt begåvade 

elever. 
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2. Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur rektorer förhåller sig till arbetet med 

matematiskt begåvade elever. Syftet har undersökts med intervju som metod, för att 

utreda hur fyra rektorer arbetar för att främja matematisk begåvning. Studien utreder 

också om rektorer och pedagoger har en gemensam strategi för att identifiera samt 

stimulera matematiskt begåvade elever. Även framtida arbete med begåvning har 

undersökts.  

    Studien har sin grund i att styrdokumenten lyfter kravet på utvecklingsmöjligheter 

också för elever i framkant. Studiens grund baseras också på det pedagogiska ledarskap 

som Lgr11 menar att rektorer ska driv (Lgr11 2011). 

    De fyra rektorer som deltagit i intervjustudien är alla aktiva på grundskolor i Örebro 

kommun.   

 

3. Frågeställning 

 Hur arbetar rektorer för att främja matematiskt begåvade elever? 

 Finns en gemensam strategi på vardera av de fyra skolorna för hur matematiskt 

begåvade elever identifieras och i så fall vilken? 

 Finns gemensamma arbetsmetoder på vardera av de fyra skolorna för hur de 

arbetar för att stimulera matematiskt begåvade elever och i så fall vilka? 

 Hur vill rektorer utveckla arbetet med elever som skolan bedömer är matematiskt 

begåvade? 
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4. Bakgrund 

 

4.1. Historisk bakgrund för rektorers tidigare arbetsuppgifter 
I mitten av 1500-talet var det rektorns ansvar att examinera lärare och se till att de 

skötte sig med både undervisning samt leverne. 100 år senare skulle det finnas en rektor 

vid varje skola. Ytterligare två hundra år efteråt infördes en rektorsfri obligatorisk 

kommunal folkskola som drevs av kyrkan. Innan år 1950 fanns vissa överlärare som 

arbetade extra utöver sin ordinarie undervisning med att sköta en del administrativa 

områden. Slutligen återkom rektorerna kring år 1950. År 1991, när kommunerna tog 

över arbetet från staten med den offentliga undervisningen övergick regelstyrning till 

mål- och resultatstyrning som dagens rektorer förhåller sig till. Mycket tid spenderades 

på att se till att blivande rektorer var goda pedagoger för att kunna ha möjlighet att leda 

ett pedagogiskt arbete (Hallerström 2006). I skollagen står det pedagogiska ledarskapet 

idag som ett av rektorns uppdrag. 

 

4.2. Rektorers arbete 
Ludvigsson har studerat tre skolor där hon intervjuat rektorer och lärare i syfte att 

utreda hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete. I Ludvigssons 

studie hävdar lärarna att rektor har ett stort ansvar för personal, barn och undervisning. 

Lärarna i studien önskar att rektor tar en ledarroll samtidigt som denne är på samma 

nivå som lärarna när det gäller att arbeta fram resultat. Lärarna önskar alltså inte att 

rektorn ställer sig över dem eller att de ska behöva se upp till denne (Ludvigsson 2009). 

Davis, Darling-Hammond, LaPointe, & Meyerson menar på samma sätt, att rektorer 

spelar en viktig roll för att skapa en god läromiljö (Davis, Darling-Hammond, LaPointe 

& Meyerson 2005). 

    Kåräng skriver utifrån tidigare forskning att rektorer idag har ett större ansvar än vad 

de tidigare haft (Kåräng 1997). Han skriver att rektorernas ökade ansvarsområde beror 

på att skolan har gått från att vara regelstyrd till att bli mål- och resultatstyrd. Att skolan 

har blivit mål- och resultatstyrd har bland annat medfört att rektorer har fått en ny 

arbetsroll som pedagogiska ledare och som ansvariga för att eleverna når de 

kunskapskrav som Lgr11 ställer. Resultatet i Kårängs studie visar att många lärare i 

studien visade ett närmre samband mellan ideal och verklighet när rektorn engagerar 

sig i det pedagogiska arbetet. Rektorns ledarskap är enligt Kåräng viktigt då han menar 

att det ökar lärarnas känsla av att vara på rätt väg med utbildningen de driver (Kåräng 

1997). En studie av Hrong, Klasik & Loeb visar på att rektorer inte ens spenderar 6 

procent av sin tid till att göra studiebesök i klassrummen eller till att coacha lärare. 
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Deras studie tyder på att den största delen av rektorns tid går åt till att via sitt kontor 

utföra administrativa uppdrag. De menar vidare att skolor som har en rektor som 

spenderar mycket tid på administrativa uppdrag har elever med lägre betyg än andra 

skolor. De är dock inte helt klara över om korrelationen tyder på orsakssamband då de 

skolorna faktiskt skulle kunna ha fler elever med svårigheter som påverkar resultatet. 

Utifrån deras resultattabeller är det ändå det här resultatet som går att utläsa (Hrong, 

Klasik & Loeb 2010). 

     Sandén har gjort en studie som utreder vad som höjer och sänker rektorns 

motivation. Han kommer i resultat och diskussion fram till att rektorers arbete i nutid 

är en utmaning och att det är många som känner sig överarbetade (Sandén 2007). 

Sandén skriver att det blivit svårare att tillsätta rektorstjänster på grund av de många 

uppdrag som förväntas i befattningen. Ett flertal rektorer som Sandén har intervjuat för 

studien menar att de tappat arbetsmotivationen. Att rektorerna menar att de tappat 

arbetsmotivationen säger dem beror på att tiden är för knapp för att hinna utföra de 

olika uppdragen. De menar vidare att det inte finns tillräckligt med tid för att tänka och 

reflektera samt för att utveckla skolan pedagogiskt (Sandén 2007). 

    Sammanfattningsvis önskar pedagogerna att skolledaren skall styra det pedagogiska 

arbetet och leda dem framåt. Svårigheten i att få ett fungerande arbete utifrån lärarnas 

önskemål är att rektorer idag har fler uppdrag än vad de känner att de hinner med. De 

många rektorsuppdragen har dessutom bidragit till att det har blivit svårare att rekrytera 

rektorer. 

     

4.3. Rektorers arbete med begåvade elever  
Berggren & Lindskog har intervjuat lärare och rektorer på fyra skolor. Deras studie 

utreder vad skolan har för syn på begåvade elever. Rektorerna menar att begreppet 

begåvning innefattar alla elever. Det vill säga att alla elever är begåvade i någon form, 

vare sig det är praktiskt eller teoretiskt. En rektor från studien menar också att de här 

eleverna ska få möjlighet att arbeta med svårare uppgifter. Rektorn menar dock att 

ansvaret ligger på pedagogen att möta de här eleverna på en bra undervisningsnivå. En 

bra undervisningsnivå menar han är en nivå som lämpar sig för eleverna (Berggren & 

Lindskog 2006). 

    Håkansson och Lembrér har gjort en intervjustudie med rektorer och lärare som 

undersöker hur matematiskt begåvade elever undervisas. Rektorerna i studien har inga 

resurser ämnade för matematiskt begåvade elever och allt ansvar att bemöta de här 

eleverna och stimulera dessa sker på lärarens eget ansvar. Att lärarna enskilt har fått ta 

allt ansvar med att identifiera och stimulera begåvade elever har resulterat i att 
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pedagogerna nu eftersöker kompetensutveckling. Att pedagogerna eftersöker 

kompetensutveckling beror på att de önskar att möta de begåvade eleverna bättre än 

vad de för tillfället känner att de klarar av (Håkansson & Lembrér 2009). 

    I en studie av Petterssons om matematisk begåvning, har elever, lärare och rektorer 

intervjuats. I studien framkommer det att rektorerna är insatta i arbetet med 

matematiskt begåvade elever (Pettersson 2011). En rektor som intervjuas av Pettersson 

har varit med och beslutat om svårare arbetsuppgifter till ett par elever som skolan 

ansåg behöver stimuleras i matematik. De eleverna som fått svårare arbetsuppgifter har 

dessvärre inte fått stöd för att klara av att arbeta med de här uppgifterna vilket visar på 

att pedagogens arbete av okänd anledning inte har nått hela vägen fram som det var 

tänkt (Pettersson 2011). 

    Det framkommer även i Petterssons studie att det är rektorn som tilldelar resurser 

till klasserna. Petterssons studie visar också att det är till rektorn som föräldrar 

förväntas vända sig för att diskutera extra stimulans för eleven. Det framkommer i 

Petterssons studie att några rektorer var lite obekväma i rollen att engagera sig i 

matematiskt begåvade elever och undervisningen av dem. Dessa rektorer menar att det 

är ett nytt område för dem samt att de tidigare enbart fått påtryckningar om att stötta 

elever som riskerar att inte nå upp till målen. Petterssons studie visar ändå på att nästan 

hälften av rektorerna hon intervjuat har satt in en extra mentor till de matematiskt 

begåvade eleverna eller förmedlat eleven extraanpassad undervisning med svårare 

arbetsuppgifter, via pedagogen. Den andra hälften av rektorer har inte engagerat sig för 

begåvade elever av bland annat ekonomiska orsaker.  

