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Sammanfattning 
Fokus i arbetet har varit särskilt begåvade elever i matematik. Anledningen är att det idag finns särskilt 
begåvade elever som aldrig blir identifierade och forskning har visat att dessa elever då inte får den 
undervisning de har rätt till enligt skollagen (Persson R. S., 2010; SFS 2010:800). Detta kan leda till 
hög skolfrånvaro, att dessa elever blir hemmasittare och får psykosociala problem (Pettersson, 2011). 

Syftet med studien är att få mer kunskap om hur pedagoger beskriver elever som är eller kan vara 
särskilt begåvade i matematik i en svensk skolkontext. Dessutom få mer kunskap om pedagogerna 
har uppmärksammat och identifierat någon särskilt begåvad elev i matematik samt vilken metod de i 
så fall har använt sig av.  

Vi har använt oss av enkät samt skriftlig intervju som metod. Enkäten har distribuerats i olika 
Facebook grupper med inriktning mot matematik. Vi fick ett stort gensvar och många av 
respondenterna ställde även upp på att delta i en skriftlig intervju. Som teoretiskt ramverk och 
analysverktyg har vi använt oss av Renzullis (2005) the three ring conception of giftedness samt 
Krutetskiis (1976) matematiska förmågor. 

Enkäten visar att pedagogisk observation i stor utsträckning används både för att uppmärksamma och 
identifiera särskilt begåvade elever. För att identifiera används oftast problemlösning som metod och 
för att uppmärksamma visar det sig att pedagogerna utgår ifrån egen känsla. Utifrån de skriftliga 
intervjuerna kan vi förstå att deras känsla bottnar i en yrkesskicklighet som kan vara svår att sätta ord 
på. 

En slutsats i denna studie är att pedagogers utbildning om särskilt begåvade spelar en mycket stor roll 
för denna elevgrupp. Vi ser dock att det råder en kunskapsbrist bland pedagogerna trots att det tydligt 
framgår i skollagen från 2011 att dessa elever ska få det stöd de behöver (SFS 2010:800).  
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Abstract 
The focus of this study is gifted students in mathematics. The reason for this is that there are gifted 
students today who never have been identified as gifted and research show that these students do not 
receive the education they are entitled to according to Swedish law (Persson R. S., 2010; SFS 
2010:800). This can result in school absenteeism and psychosocial difficulties for these pupils 
(Pettersson, 2011). 
 
The purpose of this study is to gain more knowledge about how teachers perceive students who are 
gifted in mathematics in a Swedish school context. In addition, this study aims to gain knowledge 
about if and how teachers detect and identify these students. 
 
The methods we used are survey combined with self-report, and the survey was distributed in different 
Facebook groups with a focus on mathematics. We received a great response and many of the 
respondents also agreed to take part in a written self-report. As a theoretical framework and analysis 
tool, we have used Renzulli's (2005) model the three ring conception of giftedness as well as 
Krutetskii's (1976) nine mathematical abilities. 
 
The survey shows that pedagogical observation is widely used to both detect and identify gifted 
students, and exercises of problem-solving have been most frequently used to identify them. 
Furthermore, the study shows that the teachers detect gifted students based on their own sense. 
Based on the self-report, we conclude that their sense derives from their professional skill that can be 
difficult to put into words. 

One conclusion in this study is that teachers' education regarding giftedness is highly important to this 
group of students so they can receive the support and education they are entitled to. However, the 
study shows that there is a lack of knowledge among teachers, which result in that these gifted 
students do not receive the education to which they are entitled, despite the fact that this is clearly 
stated in the law of 2011 (SFS 2010:800).  
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Förord 
 
Vi har fått en ökad förståelse för särskild begåvning oavsett ämne vilket kommer att bidra till 
att vi kan uppmärksamma elever i olika ämnen, inte bara i matematik. En anledning till detta är 
Renzulli, hans forskning har gett kunskap om att det inte bara är ämnet som eleven ska behärska 
på en hög nivå utan även att eleven ska var motiverad och ha ett kreativt tankesätt.  
 
Den andre forskaren som starkt präglat detta arbete är Krutetskii, som har genomfört studier 
om matematiskt begåvade barn sedan 1955, och som genom dessa har tagit fram kriterier för 
att identifiera elever som är särskilt begåvade i matematik.  
 
