
 

 

 

 

 

Särskilt begåvade elever i matematik 
  

Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra 
utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever 

som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora 

utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också 
mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är inte alltid lätt att 
uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det händer att de underpresterar i skolan, för 

att passa in eller för att de har tappat lusten att lära. Individer som är intellektuellt särskilt 
begåvade utmärker sig i förmågan att resonera nyanserat, tänka abstrakt och förstå komplexa 

idéer. De lär sig oftast fort, har ett gott minne och drar lärdom av erfarenheter bortom det 
uppenbara. 

Har du elever i åk 1-9 som är särskilt begåvade i matematik och som behöver extra 
utmaningar? De eleverna är välkomna till Matteljen för utmanas i sitt matematiska tänkande. 
Vårens träffar kommer att handla till stor del om problemlösning och problemlösningsstrategier.  
 
Efter önskemål så startar vi under våren upp träffar för barn i årskurserna 1-3  
 
 
Om de fyra syskonen Annas, Björns, Carins och Davids åldrar vet vi följande: 
(a) Mellan Anna och Björn skiljer det ett år. 
(b) Mellan Björn och Carin skiljer det två år. 
(c) Mellan Carin och David skiljer det tre år. 
(d) Mellan David och Anna skiljer det fyra år. 
Vem kan vara Äldst? 
 
Hur stor andel av alla heltal (1,2,3,4,…) innehåller minst en 3:a? 

 
 
Anmälan görs av undervisande lärare och gäller alla tre träffarna. Anmäl via länken nedan. De 
elever som medverkat under hösten behöver inte anmälas igen, däremot om man inte ska 
fortsätta under våren är vi tacksamma om ni meddelar det 
 
 

Datum för träffar (tiden är 16.00-18.00) 

 Årskurs 1-3  16/2, 23/3, 18/5    

 Årskurs 4-6   9/2, 9/3, 11/5    

 Årskurs 7-9   2/2, 2/3, 4/5 

 

Plats:  Matteljen Olaus Magnus väg 44. 

Linköpings universitet Campus Valla Hus Galaxen, ingång 81, sal G31 

 
Anmälan:   https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2b9682943d0a 

   

Välkomna 

Stefan Elmström  

Matteljén http://www.linkoping.se/matteljen 
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