    Rektorers syn på identifikation på matematiskt begåvade elever är viktig enligt 

skolverkets nya framtagna material för begåvade elever (Penje & Wistedt). De skriver 

att materialet är framtaget även för rektorer att ta del av. De menar att möjligheten att 

stödja utvecklingen hos de särskilt begåvade eleverna kräver att all skolpersonal har 

kunskap om begåvning. De menar då hur eleverna kan identifieras och 

uppmärksammas och hur undervisning och miljö kan anpassas till de här eleverna. 

Materialet är utformat för att ge en förutsättning för skolor att identifiera och stimulera 

begåvade elever (Penje & Wistedt). 

    Sammanfattningsvis har skolverket tanken om att rektorer likväl som annan 

skolpersonal, ska vara insatta i arbetet med matematiskt begåvning. Något den här 

studien belyser av den anledningen att det är ett relativt nytt fenomen att undersöka och 

därför också viktigt. I de studier jag har granskat menar majoriteten av inblandade 

rektorer att matematiskt begåvade elever skall ges möjlighet till vidareutveckling. Stort 

ansvar för främjandet av matematisk begåvning hamnar hos pedagogen. Vid uteblivet 
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engagemang kring begåvning från rektor rör det sig enligt tidigare forskning om 

ekonomiska orsaker samt om okunskap.  

 

4.4. Begreppsutredning: matematisk begåvning 
Begreppet begåvning har utvecklats under lång tid. Går vi tillbaka till de tidigaste 

definitionerna av begreppet menar Albert Ziegler att de sträcker sig tillbaka flera tusen 

år i tiden. Under den perioden menar Ziegler att Konfucius i Kina och Platon i Grekland 

såg de begåvade eleverna som barn som hade direkt koppling till gud. Det som 

utmärkte barnens begåvning var deras tankeprocess samt deras påstådda förmåga att se 

in i framtiden. Det här synsättet följde med in på medeltiden då de här eleverna 

fortfarande ansågs ha en koppling till gud (Ziegler 2010). Persson menar att begåvade 

människor under dåtid inte alltid möttes med öppna armar utan att de ofta blev kyligt 

bemötta. Det kunde enligt Persson ske att begåvade människor under dåtid ibland fick 

sätta sina liv till, då nytänkande inte alltid ansågs lämpligt (Persson 1997). 

    Ziegler skriver att forskning kring begåvning dock enbart funnits sedan 1870-talet 

och att all den forskning som pågått har pekat åt alla möjliga olika håll och idag 

fortfarande ännu inte är fastställd (Ziegler 2010). Persson lyfter skillnaden mellan 

dåtidens och nutidens syn på begåvning genom det nobelpriset vi har idag och som 

delas ut för att uppmärksamma och uppskatta olika typer av vetenskapsmän (Persson 

1997). 

    Forskare idag enas om att matematiskt begåvade elever kan vara av olika karaktär. 

De menar att begåvade elever kan vara snabba och ha god struktur när de arbetar med 

problemlösningsuppgifter. De här eleverna kan enligt dem även ha karaktären av att 

vara skickliga på att redogöra lösningar samt ha egna lösningsstrategier. Begåvade 

elever kan också vara duktiga i att se förhållanden och samband i matematiken samt 

även vara intresserade av att utreda varför uppgifter löses på olika vis. Slutligen kan 

dessa elever även ha ett stort intresse för matematik samt andra personliga drag som 

god koncentrationsförmåga och bra minne. Eleverna kan också i vissa fall mentalt 

utvecklas före andra barn i samma åldersgrupp (Rundblad 2014). 

    Krutetski pratar om matematiska förmågor och menar att dessa kan variera från elev 

och elev och att det är förmågorna som utmärker om en elev är matematiskt begåvad 

(Krutetski 1976). Han förespråkar vidare en kreativ matematikundervisning där alla 

elever dessutom ska ges möjlighet att finna egna strategier till att lösa matematiska 

uppgifter. Han menar också att förmågor inte är medfödda men att möjligheten att 

utveckla vissa förmågor där emot är medfödd. Han menar dock att det då krävs att det 



Matematik 
Avancerad nivå 15 hp 
VT 15 - Maj 2015. 
 

13 
 

ges möjlighet för att synliggöra och utveckla dessa förmågor. De förmågor han redogör 

för är sju stycken och följer nedan. 

 

o Förmågan att samla in matematisk information samt förstå problemet 

Förmågan att förstå ett problem samt att förstå vad i matematikuppgifter som är 

relevant, irrelevant samt saknad information. 

o Förmågan att generalisera matematiska objekt, relationer, och operationer 

Förståelse för när generella lösningsmetoder kan appliceras på specialuppgifter. 

Förmågan att hitta det generella och viktiga i specialuppgifter för att kunna lösa 

uppgiften. 

o Förmågan att förkorta ett matematiskt resonemang samt de 

korresponderande matematiska operationerna 

Kortare tankeprocesser elever kan ha, där de inte använder sig av alla steg i 

lösningsstrategier utan klarar av att räkna ut uppgifter ändå. 

o Flexibilitet i den mentala processen 

Förmågan att inte låsa sig vid enskilda problemlösningsmetoder. Istället kan eleven 

byta strategi om de finner en bättre lämpad strategi. 

o En strävan efter klarhet, enkelhet och rationalitet i en lösning 

Förmågan att kunna reflektera över olika lösningsstrategier och välja den enklaste och 

mest lämpade strategin. 

o Förmågan att snabbt och lätt se samband i båda riktningar så till vida att 

de kan skifta från ett tankesätt till det rakt motsatta. 

Förmågan att kunna gå från problemet till lösningen men också att kunna gå bakvänt 

och förklara problemet utifrån lösningen. 

o Förmågan att minnas matematisk information 

Förmågan att minnas tidigare lösningsstrategier och kunna plocka fram de här 

strategierna när man ställs inför liknande problem. 

 

    Krutetskis drag utgår enligt ovan från att begåvade elever kan vara begåvade utifrån 

dels personlighetsdrag och dels intellektuella drag. Heinez nämner även hon 

matematiskt begåvade elevers olikheter och menar att de här eleverna i likhet med alla 

andra elever också är i behov av individuellt stöd (Heinez 2005). 

    Pettersson skriver på samma sätt som Krutetski om olika matematiska förmågorna 

och alla elevers olikheter. Pettersson beskriver att de matematiskt begåvade eleverna 

ofta har liknande drag i sin personlighet trots att deras förmågor kan skilja sig väldigt. 

Hon finner ett mönster hos de fallstudieelever hon följer. De här eleverna är till 

exempel nyfikna, vetgiriga och har god koncentrationsförmåga men ger uttryck för sina 

förmågor på olika sätt. En del av de här eleverna är dock mer tillbakadragna än andra, 
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vilket enligt Pettersson kan bidra till att de eleverna inte uppfattas som begåvade 

(Pettersson 2011). 

    I handlingsplanen som SKL utgivit finns en tabell över de olika drag som de anser 

att särbegåvade elever kan ha. Här ser vi att de likt Krutetski menar att de finns två 

olika typer av drag. Personlighetsdrag samt intellektuella drag. Nedan följer en tabell 

över de olika personlighetsdrag och intellektuella drag hämtad från SKLs 

handlingsplan (SKL 2014). Tabellen är hämtad från en studie av Persson (Persson 

2010). 

 
Tabell 1. 

 

Sammanfattningsvis finns många olika förmågor som idag är det som främst räknas 

som begåvning och särbegåvning. Matematiska personlighetsdrag samt matematiska 

intellektuella styrkor är båda gynnsamma för matematiken. 

 

4.5. Forskning kring arbetsmetoder för stimulering av matematiskt 
begåvade elever 
Det är viktigt att undervisningen är upplagd på ett sätt där läraren kan få en möjlighet 

att observera elevers starka och svaga förmågor. Matematikboken är ofta rutinmässig 

och visar därför inte heller någon spridning av förmågor och ger alltså ingen chans till 

att utveckla kreativa förmågor. Det krävs stora kunskaper för att identifiera och tolka 

elevers olika förmågor. Olika problemlösningsuppgifter, matematiktävlingar samt 

andra undervisningsformer är förslag på varierad matematikundervisning (Pettersson 

2011). 



Matematik 
Avancerad nivå 15 hp 
VT 15 - Maj 2015. 
 

15 
 

De olika formerna på undervisning ger budskapet om att undervisningen bör anpassas 

efter elevernas förmågor. 

    Nivågruppering lyfts i en studie av skolverket från 2001. Resultatet för studien pekar 

dock på att det avgörande för goda studieresultat är undervisningen och alltså inte 

grupperingen. Viktigt är enligt Skolverket också att känna till de risker som 

nivågruppering innebär. De risker som Skolverket lyfter är dels stress och svårigheter 

vid gruppbyten. Andra svårigheter som påpekas är svårigheter att avgöra i vilken grupp 

som vilken elev ska tillhöra samt risken att pedagogen anser att alla i gruppen befinner 

sig på lika nivå.  

