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Matematikbegåvningarnas 
revansch?

Särskilda satsningar i skolan på musik- och idrottstalanger har 

länge varit en självklarhet. Däremot har motsvarande satsningar på 

teoretiska begåvningar varit närmast tabubelagda. Kanske är en 

förändrad syn på gång inom svenskt utbildningsväsende.

Ett av de mer intressanta förslagen i 
Matematikdelegationens betänkan-
de Att lyfta matematiken – intresse, 

lärande, kompetens rör arbetet med mate-
matiktalanger. I betänkandet görs ett prin-
cipiellt ställningstagande för att ”... matema-
tiktalanger skall få särskilda utmaningar och 
genomtänkt organiserad ledning för att bred-
da och fördjupa sitt kunnande.” Märkligt nog 
tycks de flesta kommentatorer ha missat 
detta förslag.

I internationellt hänseende handlar det 
närmast om en tillnyktring. I de flesta län-
der ses det särskilda arbetet med begåvade 
elever som något helt naturligt. Något som 
det också forskas om och bedrivs utveck-
lingsarbete i. För svensk utbildningspolitik 
skulle förändringen innebära ett paradigm-
skifte – så stor att man kan tala om matema-
tikbegåvningarnas revansch. Emellertid har 
vi relativt lite erfarenheter att falla tillbaka 
på i Sverige, det närmaste man kan komma 
är matematikgymnasiet i Danderyd. Jag ska 
därför i artikeln diskutera ett framgångsrikt 
arbete i den tyska delstaten Hamburg, som 
kan ge viktiga lärdomar för oss.

Hamburgmodellen
Sedan �� år tillbaka bedrivs vid Hamburgs 
universitet och William Stern-sällskapet ett 
arbete för att stimulera matematikbegåva-
de elever mellan �� och �� år, den så kallade  
Hamburgmodellen. Gruppen bakom Ham-
burgmodellen består av matematiker, psy-
kologer och pedagoger verksamma vid uni-
versitetet som forskar och undervisar kring 
matematikbegåvningar. De bedriver också 
rådgivning, diagnostisering och handled-
ning av begåvade elever. Man söker aktivt 
matematiktalanger i årskurs �. Dessa er-
bjuds vara med i den särskilda verksamhe-
ten för matematikbegåvade vid universite-
tet. Ungdomarna är indelade i åldersgrupper 
och träffas regelbundet ungefär varannan 
lördag förmiddag.

Sedan några år tillbaka har man utveck-
lat verksamheten till att också omfatta yng-
re elever. Verksamheten ingår i PriMa-pro-
jektet, som ingår i en större satsning som 
skolmyndigheterna i delstaten gör för att 
förbättra och utveckla undervisningen i 
Hamburgs skolor. 
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PriMa-projektet
PriMa startade ���� och består egentligen 
av tre delar:

– ett projekt för matematikbegåvade elever,

– ett projekt med matematikcirklar i 
årskurs � och �, samt

– ett projekt för utbildning av särskilda 
handledare i matematik.

Matematikbegåvade elever 
I det nya projektet riktar man sig till elev-
er i årskurs � och �. Matematikintresserade 
elever från Hamburgs skolor inbjuds först 
till en Matteträff för mattefans på universi-
tet under två dagar (fredag – lördag). Där får 
de arbeta med olika problemställningar som 
bjuder på spännande och intressanta utma-
ningar. Viktigt är att uppgifterna skapar 
glädje hos eleverna. Uppgifterna är sådana 
som eleverna vanligtvis inte har mött i läro-
böckerna, såsom att upptäcka mönster och 
strukturer i aktiviteter kring t ex Pascals tri-
angel. De har relativt lång tid att arbeta med 
uppgifterna och olika lösningsvägar är inte 
bara möjliga utan stimuleras också.

Det är naturligtvis en stor omställning 
för � – ��-åringar att samlas på universitetet 
och arbeta tillsammans i stora grupper med 
för dem helt främmande människor. De här 
dagarna är därför planerade in i minsta de-
talj. Inget lämnas åt slumpen. Särskilda åt-
gärder förbereds för att ta hand om elever 
som kan bli ängsliga eller oroliga. Lärarstu-
denter, äldre matematiktalanger och lärare 
vid universitet är engagerade i dagen. Freda-
gen ägnas huvudsakligen åt att introducera 
eleverna i sådana aktiviteter de kommer att 
möta i den kommande verksamheten.

Lördagen innehåller bl a ett matematik-
test, ett begåvningstest och en självvärde-
ring. På grundval av testen väljs ett mindre 
antal elever ut, runt �� elever i varje årskurs 
(eller mindre än en halv procent av årskur-
sen). Sammanlagt �� elever får deltaga i 
den fortsatta verksamheten för matematik-
begåvningar. De elever som på så sätts valts 

ut är särskilt matematikintresserade och har 
en stor uthållighet att arbeta med problem. 
De elever som inte får plats i denna verksam-
het, har möjlighet att deltaga i matematik- 
cirklar på sin skola. Deltagandet är kost-
nadsfritt för eleverna. 