Vem som skrivit vad i detta arbete går inte att specificera då vi båda har arbetat med alla avsnitt 
och texter. Den ena av oss har påbörjat och den andra har sedan läst och justerat och så har vi 
gjort i flera omgångar. Vi har suttit timtals i telefon och diskuterat men även träffats och arbetat 
sida vid sida och formulerat texterna ihop. Detta arbetssätt gäller även konstruktion av enkät, 
frågor till de skriftliga intervjuerna samt analys av erhållna data. 
 
Tack till alla i vår omgivning som haft förståelse för att denna julhelg inte blev så som den 
brukar vara, inget julgodis, inga städade kylskåp samt att våra tankar fanns i vårt 
examensarbete. 
 
Ett särskilt stort tack till Rickard Wester som tålmodigt, trots julhelg, fått oss att förstå hur vi 
ska hantera vårt analysverktyg. 
 
Christin som jobbar på en Montessoriskola funderar vidare på hur denna pedagogik kan 
möjliggöra att fler särskilt begåvade elever blir uppmärksammade och identifierade. 
 
Anneli som delvis arbetar som matematikutvecklare ska använda de kunskaper hon förvärvat 
genom detta examensarbete till att implementera dem hos sin huvudman. 
 
Anneli o Christin december 2019 
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1. Inledning 
Det är över nio år sedan den nya skollagen trädde ikraft där det tydligt skrivs fram att elever 
som lätt når målen för utbildningen har rätt till stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt 
(SFS 2010:800). I skollagen framgår det även att den svenska skolan ska vara likvärdig i hela 
Sverige. Enligt statistik finns det minst en särskilt begåvad elev i varje klass (Gagné, 1993) men 
forskning har visat att elever med särskild begåvning får olika förutsättningar beroende på om 
gruppen blir prioriterad i det pedagogiska arbetet eller inte (Hjörne & Säljö, 2013; Mattsson, 
2013; Persson R. S., 2010; Persson R. S., 2013). Därför har regering i sitt regleringsbrev för 
budgetåret 2019 givit skolverket i uppdrag att ”lämna förslag på hur skolors arbete med elever 
i grund- och gymnasieskolan, som har lätt att nå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen, kan 
stärkas och stödjas.” (Regeringen Utbildningsdepartementet, 2019). 

            Vi vill med detta examensarbete i vår utbildning till Speciallärare med specialisering 
mot matematikutveckling, uppmärksamma behovet av stöd till elever med särskild begåvning 
utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi vill lyfta behovet av att pedagoger med 
specialpedagogisk kompetens, genom handledning ger stöd till pedagoger som undervisar i 
matematik för att stärka deras förmåga att uppmärksamma och identifiera elever med särskild 
begåvning i matematik. Genom att besvara de didaktiska frågorna: varför, vad och hur blir 
behovet av detta tydligt. 

          Varför behöver vi lägga fokus på denna grupp? –  Forskning (Hjörne & Säljö, 2013; 
Mellroth, 2018; Persson R. S., 2010; Pettersson, 2011) har visat att det idag finns särskilt 
begåvade elever i matematik som inte blir identifierade och/eller inte får den undervisning de 
har rätt till enligt skollagen (SFS 2010:800). Detta leder ofta till att dessa elever upplever skolan 
som meningslös och ointressant (Persson R. S., 2010) och det kan leda till att dessa elever får 
psykosociala problem, hög skolfrånvaro eller blir hemmasittare (Hjörne & Säljö, 2013; 
Mellroth, 2018; Persson R. S., 2013; Pettersson, 2011). 

          Vad utmärker denna elevgrupp? Den psykolog som först uppmärksammade denna grupp 
i Sverige var R. S. Persson (1997) med boken Annorlunda land. I boken beskriver han särskilt 
begåvade som barn som förvånar (Persson R. S., 1997). Pettersson (2011) beskriver en grupp 
som inte är homogen och som kognitivt kan skilja sig mycket från den stora massan. Denna 
kognitiva skillnad medför att de särskilt begåvade ser världen ur ett annat perspektiv och agerar 
och reagerar på ett sätt som, utan rätt kunskap, kan utmana och provocera det omgivande 
samhället (Pettersson, 2011). 