Elever som befinner sig i samma grupp kan ha olika förmågor som gör att de 

exempelvis är begåvade men på olika vis och nivåer. Ett annat problem som skolverket 

nämner om nivågruppering är att skolledare och pedagoger placerar de eleverna som 

presterar lika i samma grupper. Prestation och begåvning hör inte alltid ihop enligt 

Skolverkets undersökning. Nivågruppering behöver dock inte alltid innebära problem 

och svårigheter. Enligt Skolverket finns goda resultat för nivågruppering där 

engagerade lärare har nått fram till eleverna och kunnat främja en god utvecklingskurva 

med hjälp av den undervisningsformen (Wallby, Carlsson & Nyström 2001). Jutterdahl 

har gjort en forsknings- och intervjustudie som utreder nivågruppering. Resultatet i 

hennes studie tyder på att nivågruppering kan gynna matematiskt duktiga elever 

eftersom det finns större möjligheter för eleverna att hjälpa varandra när de ligger 

närmare varandra kunskapsmässigt. Resultatet i Jutterdahls studie visar dessutom att 

det är lättare för lärare att ha gemensamma genomgångar när alla elever arbetar på 

liknande eller samma nivå (Jutterdahl 2008). 

    Sammanfattningsvis är det viktigt att kartlägga bra arbetsmetoder för stimulering av 

matematiskt begåvade elever. För att skapa bra arbetsmetoder behöver skolan ha i 

avseende att uppmärksamma elevers olika förmågor och prestationsnivå. Skolan 

behöver också vara medvetna om att det viktigaste är undervisningen och inte 

arbetsformen även om vissa arbetsformer kan tyckas mer gynnsamma än andra. 

 

4.6. Redogörelse: Handlingsplanen för särbegåvade elever som sex 
kommuner tagit fram i samarbete med SKL 2014 
Följande avsnitt redogör för handlingsplanen som Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, 

Sollentuna, Uppsala och Umeå har tagit fram tillsammans med SKL (Sveriges 

kommuner och landsting). Syftet med avsnittet är att skapa förståelse för innehållet i 

handlingsplanens eget syfte. Handlingsplanen inriktar sig på stimulering av begåvade 

elever. Handlingsplanen finns lätt att nå online, är tillgänglig för alla och innehåller en 

bakgrund till varför handlingsplanen utformats, en beskrivning av begreppet 

särbegåvning samt förslag till arbete med särbegåvade elever med förslag på 
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arbetsområden. I handlingsplanen framkommer att syftet för läsaren är att utreda hur 

särbegåvade elever ska identifieras. Syftet är även att utreda hur undervisning kan 

anpassas efter eleverna samt vilken kompetensutveckling skolans personal skulle 

kunna få. Studien presenterar en särbegåvad elev genom dels genom personliga 

begåvningsdrag men också genom intellektuella begåvningsdrag. Förslag på 

kompetensutveckling hos pedagogerna menar de är att pedagogerna skall vara 

accepterande, toleranta och kunskapskunniga. Pedagogerna skall även sträva efter ett 

individualisera undervisningen, ge utmanande uppgifter samt arbeta för att skapa ett 

gott föräldrasamarbete. Handlingsplanen säger utöver detta att elever med speciella 

förutsättningar inte alltid fungerar bra i sociala sammanhang. Då spelar läraren en extra 

stor roll i att försöka bygga upp ett bra socialt samspel (SKL 2014).  

 

 

5. Metod 
 

I metodavsnittet redogörs val av för studien lämplig metod. I metodavsnittet redogörs 

dessutom etiska överväganden, analysens tillvägagångssätt samt vilka nyckelord och 

teman som framkommit ur analysen. 

 
5.1. Val av metod 
Hela studien grundas i skolors arbete med matematiskt begåvade elever. Studien antar 

ett rektorsperspektiv. Jag har valt att undersöka hur rektorer arbetar för att främja elever 

med matematisk begåvning med hjälp av intervju som metod. Intervju som metod kan 

bidra till utförlig data. För den här studien är det nödvändigt med utförlig datainsamling 

då frågeställningen kräver detaljerade svar. Jag avgränsade mig till att intervjua fyra 

rektorer då tidsutrymmet för studien var begränsat. 

    Jag har valt att förhålla studien till en studiestruktur från Kvale (1997). Utifrån den 

strukturen har jag utformat syftet att skapa en bild över rektorers arbete med 

matematiskt begåvade elever. Jag har sedan valt kvalitativa intervjuer som metodval 

då det lämpar sig bra för studiens syfte eftersom jag önskar samla in kvalitativ data. 

Kvalitativ analysmetod har vidare valts då det passar bra för vald metod. Jag har 

intervjuat fyra rektorer och bearbetat intervjuerna med vald analysmetod genom att 

transkribera intervjuerna för att få fram för studien lämpliga nyckelord.  Teman av 

nyckelorden har därefter att skapats. De olika teman som bildats har utgått från 

forskningsfrågorna. En tabell över de olika nyckelorden och temana presenteras i 
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resultatavsnittet tillsammans med analysen av dessa. I diskussionsavsnittet diskuteras 

sedan intressanta aspekter från resultatavsnittet i förhållande till studiens bakgrund 

(Kvale 1997). Intressanta menas med de aspekter som kan besvara mina 

forskningsfrågor. 

    En intervju med vardera av de fyra rektorerna har genomförts. Jag har arbetat för att 

ställa raka och enkla frågor. Intervjufrågorna har formulerats på bästa tänkbara sätt. Att 

frågorna noga har tänkts igenom samt arbetats fram under tid är för att ge en god 

förutsättning för utvecklade svar. Arbetet med intervjufrågorna har också varit för att 

försäkra mig om att att rektorerna skulle lämna data som är aktuell för den här studien 

och dess frågeställning. Ja och nej frågor har i största möjlig mån undvikts då jag 

önskar mycket innehåll och variation i de svar som intervjupersonerna lämnar (Trost 

2005). Vid de intervjufrågor jag ställt som ändå varit ja- och nej-frågor har de 

intervjuade som lämnat korta svar uppmanats att utveckla sina svar. Enligt Trost finns 

även olika slags intervjuer. Jag har valt att fokusera på en intervjumodell där jag ställer 

frågor med låg standardisering. Låg standardisering innebär att mina intervjufrågor inte 

behöver komma i samma ordning, att jag kan utveckla följdfrågor samt att det finns 

möjlighet att utveckla frågorna efter intervjupersonerna. Låg standardisering skapar 

därför större variationsmöjligheter (Trost 2005).  

    Jag har valt att lämna svaren på intervjufrågorna öppna samt ställt frågor som rör 

olika områden. Öppna frågor och olika områdesinnehåll i intervjufrågorna menar Trost 

gör att intervjufrågorna blir ostrukturerade (Trost 2005). I det här fallet rör frågorna de 

olika områdena rektorers arbete med matematiskt begåvade elever, skolors 

identifiering- och arbetsmetoder, läroplanen för grundskolan samt framtida arbete med 

matematisk begåvning. De två första intervjufrågorna ger en bild av rektorns syn på en 

matematiskt begåvad elev. De används dessutom för att öppna upp diskussionen kring 

begåvning. De andra frågorna inriktar sig på att utreda det egentliga arbetet som sker 

på skolan. De sista frågorna uppmärksammar rektors bild av ett framtida arbete med 

eventuella begåvade elever.  

    Tidsramen för mina intervjuer var som mest 30 minuter för vardera av intervjuerna, 

eftersom rektorerna inte kunde erbjuda längre samtalstid. All datainsamling har spelats 

in med ljudinspelning. Se bilaga 1 för att se intervjufrågorna. 

     

 

5.2. Urval 
I förväg hade jag ur tidsaspekt önskat fyra rektorer för att göra studien. Jag utgick 

från en lista på Örebro kommuns hemsida över aktuella skolor i Örebro. Åtta rektorer 
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ringde jag upp innan fyra tackade ja till intervju. Kravet på rektorerna var att de 

skulle arbeta på en grundskola. Följande tabell ger en kort redogörelse för de rektorer 

som ingår i den här studien. 

Rektor Typ av 

skola 

Skolans 

omfattning 

Utbildning Verksamhetslängd som 

rektor 

A Kommunal F-6 Idrottslärare 22 år 

B Kommunal F-6 Grundskolelärare 1 år 

C Kommunal F-6 Ämneslärare 4-6  >1 år 

D Kommunal F-9 4-6-lärare SV/So 6 månader 

Tabell 2. 

5.3. Etiska överväganden   
De etiska övervägandena för studien har förhållit sig till en text av vetenskapsrådet 

med bestämmelser från 1990 som heter Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Jag har i förväg via telefon informerat de fyra 

rektorerna om att min studie kommer att handla om rektorers arbete med begåvade 

elever. Därefter har jag fått medgivande från samtliga rektorer om att de vill delta i 

studien. Jag har också meddelat dem om att det är frivilligt att när som helst avbryta 

sin medverkan. De har alla fyra dessutom blivit upplysta om att intervjuerna är 

anonyma och enbart kommer att användas som ändamål för det här arbetet. De här 

riktlinjerna förhåller sig till vetenskapsrådets bestämmelser (Vetenskapsrådet). 