De utvalda eleverna träffas i fortsätt-
ningen varannan fredag på universitetet 
och arbetar där ungefär två lektioner åt 
gången. Avsikten med verksamheten är inte 
att eleverna ska gå fortare fram i sin vanli-
ga matematikkurs. I stället ska eleverna få 
möjlighet att utifrån sina särskilda förut-
sättningar fördjupa sitt kunnande på vikti-
ga områden. Uppgifterna avser att upptäcka 
mönster och strukturer, utveckla förmå-
gan till generalisering och kräver att elever-
na förmår arbeta med uppgiften under en 
längre tid än vad normala läroboksuppgifter 
kräver.

En av de ansvariga för projektet är Ma-
rianne Nolte, professor i matematikdidak-
tik. Hennes forskning berör huvudsakligen 
två områden, matematikbegåvningar och 
elever med matematiksvårigheter. Hon del-
tog för övrigt som föreläsare vid den andra 
nordiska forskarkonferensen om matema-
tiksvårigheter vid Örebro universitet i okto-
ber ���� (se Engström, ����). Arbete med 
matematiktalanger  behöver inte stå i någon 
motsättning till satsningar på elever i mate-
matiksvårigheter.

Delstaten Hamburg bidrar med pengar 
och universitetet står för lokaler och ma-
terial. Medel kommer också från William 
Stern-sällskapet.
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Matematikcirklar
På skolorna erbjuds eleverna i årskurs � och 
� att på sin fritid deltaga i särskilda matema-
tikcirklar. Eleverna får där arbeta med spän-
nande matematikaktiviteter de traditionellt 
inte möter i skolan. Varje cirkel har cirka 
�� deltagare och träffas var �ortonde dag. 
Cirklarna leds av lärare, som fått en särskild 
utbildning för detta arbete. Runt ��� elever 
deltager i matematikcirklarna.

Handledare och resurspersoner 
Det tredje delprojektet inom PriMa, som 
startade läsåret ����/����, avser en tvåår-
ig utbildning av intresserade lärare till sär-
skilda handledare eller resurspersoner i ma-
tematik för Grundschule (årskurs � – �). 
Under det inledande året läser de blivande 
handledarna matematikdidaktik vid uni-
versitet, � veckotimmar under två terminer. 
Under det andra året får de en praktisk in-
riktad utbildning i handledning, psykologi, 
gruppdynamik, presentationsteknik o s v, 
vid ett lärarutbildningsinstitut. Under ut-
bildningen har deltagarna en nedsättning i 
sin undervisningsskyldighet. 

Dessa handledare i matematik ska se-
dan stimulera utvecklingen av matematik-
undervisningen på skolorna genom att 
erbjuda sina kollegor fortbildning, hand-
ledning, stimulera didaktiska diskussio-
ner vid personalträffar, ge rådgivning kring 
matematiksvårigheter, etc. Handledarnas 
arbeten riktar sig till skolan som system, 
inte mot enskilda lärare. Arbetet syftar till 
kvalitetssäkring av matematikundervis-
ningen. Till ���� ska det finnas ett nätverk 
av upp emot ��� matematikhandledare för 
årskurserna � – �. 

Nya möjligheter
Matematikdelegationens betänkande öpp-
nar för viktiga förändringar av den hittills 
förda utbildningspolitiken. Den verksamhet 
som bedrivs med matematiktalanger i Ham-
burg visar på ett möjligt och framgångsrikt 
sätt som, enligt mitt förmenande, ligger helt 
i linje med Matematikdelegationens ställ-
ningstagande. Det är också en förebild för 

hur ett samarbete mellan kommunala skol-
förvaltningar och universiteten kan utfor-
mas. Kanske kan den utbildningspolitiska 
diskussionen med delegationens förslag få 
mindre av ideologiska låsningar och mer av 
pragmatiska lösningar. 

Naturligtvis väcker en sådan här verk-
samhet en rad frågor. Projektet finns pre-
senterat i en liten antologi (Nolte, ����). 
Här presenteras också tankarna bakom ett 
särskilt arbete med matematikbegåvningar. 
Man kan också få veta mer om det via olika 
hemsidor (se nedan).

Det saknas forskning i Sverige på det här 
området, och vi behöver få influenser uti-
från. Det skulle ge nyttiga erfarenheter för 
att hitta metoder och former för en sådan 
här verksamhet. Kanske kan NCM ordna en 
konferens på detta tema och inbjuda fors-
kare och lärare som arbetar med särskilda 
verksamheter för matematikbegåvningar. 
Ett första steg vore att starta en diskussion 
om detta i Nämnaren.
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