          Hur ska pedagoger upptäcka och identifiera denna elevgrupp? För att de särskilt 
begåvade eleverna ska få möjlighet att utveckla sin begåvning behöver de först 
uppmärksammas och identifieras. Utifrån forskning kan man se att det finns tre komponenter 
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som tillsammans utgör den särskilda begåvningen. Dessa tre komponenter är: hög kognitiv 
förmåga, motivation och kreativitet (Renzulli, 2005). Det innebär att dessa tre komponenter 
behöver uppmärksammas och identifieras. Då forskning har visat att även erfarna pedagoger 
missar att identifiera en del elever med särskild begåvning (Selcuk, Sedat, & Cayirdag, 2016) 
är det viktigt att studera vilka faktorer som bidrar till detta.  

          En sammanfattande bild av situationen för särskilt begåvade elever ger Szabo (2017) i 
sin avhandling om matematikbegåvade elever i den svenska skolan där han skriver följande: 

 
”Avslutningsvis kan vi konstatera att begåvade elevers situation i 

matematikklassrummet är allt annat än oproblematisk. Matematiklärare har sällan 

resurser för att kunna identifiera matematiskt begåvade elever i heterogena klasser, 

således finns det en stor risk att många av dessa elever aldrig kommer att få den 

nödvändiga stimulansen. Och som en följd av detta, verkar det som att identifiering av 

begåvade elever är en nyckelfråga i sammanhanget.” (Szabo, 2017, s. 39) 

I denna studie kommer vi att undersöka pedagogers uppfattningar och kunskaper om detta 
område för att se om det går att hitta specifika orsaker till att elever missas. 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få mer kunskap om hur pedagoger beskriver elever som är eller kan 

vara särskilt begåvade i matematik i en svensk skolkontext. Dessutom få kunskap om 

pedagogerna uppmärksammar och identifierar dessa elever och i så fall på vilket sätt. Utifrån 

syftet har följande frågor undersökts. 

1. Vad utmärker särskilt begåvade elever i matematik enlig undervisande lärare och 

pedagoger med specialpedagogisk kompetens? 

2. Hur uppmärksammar och identifierar undervisande lärare och pedagoger med 

specialpedagogisk kompetens elever med särskild begåvning i matematik? 

3. Definierade begrepp 
Särskild begåvning, SB - Begreppet särskilt begåvade elever är ett paraplybegrepp som 

inkluderar 5% av eleverna med störst begåvning i varje årskull (Skolverket, 2020). Forskning 

särskiljer minst två undergrupper och dessa benämns högpresterande elever samt särbegåvade 

elever. Denna studie kommer att utgå från paraplybegreppet särskild begåvning och därmed 
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inkludera de båda undergrupperna, och då använder vi förkortningen SB (särskild begåvning 

eller särskilt begåvade elever). Om vi specifikt hänvisar till en undergrupp så använder vi oss 

av begreppen högpresterande eller särbegåvade. 

          Uppmärksamma används i detta arbete som ett begrepp som syftar till den första 

tanke/aning en pedagog får om att en elev kan vara särskilt begåvad. Det kan ses som ett 

förstadie till att det blir aktuellt att genomföra olika kartläggningar för att identifiera om eleven 

är särskilt begåvad.   

          Identifiera används i detta arbete som begrepp när vi syftar på vilka konkreta metoder 

som används när den pedagogiska kartläggningen genomförs för att avgöra om en elev är 

särskilt begåvad eller ej. 

          Pedagoger - När vi använder begreppet pedagoger inkluderar vi all personal som arbetar 

pedagogiskt i skolverksamheten. Vi inkluderar alltså undervisande lärare, speciallärare och 

specialpedagoger både legitimerade och olegitimerade. 

          Förmågor - När vi använder begreppet förmågor avser vi matematiska kognitiva 

förmågor i enlighet med den ryske psykologen Krutetskii (1976) som bedrivit forskning om 

särskild begåvning i matematik. I de fall vi använder det i en annan kontext skriver vi ut vilken 

annan typ av förmåga som avses. 

4. Bakgrund 
Här kommer först en redogörelse för den svenska synen på SB och hur den har förändrats över 

tid. Vi kommer sedan att ge en översikt över det svenska och internationella 

forskningsperspektivet samt vilka motiv det finns bakom att uppmärksamma och identifiera 

SB. Sedan följer en beskrivning av vad SB är för något och vilka förutsättningar dessa har 

utifrån ett generellt perspektiv (för att sedan i 5.1 beskriva vad som utmärker SB i matematik). 