 

5.4. Val av analysmetod 
Insamlad data från de fyra intervjuerna har analyserats med kvalitativ analysmetod. 

Enligt Fejes och Thornbergs riktlinjer har jag brutit ned all data från intervjuerna 

genom att transkribera dem. Jag har kodat all data genom att plocka ut nyckelord för 

att sedan tematisera ihop nyckelorden i en syntes. Sammanlagt 35 nyckelord har 

plockats ur de transkriberade intervjuerna. Nyckelorden har sedan tematiserats. Dessa 

teman har fått utgöra underrubriker i resultatet (Fejes & Thornberg 2015).  

    Allt som har rört mina intervjufrågor och frågeställning har tagits med och allt som 

rektorerna har pratat fritt om som har rört andra saker har strukits.  

    I diskussionen kommer jag att ställa aktuella teorier från den här studiens bakgrund, 

mot de teorier som framkommer i min analys och mitt resultat. En tabell i början av 

resultatavsnittet visar vilka nyckelord som framkommit ur intervjuerna samt hur de har 

tematiserats. 

     De olika teman som skapats har utgått från forskningsfrågorna. Intervjufrågorna har 

sin grund i forskningsfrågorna. I tabellen som finns i resultatavsnittet namnges det 

första temat till rektorers arbete med matematiskt begåvade elever. Det första temat 
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behandlar rektors identifiering, syn på främjandet för samt arbete med matematiskt 

begåvade elever. Det andra temat heter skolans gemensamma identifieringsmetod och 

har för att specificera innehållet fått en underrubrik som heter tester, specialpedagog 

och pedagogens eget ansvar. Det tredje temat heter skolors gemensamma 

arbetsmetoder och har även den fått en underrubrik, matematikgrupper, 

nivågruppering och pedagogens ansvar för att stimulera matematiskt begåvade elever.  

 

5.5. Reliabilitet och validitet 
Jag anser att min studie har hög validitet i det avseende att all data som rör 

forskningsfrågorna tagits med. Alla frågor har dock inte ställts som direkta 

intervjufrågor. Forskningsfrågan om rektorers arbete har istället besvarats genom de 

första två intervjufrågorna samt via sådant som rektorerna själva pratade fritt kring. Det 

finns en risk att reliabilitet är lägre då mina intervjufrågor kan ha ställts på ett sätt som 

uppmanar rektorerna att svara på ett visst sätt. Trots mitt yttersta försök att ställa öppna 

frågor. 
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6. Analys & resultat 

Nedan presenteras resultatet av de fyra intervjuer jag gjort. De är uppdelade i olika 

teman utifrån analysen. Tabell 3 visar vilka nyckelord som framkom ur 

transkriberingen av intervjuerna samt för de teman som bildades av nyckelorden. 

Nyckelorden följer inte någon ordning utan är blandade utifrån intervjuerna. 

 

Tema: Nyckelord: 

Rektors arbete med matematiskt begåvade 

elever 

Ledarskap, jobbar inte nära eleverna, (rektorns 

definition) irrelevant, leder pedagogerna, ge 

friutrymme, höga betyg, autism, 

kommunikationsförmåga, grunder och 

sammanhang, förmågor, kreativ frigit, praktiskt-

estetiska ämnen, uppnår högre mål, matematiskt 

tänkande. 

Skolans gemensamma identifieringsmetod (Pedagogers definition) relevant, 

kunskapskunniga lärare, läraren arbetar för 

stimulans, läraren ska hantera mångkulturellt – 

en utmaning, läraren ska se förmågor, tester, 

pedagogkompetens, lärarens ansvar att få med 

barnets förståelse, läraridentifiering, läraren 

plockar in kunskap i klassrummet, färgschema. 

Skolans gemensama arbetsmetoder Matematikgrupper, förstalärare, nivågruppering, 

sammarbete, specialpedagog, schemaläggning, 

starka ma-lärare, duktiga pedagoger, läsa med 

högre klasser. 

Rektorernas önskemål kring utveckling av 

arbetet med matematisk begåvning 

Läraren ska lyfta sin kompetens (lärarlyftet), 

låta sig inspireras av andra kommuner, utökat 

arbete, positiv inställning till SKLs nya 

handlingsplan för särbegåvade elever. 

Tabell 3. 

 

6.1. Rektorernas arbete med matematiskt begåvade elever 
De fyra rektorerna är eniga om att det är otroligt viktigt att främja matematiskt 

begåvade elever och att det ligger i skolans ansvar att identifiera kunskapsnivån för 

varje enskild elev. När rektorerna svarar på intervjufrågan om hur de som rektor 

identifierar en matematiskt begåvad elev tvekar de en stund innan de svarar och lämnar 

otydliga svar. Rektor A svarar obestämt att: 
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”Oj vad svårt .. Jag skulle säga de elever som har de högsta  

betygen men vi har även tidigare haft elever med autism i 

 vår skola som varit otroligt begåvade i bland annat 

 matematik och har klarat sig bättre än andra elever”. 

 

Medan rektor B säger att: 

 

”Många gånger har föräldrar ansett att deras barn är  

begåvade för att de har en matematisk begåvning i att  

förstå grunderna men kanske inte hur man ska använda dem”. 

 

    Rektor B säger att elever som saknar möjligheten att kommunicera matematiskt inte 

är matematiskt begåvad. Hen menar att en elev kan vara matematiskt begåvad i att 

förstå grunderna men behöver vara matematiskt begåvad i att använda matematiken för 

att räknas till att vara matematiskt begåvad. Jag tolkar uttalandet som att rektor B 

förespråkar fler än en förmåga när en elev ska bedömas som begåvad. Kanske bortser 

hen här från att en elev faktiskt skulle kunna behöva både stöd och stimulans för att 

utveckla underliggande förmågor. Att elever kan behöva stort engagemang från skolan 

gör att jag ur rektor B’s uttalanden gör tolkningen att begåvade elever på hennes skola 

kan riskera att förbises. Rektor B beskriver ett fall med en elev där föräldrarna tyckte 

att deras barn var matematiskt begåvad men där skolan inte instämde. Här tyckte skolan 

att barnet saknade förmågan att kommunicera matematiskt och bortsåg ifrån de andra 

förmågor som barnets föräldrar ansåg att barnet var begåvad inom.  

    Rektor C nämner även hen förmågor och säger att matematiskt begåvade elever är 

elever som utvecklar egna lösningsstrategier och är kreativa. Hen menar också att de 

elever som kommit längst i skolmatematiken under hens egen tid som lärare, är elever 

som har haft en kreativ vardag. Hen säger dessutom att hen sett i sin tidigare läraraktiva 

yrkesroll att begåvning ofta är kopplat till praktiskt-estetiska ämnen. 

    Rektor D säger att: 

  

 ”En matematiskt begåvad elev är en elev som enligt  

läroplanen uppnår mål som är för åldern högre”. 

 

    Rektor D menar dock att skolan inte alltid har de material som krävs för att 

synliggöra alla elevers förmågor vilket hen menar ställer krav på pedagogen. 
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    Alla rektorer tycker att det är viktigt att främja begåvade elever men ingen av 

rektorerna har en klar bild av vad som definierar en matematiskt begåvad elev och 

ingen av rektorerna pratar om sitt eget främjande ansvar. När jag ställer frågan till 

rektor A om hennes identifieringsbild av en matematiskt begåvad elev svarar hen inte 

direkt på frågan utan börjar med att säga att: 

  

 ”Det finns ju ett problem i med den frågeställningen 

 du har och det är att du ställer den till mig som rektor. 

 I det ledarskap som jag har, så tänker jag att jag ju inte 

 arbetar nära eleverna”. 

 

Rektor A pratar om sin roll som ledande för pedagogerna men menar att hennes 

definition av matematiskt begåvade elever är irrelevant medan pedagogernas definition 

enligt henne är synnerligen relevant. Av den anledningen menar rektor A att hen valt 

att lämna ett stort ansvar till sina pedagoger. Hen kallar det för friutrymme och anser 

att hennes arbetslag idag är självständigt och vågar tro på sin kompetens. 

    Rektor B menar att det kanske är skolan som behöver ändra sitt synsätt på de här 

eleverna eftersom hen menar att föräldrar ibland påpekar att deras barn är begåvade 

och behöver extra stimulans när skolan inte alls har samma åsikt. Hen menar att skolan 

kanske missar elever. 

    Rektor C säger att hen har sett ett mönster då hen var aktiv lärare att elever med en 

kreativ fritid får bättre resultat i skolmatematiken. Hen menar också att praktiskt-

estetiska ämnen är gynnsamma för att främja begåvning. Den verksamhet som bedrivs 

i hens skola är dock till största del baserad utifrån arbetsböcker och tester.  

    Enbart en rektor lyfter barnets egen roll och det är rektor B. Hen menar att hennes 

skola aktivt inkluderar eleverna i att ha del i sin egen kunskapsutveckling och att hen 

själv som rektor har lämnat det i uppdrag till pedagogerna. Eleverna får i dialog med 

läraren veta hur det fungerar för dem i olika ämnen och möjligheten att sätta upp egna 

mål. Hur det arbetas mot de här målen sen vet inte rektor B, vilket gör det svårt att 

avgöra om det är ett fungerande arbetssätt eller inte, även om det låter lovande.  

 

6.2. Skolors gemensamma identifieringsstrategier - Tester, specialpedagog 
och pedagogens eget ansvar  
Rektor A och rektor B har ingen gemensam strategi tillsammans med sina anställda för 

identifiering av matematiskt begåvade elever. Rektorernas egen strategi är att använda 

de enskilda pedagogerna för att uppmärksamma elever med begåvning. Rektor A 

menar att hen i sitt ledarskap lämnar allt friutrymme åt sina pedagoger och menar 

vidare att de vuxit av de ansvar de fått ta.  Hen påpekar att det är pedagogernas 
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skyldighet att se alla elever. Vidare menar Rektor A att det viktigaste för en rektor är 

att ha kunniga, självgående pedagoger. 

    På rektor B och rektor C’s skolor mäts elevernas matematiska kunskaper med tester 

i form av små prov trots att de pratar om att matematiska förmågor inte kan mätas 

enbart med hjälp av tester.  

    Rektor B talar om att hennes lärarlag går en matematikkurs i Skolverkets lärolyft, 

något som alla fyra rektorer nämnde under intervjuerna. Lärarlyftet är till för de lärare 

som saknar behörighet i ett eller flera ämnen som de undervisar i. Genom att bli behörig 

förväntas pedagogerna att både se och hjälpa elever bättre än vad de tidigare kunnat. 

Rektor B som misstänker att hennes pedagoger missar att se en del begåvade elever 

hoppas på att de ska bli bättre på att se alla elever efter lärarlyftet som de går i 

matematik. Hen har inte haft någon gemensam dialog med sina pedagoger för att 

försöka lösa det problem hen anser att de har med att uppmärksamma begåvade elever. 

Istället väljer hen nu att förlita sig på varje pedagogs kunskapsutveckling, i det här 

fallet med hjälp av en utbildning där det ändå kan komma att ske olika tolkningar trots 

lika utbildning. 

    Rektor D berättar att de arbetar för att ta fram ett kunskapsschema som de har tänkt 

att börja använda sig av hösten 2015. Schemat är tänkt att fyllas i med olika färger som 

ska symbolisera olika kunskapsnivåer. Schemat ska klarlägga alla elevers kunskaper i 

alla ämnen, för att se om de behöver mycket stöd, lite stöd, normalstöd eller 

stimulering. Dock har de inte diskuterats fram någon eventuell gemensam 

identifieringsstrategi eller vilka arbetsmetoder som ska användas om de hittar elever 

som behöver stimuleras i något ämne. Att de enbart utformar ett kunskapsschema kan 

tyckas vara märkligt. Utan gemensamma strategier för identifiering och arbetsmetoder 

hänger uppdraget fortfarande på den enskilde läraren.  

    Rektor C anser likt rektor A att det är viktigt att ha ett kunnigt arbetslag. Hen ger 

intrycket av att fullständigt förlita sig på sitt arbetslag och säger att: 

 

 ”Vi har ett väldigt starkt arbetslag i matematik och no,  

 vilket är ovanligt. Vanligast är att lärare är duktiga 

 i svenska och samhällskunskap”. 

    Rektor C fortsätter vidare genom att säga att: 

 

 ”Jag tycker inte att pedagogerna på den här skolan  

 har någon gemensam strategi för att identifiera 

 matematiskt begåvade elever”. 

 



Matematik 
Avancerad nivå 15 hp 
VT 15 - Maj 2015. 
 

24 
 

    Rektor C pratar enbart om pedagogerna trots att intervjufrågan jag ställde rörde 

skolans gemensamma identifieringsstrategi där även skolledaren är inkluderad. 

    Rektor D är noga med att tala om att hennes skola förhåller sig till läroplanen och 

pratar om att hen anser att skolan gör ett bra arbete för eleverna. Fast hen pratar sedan 

enbart om pedagogernas goda kunskaper för att identifiera elever och ställer sig på så 

vis sig själv utanför det som först verkade vara ett gemensamt arbete. 

 

6.3. Skolors gemensamma arbetsmetoder - matematikgrupper, 
nivågruppering och pedagogens ansvar för att stimulera matematiskt 
begåvade elever  
Rektor A har en matematikgrupp på den skola där hen är rektor. I denna skola finns en 

förstalärare för årskurs 1-6 som samarbetar med en förstalärare i årskurs 7-9. Det är 

sedan de här två pedagogerna som bestämmer om eleven är begåvad eller presterar så 

bra att denne ska få läsa tillsammans med årskursen över dem. Vilken typ av 

identifieringsmetod som används är inget som rektor A har någon kännedom om. En 

annan rektor som inriktat sig på nivågruppering är rektor B. Hen tror starkt på 

nivågruppering och arbetar maximalt för att främja den arbetsmetoden genom att 

försöka schemalägga de olika ämnena till att ligga parallella med varandra. Hen säger 

att: 

 

”Det är en schemateknisk fråga. Att man ska få möjlighet att 

gå med en annan grupp. Att få en nyans av hela  

matematikundervisningen och inte bara utifrån en svårare 

                  bok i sitt ordinarie klassrum”. 

 

    Rektor C förespråkar inte nivågruppering men använder sig trots det utav det ändå. 

Hen menar att: 

 

 ”Man ska inte sträva efter att plocka ut elever utan att 

 istället plocka in kunskapen i klassrummet”. 

 

    Hen berättar sedan om ett scenario de haft med en elev som i femte klass läst 

tillsammans med elever på universitet vid speciella tillfällen då det passade. Rektor C 

upplevde att eleven var väldigt positiv till att läsa tillsammans med 

universitetsstudenter. De hade dock haft samtal angående universitetsstudierna i förväg 

för att inte bestämma något som eleven inte skulle känna sig tillfreds med. Rektor C 

pratar också om matematiska tester som görs regelbundet för att tidigt klarlägga en 
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elevs kunskap. Det menar hen används för att det enligt hen är betydligt enklare att 

stötta en yngre elev där det inte pågått en felundervisning under en längre tid. Men 

också för att hen vill främja en utvecklingskurva. Testerna menar rektor C är 

standardtester som är till enbart för att visa vad en elev kan och inte kan. En bedömning 

av elevernas kunskapsnivå ska hjälpa pedagogerna att i sin tur hjälpa eleverna. 

    Rektor D har tillsammans med sina pedagoger ingen nuvarande strategi för att främja 

matematiskt begåvade elever. Hösten 2015 förväntas de dock att kunna arbeta med det 

färgschema de för nuvarande arbetar för att framställa och som ska synliggöra alla 

elevers kunskapsnivåer. Dock har de inte pratat om att skapa en gemensam arbetsmetod 

vilket alltså gör att det eventuellt kommer att vara upp till varje enskild pedagog att 

arbeta med valfri metod. På så vis går det alltså att ifrågasätta vilken skillnad det 

kommer att bli om man utgår från nuläget. Även på rektor A’s skola kommer 

pedagogerna fortsätta med att arbeta individuellt. Rektor A främjar nämligen alla 

elevers rätt till stimulans men ser inte sig själv som den ledare som har i ansvar att 

samla pedagogerna och ge dem tid och stöttning för att gemensamt skapa 

undervisningsstrategier. Rektor A är dock väldigt noga med att det individuella 

lärandet sker och påpekar igen hur viktig pedagogens kunskap är när hen säger att:  

 

”Den här skolan är duktig på att arbeta med individuellt  

lärande eftersom vi har så pass stor spridning på eleverna.  

Vi har elever som nästan inte kan läsa och till elever som  

är jätteduktiga och har ett A. Och i och med att vi är en  

mångkulturell skola så behöver man specialisera sig som  

pedagog att jobba med det individuella lärandet”. 

 

 

6.4. Rektorernas önskemål kring utveckling av arbetet med matematisk 
begåvning 
Alla fyra rektorer var medvetna om att regeringen hösten 2014 lämnat i uppdrag åt 

Skolverket att stimulera särbegåvade elever (Regeringen 2014). Dock hade ingen av 

skolledarna sett den handlingsplan som SKL tagit fram. De intervjuade rektorerna 

svarade samtliga att de absolut skulle kunna tänka sig att deras skola skulle kunna ta 

del av det material som ingår i handlingsplanen.  

    Rektor A menar att man gärna blir lite snäv i sin egen kommun och att det absolut 

är en god tanke att samarbeta med andra kommuner eller ta del av redan framarbetat 

material. Även rektor C menar att det är bra att låta sig inspireras av andra kommuner. 

Rektor C har likt rektor A ett samarbete mellan årskurs 1-6 och 7-9 enheten för att ha 
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möjlighet att plocka in elever i högre klasser under exempelvis 

matematikundervisning. Eftersom rektor C önskar att plocka in kunskapen i 

klassrummet istället för att plocka ut eleverna, känner hen att handlingsplanen skulle 

kunna tillföra något positivt som kanske till och med skulle kunna ändra den nuvarande 

situationen. Alla fyra rektorer informerade mig på eget initiativ att de skulle föra 

handlingsplanen vidare till pedagoger och specialpedagoger. Om det i så fall skulle ske 

i grupp eller enskilt med varje anställd var det ingen av rektorerna som nämnde och 

inte heller något som jag tänkte på att fråga. 