Vidare kommer vi beskriva vikten av att tidigt uppmärksamma och identifiera SB samt metoder 

som forskning visat vara effektiva för detta. I stycke 4.7 belyser vi likvärdighetsperspektivet 

som ett viktigt argument för att uppmärksamma och identifiera SB och i 4.8 beskriver vi skolans 

uppdrag gentemot denna grupp. 

4.1. Översikt om SB 
Till skillnad från majoriteten av världens industriella länder har Sverige historiskt helt fokuserat 

på att uppmärksamma och stödja de elever om har svårt att nå målen i skolan (Persson R. S., 
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2014). Intresset och forskning kring SB har varit obefintlig och först 1997 konstruerade Persson 

begreppet särbegåvning då det, bland annat, från pedagogiskt håll fanns ett behov av att anpassa 

undervisningen för intellektuellt starka elever (Persson R. S., 2014).   

          Många länder anser att forskning om begåvning och speciellt SB är av stor vikt för 

samhällsutvecklingen (Assembly, 1994; Persson R. S., 1997; Pettersson, 2011). I Sverige är det 

få forskare som ägnat sig åt denna grupp av elever vilket kan bero på ”den svenska egalitära 

kulturen där begåvning, främst inom akademiska området, varken framhävs eller uppmuntras” 

(Pettersson, 2011, s. 17). Detta kan ha sin förklaring i vår historia då utbildning endast var till 

för de välbärgade och begåvade (Leikin, 2009). Till största del har diskussionerna i Sverige har 

enligt Hjörne och Säljö (2013) handlat om elever med svag begåvning. De tester som togs fram 

för att identifiera elever med svag begåvning visade sig även kunna identifiera elever med hög 

begåvning (Hjörne & Säljö, 2013) men Sverige har det dock inte lagts vikt vid eleverna med 

högre begåvning, till skillnad mot andra länder i världen där de sedan länge funnits 

specialklasser och specialskolor för SB (Hjörne & Säljö, 2013). 

        Leikin (2009) ser i sina studier att det finns ett glapp mellan teoretiska studier som 

innehåller beskrivningar, riktlinjer och referensmaterial och de som är praktiknära, det vill säga 

fältstudier. Det finns få större studier inom begåvning i matematik som är gjorda efter de som 

Krutetskii genomförde med början 1955 och det innebär att Krutetskiis resultat anses gällande 

även idag (Leikin, 2009).  

4.2. Ideologiska motiv att upptäcka identifiera SB 
Olika nationer bygger på olika ideologier och har därmed en stark eller svag drivkraft i att 

identifiera och stötta SB (Mattsson, 2013). Mattsson skriver vidare att Sverige historiskt har ett 

synsätt som utgår ifrån att alla elever har samma möjlighet att lyckas. Om en elev är motiverad 

och visar framåtanda så ges denne möjlighet till att utvecklas men det ska vara eleven själv som 

driver på sin utveckling (Mattsson, 2013). I denna ideologi finns inget behov av att aktivt 

identifiera dessa elever (Mattsson, 2013). Denna ideologi har på senare år utmanats i och med 

att staten valde att lyfta fram denna grupp i skollagen 2011 (SFS 2010:800). 

          Det finns olika motiv till att identifiera SB och det kan ske på flera olika nivåer. Allt från 

en individuell- till internationell nivå (Mattsson, 2013). Den individuella nivån kan vara en 

lärare som på eget initiativ arbetar med att lyfta fram SB, till att ett helt land har som målsättning 

att identifiera och stärka dessa elever. I och med att det på EU-nivå finns direktiv om att EU 



	 	

 

 

5 

länderna ska främja lärandet för denna grupp elever framkommer det att denna ambition även 

kan sträcka sig över de nationella gränserna (Assembly, 1994).  

          Mattsson (2013) menar att ett motiv till att lyfta denna grupp kan vara att hitta de som 

kan föra det ämnesspecifika fältet framåt och det kan vara kopplat till exempelvis fysik, idrott 

eller matematik. Ett annat motiv kan vara att förse arbetsmarknaden med kompetent arbetskraft. 