    Rektor D pratade fritt i slutet av vår intervju och berättade att hen hoppas på att 

lärarlyftet och skolans nya kunskapsschema ska verka positivt på eleverna. Hen är 

orolig över det sjunkande resultat i matematik som hen säger att Pisaundersökningar 

visat henne. Men det var inte bara rektor D som pratar om lärarlyftet och de 

förhoppningar de har på det. Det gjorde nämligen alla fyra rektorer. De önskar alla 

fyra, mer kompetent personal, även om några av dem nämner att de redan har duktiga 

lärare i sitt arbetslag. Rektor A och rektor C upplyste om att de önskar ett utökat arbete 

med att stimulera matematiskt begåvade elever eftersom de menar att dessa elever 

annars kan bli uttråkade, utåtagerande och till och med tappa intresset för 

skolundervisningen. 

 

 

7. Diskussion 
Nedan presenteras en sammanfattning av det som framkom i resultatet. Därefter 

presenteras en metoddiskussion. Resultatet diskuteras sedan tillsammans med tidigare 

forskning, i en resultatdiskussion. Slutord samt förslag till vidare forskning följer allra 

sist i kapitlet. 

7.1 Resultatsammanfattning 
I studiens resultat presenteras rektor B, rektor C och rektor Ds tankar om att 

identifikation av matematisk begåvning sker med hjälp av olika förmågor, medan 

rektor A förhåller sig till höga betyg. De rektorer som pratar om förmågor nämner 

intellektuella förmågor och pratar inte om några matematiska personlighetsdrag som 

enligt forskning också kan vara begåvade drag.  

    Alla fyra rektorer lägger det främsta ansvaret på sina pedagoger även om de pratade 

om sig själva som pedagogiska ledare samt menar hur viktigt det är att stödja alla 

elever. Ingen av skolorna hade en gemensam strategi inom skolan, för att upptäcka 

matematiskt begåvade elever men hade alla fyra någon form av identifieringsmetod 

ändå. Att lämna ansvaret till de enskilda pedagogerna, använda sig av tester och 
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speciallärare samt att fundera på framtida alternativ är de identifieringsarbete som 

framgick ur intervjuerna. Ingen gemensam arbetsmetod där skolledare och pedagoger 

tillsammans är delaktiga finns på någon av de fyra skolorna. På skolorna arbetas dock 

med matematikgrupper, nivågruppering och återigen lärarens eget ansvar.  

    Intervjuerna visade ändå att rektorerna är öppna för förändring och för en mer rättvis 

framtid för alla elever. Bedömningen av att rektorerna skulle vara positivt inställda till 

en förbättrad utbildning för matematiskt begåvade elever gör jag utifrån flera aspekter. 

De olika aspekterna utgår från alla fyra rektorers visade intresse för SKLs 

handlingsplan för särbegåvning samt förhoppningar på att lärarlyftet ska lyfta deras 

anställdas kompetens. En sista aspekt utgår från att både rektor A och rektor C nämner 

att det är viktigt att stimulera begåvade elever eftersom de menar att en understimulans 

kan vara förödande för dessa elevers matematikutveckling. 

 

7.2. Resultatdiskussion 
7.2.1. Rektorernas arbete med matematiskt begåvade elever 
Enbart rektor A menar att höga betyg är det som avgör en elevs begåvning. Hennes 

uttalande kan uppfattas problematiskt då höga betyg ofta mäts utifrån prov som inte 

ofta innehåller varierad matematik som mäter olika förmågor. Det stödjs också av 

Krutetski som menar att tester inte kan avgöra vilken potential en elev har (Krutetski 

1976). Heinez menar även han att alla elever är olika och att alla elever inte kan utbildas 

eller testas på lika sätt (Heinez 2005). I Rundblads studie är den främsta slutsatsen att 

tidigare forskare är väl medvetna om alla elevers olika förmågor. Studien visar ändå 

att de granskade forskarna väljer att mäta matematisk begåvning enkelspårigt när de 

samlat in data till sina studier (Rundblad 2014). På samma vis som forskarna i 

Rundblads studie ser jag att rektor B och rektor C arbetar på sina skolor. De pratar båda 

två om förmågor men arbetar trots det enbart med enklare tester. 

    Rektor B, rektor C och rektor D är inne på samma spår som källorna i den här 

studiens bakgrundsforskning. De tre rektorerna pratar om förmågor, något som 

Krutetski, Pettersson, Rundblad samt SKL:s handlingsplan menar är det som avgör om 

en elev är matematiskt begåvad (Krutetski 1976; Pettersson 2008; Pettersson 2011; 

Rundblad 2014; SKL 2014). Rektor B anser att elever som inte har förmågan att 

kommunicera matematiskt inte kan visa sina andra förmågor och då alltså inte är 

begåvad. Hennes uttalande gör att jag tolkar det hen säger som att en matematiskt 

begåvad elev redan ska ha färdigutvecklade förmågor för att räknas som begåvad. På 

rektor B’s skola ges då ingen möjlighet till att heller utveckla eventuella underliggande 

förmågor eftersom de inte ges stöd eller stimulering för att utveckla särskilda förmågor. 
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Rektor B’s bild av matematisk begåvning motsäger sig Krutetskis syn på begåvning. 

Krutetski menar nämligen att förmågor måste ges möjlighet att utvecklas i en 

verksamhet (Krutetski 1976). 

    En liknelse för de rektorer som pratar om förmågor är att ingen pratar om 

personlighetsdrag som den här studiens bakgrund redogör för. I studiens intervjuer 

nämns förmågor, men att elever kan vara matematiskt intresserade, ha god 

koncentrationsförmåga, gott minne eller andra personlighetsdrag som kan vara bärande 

för en god matematikkunskap är ingenting som nämns. Tabell 1 av SKL ger en bra bild 

över begåvade elevers olikheter. De som arbetat fram handlingsplanen är tillsammans 

överens om att båda typer av drag räknas till begåvningsdrag (SKL 2014). 

    Värt att notera är att rektor A själv aldrig arbetat nära eleverna eftersom hen har varit 

rektor under alla de år hen varit aktiv i arbetslivet. De andra rektorerna som pratar om 

förmågor har där emot arbetat som lärare i många år och nyligen gått vidare och blivit 

rektorer. Kanske kan det vara avgörande för vilken bild man får av eleverna när man 

själv har arbetat nära dem och varit ansvarig för alla elevers rätt att få stöd och 

stimulering i skolan. Alla elevers stöd är något som Skollagen lyfter: 

 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver  

i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna  

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt  

utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska  

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin  

kunskapsutveckling” (Skollagen (2010:800), 3 kap. 3 §). 

 

    Utifrån den teori som skapades i den teoretiska bakgrunden bör rektorer enligt 

skollagen vara ledande i arbetet med att leda utbildningen mot utveckling. För att hon 

eller han ska anses ledande bör rektorn förslagsvis i dialog med pedagogerna skapa sig 

vetskapen om att pedagogerna driver ett arbetssätt där alla elever stödjs eller 

stimuleras. För att rektorn ska kunna främja de här eleverna är det fördelaktigt om hon 

eller han har en bild av vad matematisk begåvning innebär samt hur det kan arbetas 

med. Det stödjs av skolverket som menar att: 

 

Ofta lägger skolan mycket kraft på de elever som har svårt att nå de  

lägsta kunskapskraven, vilket kan få till följd att elever med särskild 

begåvning får klara sig själva. Men lärarens bemötande, bekräftelse  

och stöd och förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas 

olika förutsättningar och behov, är oerhört viktiga för alla elevers  
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välbefinnande och utveckling, och det gäller även bemötandet från  

skolledare och övrig personal. Därför behöver all skolpersonal få ta 

del av kompetensutveckling (Penje & Wistedt). 

 

    Vidare menar Håkansson & Lembrér att många pedagoger i deras studie som inte 

får uppbackning från skolledaren inte är säkra på att de ensamma klarar av att stötta 

begåvade elever. Av den anledningen eftersöker pedagogerna kompetensutveckling 

(Håkansson & Lembrér 2009). Utifrån det som framkommer ur mina intervjuer är det 

ingen av rektorerna som tar på sig det fulla ansvaret att vara ledande pedagogisk 

förebild. Ingen av rektorerna nämner någonting om att i dialog med pedagogerna 

granska identifieringsstrategier eller arbetsmetoder. Något som Hallerström också 

redogör för. Hon menar att rektorer idag har ytterst lite kontakt med den aktuella 

verksamheten vilket hon menar borde vara helt tvärtom (Hallerström 2006). Davis, 

Darling-Hammond, LaPointe, & Meyerson menar i sin studie att det blivit viktigt för 

skolan att rektorn underlättar och stöttar utlärning och inlärning samt skapar strategier 

som fokuserar på vidareutveckling för de anställda. Problemet enligt dem är att det 

finns ytterst lite forskning som utreder på vilket sätt det ska göras (Davis, Darling-

Hammond, LaPointe, & Meyerson 2005). 

    Istället läggs det främsta arbetet och ansvaret på varje enskild pedagog. I 

Ludvigssons studie utspelas samma scenario (Ludvigsson 2009). I min studie har jag 

inte intervjuat några pedagoger och kan inte uttala mig om vad lärarna på de berörda 

skolorna har för åsikt om det stora ansvar de får ta. I Ludvigssons studie har däremot 

lärare intervjuats och där har lärarna starka önskemål på att rektorn ska leda dem vidare 

(Ludvigsson 2009). Dock visar Sandéns studie på att rektorer inte alltid har den tid som 

behövs för att kunna utföra ett bra pedagogiskt arbete eftersom de har för många 

administrera uppdrag (Sandén 2007). Hrong, Klasik och Loeb redogör för rektorns 

många arbetsuppgifter och deras studie visar att den mesta av rektorns tid går till just 

administrativa uppdrag. De menar också att nytillsatta rektorer behöver längre tid för 

att ta sig igenom det administrativa arbetet än vad erfarna rektorer behöver (Hrong, 

Klasik och Loeb 2010). I min studie är tre av fyra rektorer nytillsatta vilket skulle kunna 

vara en faktor som påverkar att deras pedagogiska ledarskap inte är mer i framkant. 

Rektor A menar däremot att det inte alls är hennes uppdrag att vara insatt i arbetet med 

begåvade elever. Hen hänvisar mig till att prata med hennes kunniga pedagoger som 

hen menar uppskattar sin frihet att själva kunna hitta egna arbetsmetoder. Det motsäger 

Hallerström som menar att det inte är upp till pedagogerna att utföra arbete enbart 

utefter deras egna huvuden. Hallerström menar vidare att det idag anses som en norm 

att rektorn besöker klassrummen och senare diskuterar med läraren om den 

undervisning som bedrivs. Enligt henne så kan inte rektor komma med råd till läraren 
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så länge denne inte vet vad som pågår i klassrummet. Hon uppfattade inte i sin egen 

studie att någon av rektorerna hade något utvecklande samtal med någon lärare och vet 

inte om det beror på okunskap. Hon menar att utvecklande samtal gör att rektor leder 

sina medarbetare i förändringsarbetet vilket enligt henne är viktigt. Det är enligt henne 

dessutom en fördel om rektor har samma utbildningsbakgrund som de pedagoger de 

förväntas leda (Hallerström 2006). 

    Tidigare forskning visar ett tydligare mönster för varför stimulans av matematiskt 

begåvade elever uteblir, än vad min egen studie gör. Pettersson skriver i sin studie om 

rektorers avsaknad att följa upp hur det går för elever som de tilldelat möjligheten till 

svårare arbetsuppgifter. Hon skriver också om rektorer som uteblivit ur engagemang 

med grund i avsaknad av pengar samt okunskap (Pettersson 2011). Kanske kan det här 

också vara bidragande faktorer till att de rektorer jag intervjuat inte är mer engagerade 

i arbetet med matematiskt begåvade elever, något de dock inte nämner. Dock är det 

märkbart att okunskap kan vara en bidragande faktor, då ingen av skolledarna är säkra 

på den identifieringsbeskrivning de lämnar av en matematiskt begåvad elev.  

    Rektorerna i min studie önskar mer kompetent personal och ett ökat arbete med 

matematiskt begåvade elever och av den anledningen tar deras anställda just nu en kurs 

i lärarlyftet inom matematik. Av den anledningen gör jag tolkningen att rektorerna 

själva saknar kunskap inom området. Tolkningen jag gör beror på att rektorerna själva 

inte verkar anse att de har något att i dialog bidra med till sina anställda eller vetskapen 

om att dialog kan få de anställa att själva tillsammans arbeta fram nya metoder och 

tillvägagångssätt. Förvånansvärt är dock att rektor C som menar att kreativitet är 

gynnsamt för att främja begåvning accepterar att den mesta undervisning och 

kunskapskontroller i den skola hen arbetar på, sker utifrån arbetsböcker och tester.  

    En annan anledning till att rektorerna inte till fullo agerar pedagogisk ledare kan vara 

att alla fyra rektorer som deltog i den här studien arbetar för två skolor. Det ger dem 

enbart ett fåtal dagar i veckan att spendera på vardera av skolorna och en nästintill 

omöjlig uppgift i att hinna med de många uppdrag som Hallerström menar att rektorer 

har (Hallerström 2006). 

    Enbart rektor D nämnde elevens roll. Hen menar att eleven själv ska 

medvetandegöras kring sin egen utvecklingskurva och mål. Enligt Skolinspektionen 

ska eleverna ha rätt till inflytande över det som rör deras utbildning och menar att det 

är rektorns ansvar (Skolinspektionens rapport 2012:1). Här menade dock rektor D att 

elevflytandet ligger i pedagogens ansvar. 
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7.2.2. Skolors gemensamma identifieringsstrategier - Tester, 
specialpedagog och pedagogens eget ansvar 
Ingen av skolorna har en gemensam strategi för att identifiera matematiskt begåvade 

elever. Det var dock inte ett oväntat besked då det så sent som hösten 2014 gavs i 

uppdrag från regeringen till statens skolverk att de snarast ska utforma en 

handlingsplan för särbegåvade elever (Regeringen 2014). Mitt antagande var att 

skolorna inte skulle ligga i framkant före regering och skolverk. Dock har alla rektorer 

ändå någon form av metod för att upptäcka begåvade elever vilket tyder på att 

rektorerna är klart medvetna om dessa elever samt önskar att främja dem. I den här 

studien identifieras matematiskt begåvade elever med hjälp av tester, lärare och 

specialpedagog. Rektorerna förväntar sig också att alla pedagoger ska arbeta aktivt för 

att främja dessa elever. Rektorerna svarade dessutom alla fyra ja på frågan om det är 

viktigt att främja matematiskt begåvade elever, något jag ser som väldigt värdefullt för 

skolans framtid.  

    Dock tror jag att arbetet med matematiskt begåvade elever skulle kunna bli mer 

gemensamt bland Sveriges skolor om rektorer och pedagoger skulle ta del av tidigare 

forskning om vad matematisk begåvning innebär. På så vis skulle de utifrån kunskapen 

bakom de många olika sätt som matematisk begåvning kan ge uttryck, ges möjlighet 

att försöka variera undervisningen. De skulle också kunna förstå att det är av värde att 

mäta begåvning på olika sätt samt finna fler olika typer av metoder för att mäta 

begåvning. 

    Vanligast hos de rektorer jag intervjuade var ändå svaret att pedagogen hade 

skyldighet att se alla elever. Rektor A anser att pedagogerna gör ett bättre arbete och 

tror mer på sig själva när de lämnas med friare rygg. En av rektorerna i Berggren & 

Lindskog studie är där emot inne på samma spår som rektor A när de menar att 

pedagogerna förväntas att möta de begåvade eleverna och själva anpassa ett bra 

material för att stimulera dessa elever (Berggren & Lindskog 2006). Det anser inte en 

rektor som Ludvigsson har intervjuat. Rektorn i den studien menar genom att sträva 

efter att alla pedagoger arbetar för samma gemensamma syn på arbetet skapas en mer 

samlad enhet av pedagoger och skolledare.  Dock menar rektorn i Ludvigssons studie 

att det finns svårigheter att få alla pedagoger delaktiga och engagerade men att hon 

själv ständigt och med hjälp av olika metoder arbetar för detta. En metod hon använder 

sig av är att medvetet provocera lärarna med påståenden som hon egentligen inte står 

för. Den metoden skapar en argumentation hos pedagogerna och inkluderar dem alla i 

att aktivt delta. Deltagandet kan vidare leda till nya intressanta diskussioner med 

gynnande avslut (Ludvigsson 2009). Kåräng stödjer inte heller rektor A’s teori. Kåräng 

menar att rektorns nya arbetsområde är att vara pedagogisk ledare och ansvara för att 
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eleverna når de mål som ställs på dem. Han menar att det kan bli problematiskt och 

svårt att leva upp till, om skolledaren lämnar pedagogerna helt fria utan att tillsammans 

ha utformat en gemensam och genomtänkt arbetsmetod. Kåräng menar också att det 

gemensamma arbetet är viktigt mellan skolledare och pedagoger eftersom rektorer 

själva sällan har tid att själva möta eleverna. Därför måste skolledarens pedagogiska 

ledarskap gå genom pedagogerna och där genom nå eleverna (Kåräng 1997). Pettersson 

hävdar att pedagoger som inte klarar av att identifiera, tolka och förstå elever inte heller 

klarar av att stötta och stimulera dessa (Pettersson 2008). Därför menar Pettersson, likt 

Kåräng att det är viktigt att begåvade elever blir väl bemötta (Pettersson 2008; Kåräng 

1997). Av den anledningen är det viktigt att rektor är engagerad i den undervisning 

som pedagogen genomför då rektor enligt Lgr11 har huvudansvaret för alla elevers 

utbildning (Lgr11 2011). 

    Det kunskapsschema som rektor D har tänkt att hennes arbetslag skall börja använda 

sig av för att identifiera elevers kunskap är en mycket god tanke. Dock saknas en 

gemensam identifieringssyn, identifieringsstrategi samt en gemensam arbetsmetod 

innan en rättvis bedömning av skolans alla elever kommer att kunna ske. 

7.2.3. Skolors gemensamma arbetsmetoder - matematikgrupper, 
nivågruppering och pedagogens ansvar för att stimulera matematiskt 
begåvade elever  
Ingen av skolorna har en gemensam arbetsmetod där skolledare i dialog med 

pedagogerna har samtalat kring hur pedagogerna ska arbeta för att främja matematiskt 

begåvade elever. Skolorna har dock olika arbetssätt för att möta de elever som varje 

enskild pedagog anser är matematiskt begåvade. På rektor A’s arbetsplats finns en 

matematikgrupp med möjlighet till nivågruppering. Även på rektor C och rektor B’s 

skolor finns nivågruppering i matematikämnet. Skillnaden är att de går från 

klassrummet till nivågruppering utan att först arbeta i en matematikgrupp där eleverna 

får möjlighet att värderas särskilt av en förstalärare. Rektor D’s skola har ingen 

arbetsmetod för att främja matematiskt begåvade elever. Rektor C som menar att 

nivågruppering inte bör användas utan att kunskapen ska plockas in i klassrummet har 

inte lyft sitt tyckande till sina pedagoger. Istället accepterar hen att skolan använder sig 

av den metod hen inte förespråkar, nämligen nivågruppering. Dock finns enligt 

forskning, goda fördelar med nivågruppering men kräver att arbetsmetoden används 

på rätt sätt (Wallby, Carlsson & Nyström 2001; Jutterdahl 2008). Rektor C som menar 

att hens lärare är starka inom matematik kan absolut ha möjligheter att lyckas med 

nivågruppering. För god nivågruppering krävs det att läraren ska vara engagerad, förstå 

att alla elever är olika trots att de kan ha placerats i samma grupp samt arbeta för att 
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skapa en bra miljö där eleverna känner att de trivs (Jutterdahl 2008; Wallby, Carlsson 

& Nyström 2001). 

 

7.2.4. Rektorernas önskemål kring utveckling av arbetet med matematisk 
begåvning 
Alla rektorer var positiva till det faktum att flera av Sveriges kommuner gått ihop och 

tillsammans med SKL skapat en handlingsplan för särbegåvade elever (SKL 2014). Att 

ingen av rektorerna har hört talas om den trots att flera stora kommuner i Sverige varit 

delaktiga är emellertid förvånande.  

    Till intervjuerna tog jag med SKLs handlingsplan för granskning. Alla rektorer 

visade en positiv inställning samt ett intresse för att ta del av handlingsplanen när de 

själva fick undersöka den. Här blev jag positivt överraskad att rektorerna ändå är öppna 

för nya tankesätt då rektor är den som troligtvis har störst möjlighet att nå fram till alla 

pedagoger. Min bakgrundsforskning visar nämligen tvärtom. Många rektorer känner 

sig obekväma inför att engagera sig i arbetet med matematiskt begåvade elever på 

grund av okunskap (Pettersson 2011). 

    Jag tror att handlingsplanen kan tillföra väldigt mycket till de kommuner som inte 

deltagit, då tabellen från handlingsplanen (tabell 1) ger en god inblick i olika 

karaktärsdrag (personlighetsdrag) och förmågor som en begåvad elev kan ha. Ingen av 

mina rektorer nämnde personliga drag när de beskrev hur de skulle identifiera en 

matematiskt begåvad elev. Det gör att deras bild av en matematiskt begåvad elev kan 

utvecklas med hjälp av verktyg som bland annat SKL:s handlingsplan (SKL 2014). 

7.3. Slutsats 
Den slutsats som visas i min studie är att många rektorer inte är tillräckligt medvetna 

om det ansvar de har som pedagogiska ledare eller har tiden att att nå ut till de anställda 

pedagogerna av olika anledningar. Jag upptäckte även att rektorerna inte skulle klara 

av att identifiera olika typer av matematisk begåvning. Det är inte nödvändigtvis 

avgörande för eleverna att rektor är insatt i begreppet begåvning men helt klart positivt 

om de är det. Ingen av skolorna har en gemensam identifieringsmetod eller en 

gemensam arbetsmetod för att finna samt stimulera matematiskt begåvade elever. 

Mycket ansvar hamnar på läraren själv och vad de här lärarna anser om det 

framkommer tyvärr inte i den här studien. Förhoppningsvis kan även fler skolor och 

kommuner få ta del av en handlingsplan som statens skolverk har i uppdrag att utforma 

inom en snar framtid. Tidigare forskning visar likt intervjuerna för den här studien på 

ett önskemål om ett utvecklat arbete med stimulering av begåvade elever i framtida 

undervisning, något som de själva skulle ha stor möjlighet att påverka. Med anledning 
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i önskemål från flertalet rektorer kring utvecklat arbete för matematiskt begåvade 

elever kan det helt klart vara positivt att ge rektorer verktyg för att vidareutveckla sitt 

framtida ledarskap. Ett vidareutvecklat ledarskap för rektor skulle kunna innebära att 

rektor kan hantera att driva dialoger med och ge stöttning till de anställda gällande 

bemötande av begåvade elever. Tidigare forskning visar också att rektorerna skulle 

kunna ges ökad chans till framgång som pedagogisk ledare om de skulle kunna avlastas 

med ett eller flera av de många rektorsuppdragen. Den här studien redogör enbart för 

fyra av Sveriges många rektorer och skolor och kan inte svara för alla rektorer och 

skolor, men kan ändå ge en bild tillsammans med svensk och utländsk 

bakgrundsforskning för hur skolor och skolledare idag arberar för att främja 

matematiskt begåvning.  

 

7.4. Metoddiskussion 
Problemet som jag ser med den här studien är att jag valde att enbart utreda rektorers 

roll i aktuellt ämne. Det hade kunnat bli en bättre resultatdiskussion om jag haft 

möjlighet att förhålla lärarnas uppfattning tillsammans med rektorernas uppfattning, 

efter det som mitt resultat visade. Det styrker jag i att tidigare forskning visade att lärare 

inte är nöjda med det stora ansvar de verkar få ta. Dock hade det inte varit möjligt att 

på tio veckors tid göra en större studie än den aktuella.       

    En annan brist ligger i att jag medan jag transkriberade intervjuerna, fann intressanta 

saker som jag vid intervjun inte la märke till och därför inte ställde någon följdfråga 

kring. Till exempel hade jag velat fråga rektor D hur de ska arbeta med att identifiera 

elever i framtiden. Den frågan hade jag velat ställa eftersom de har tagit fram ett 

schema för att identifiera elever men ingen metod för hur. Att jag missade att ställa 

eventuellt intressanta följdfrågor kan ha missunnat den här studien intressant data och 

presenterat en fragmenterad bild av verkligheten. De aktuella områdena för studien har 

undersökts, men då många delar tillsammans bildar en helhet är det självklart en 

svårighet att avgränsa en studie genom att i det här fallet enbart intervjua rektorer.  

 

7.5. Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning ser jag i att fortsätta utreda vilket pedagogiskt ledarskap 

rektorer driver eftersom de har i uppdrag från Lgr11 att vara pedagogiska ledare. I den 

här studien kan vi se att rektorer har många uppdrag och att det leder till tidsbrist. Det 

är också något som jag också vill uppmana till att tydligare granska, då det inte är säkert 

att dagens rektorer ges tillräcklig förutsättning till att kunna uppnå de kravs som ställs 

på dem. 
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    Det visar sig i både bakgrund och resultat för den här studien att pedagoger får ta ett 

stort ansvar. Att grundligt utreda hur pedagoger upplever det stora ansvar de enligt min 

studie och bakgrundsforskningen får ta, är en annan sak jag efterlyser mer forskning 

kring. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

1. Hur skulle du identifiera en matematiskt begåvad elev? 

2. Anser du att det är viktigt att skolor arbetar för att främja matematiskt 

begåvade elever? 

3. Har den här skolan en gemensam strategi för att identifiera matematiskt 

begåvade elever? 

4. Har den här skolan ett gemensamt arbetssätt för att främja matematiskt 

begåvade elever? 

5. Hur tolkar du det här uttdraget ur skollagen? (se lagen nedan intervjufrågorna). 

6. Regeringen har i augusti 2014 lämnat i uppdrag till statens skolverk att främja 

särbegåvade elever, är det något du känner till eller har åsikter om? (referera 

här). 

7. Sollentuna, Karlstad, Uppsala, Borås, Luleå, Landskrona och Umeå har 

tillsammans med SKL arbetat fram en särskild handlingsplan för elever med 

särbegåvning. Har du sett handlingsplanen tidigare? Är det något du tror är 

intressant för den här skolan att ta del av? 

Notis: Vid fråga 3 och 4 kommer vid kortare svar rektorerna uppmuntras att utveckla sina svar. 

 

Tillhörande intervjufråga 4 
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 
för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 
funktionsnedsättning har svårt att 
uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som 
syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458). 
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