Ett tredje motiv kan vara av mer social karaktär och utgår ifrån att alla människor har rätt att nå 

sin fulla potential (Mattsson, 2013). I EU:s direktiv framkommer två motiv till att identifiera 

dessa elever och det är både utifrån individens rätt att utvecklas samt för att stärka nationens 

kunskapsresurs (Assembly, 1994). I svenska direktiv återfinns endast motiv som utgår från 

individens bästa (SFS 2010:800). 

4.3.  SB 
Begreppsfloran kring elever med hög begåvning är stor både inom den engelskspråkiga-, och 

den svenska sfären. Två begrepp som ofta används i den engelskspråkiga sfären är gifted 

behavior eller giftedness (Mattsson, 2013). Vi väljer att i detta arbete använda oss av begreppet 

särskilt begåvade elever – SB, för att ha samstämmighet med det begrepp som Skolverket 

(2020) och Sveriges kommun och landsting, SKL använder sig av i sina stödmaterial (SKL, 

2019). Precis som att det saknas konsensus när det gäller benämningen av SB saknas det också 

konsensus kring en definition av elever som är SB. Ett försök till definition lyder ”Den är 

särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom 

sin osedvanliga förmåga i ett eller flera beteenden. Ett beteende i detta sammanhang förstås 

som en mänsklig prestation, aktivitet eller funktion” (Persson R. S., 1997, s. 25). 

          I början av 1900 talet utgick forskning kring SB enbart utifrån en persons intelligens. 

Den amerikanske forskaren Terman (1925) började utforska vilken intelligenskvot (IQ) som 

kunde vara ett riktmärke för att få räknas som SB.  Dessa har i senare studier förfinats och 

Gagnè skapade 1993 en schematisk modell utifrån de idag mer allmänt vedertagna 

gränsdragningar som finns kring SB och IQ (Gagné, 1993). 
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Figur 1. Vår tolkning av Gagnés differentiering av särbegåvning i enlighet med 

normalfördelningen (Gagné, 1993). 

Gruppen högpresterande har ett IQ mellan 115 – 130 och utgör ca 13% av befolkningen. 

Gruppen särbegåvade har ett IQ på över 130 och utgör 2–4% (Gagné, 1993). De engelska 

benämningarna på dessa är enligt Renzullis (2002) schoolhouse giftedness och creative-

productive giftedness.  Skolverket har i sin skrift använt sig av begreppet särskild begåvning 

och de räknar med att denna benämning innefattar de 5% som har högst IQ (Skolverket, 2020). 

Det innebär att begreppet SB, innefattar en del av de högpresterande och samtliga särbegåvade. 

           Forskning har idag starkt tonat ner betydelsen av att använda sig av IQ för att definiera 

SB (Krutetskii, 1976; Persson R. S., 1997). Sternberg (2017) skriver i sin artikel att dagens 

intelligensbegrepp är bredare än i början av 1900 talet och att intelligens inte är något som ärvs 

utan något som utvecklas över tid och miljön spelar en större roll än våra anlag. Dessutom 

menar nutida forskare att begåvning och intelligens inte är samma sak (Sternberg, 2017). 

Mattsson (2013) lyfter i sin doktorsavhandling att de senaste tankarna kring SB utgår ifrån ett 

perspektiv av att SB är något som utvecklas och att denna utveckling inte sker spontant. Det 

krävs att begåvningen aktiveras och stimuleras (Mattsson, 2013). SB kan ses som ett frö och 

detta frö behöver rätt omständigheter för att växa till sig. Därför behöver lärare och annan 

skolpersonal kunna känna igen tecken på SB så att de kan identifiera och sedan utveckla den 

potential dessa elever har (Mattsson, 2013). Eftersom SB kan ses som en potential är det viktigt 

att ta med i beräkningen att en elev på högstadiet eller gymnasiet kanske inte uppvisar alla de 

kriterier som forskningen menar krävs för att anses SB. Potentialen kan ha varit slumrande 

under flera år och det påverkar naturligtvis elevens prestationer (Mattsson, 2013). 

          I och med att IQ som identifieringsmetod tonats ned, har idag en elevs personlighetsdrag 

fått en större betydelse vid identifiering och definition av SB och det blir viktigare desto högre 

IQ en person har (Skolverket, 2019c). Individer med extremt högt IQ är inte bara mer kognitivt 

avancerad än de flesta andra i en årskull, de uppvisar också affektiva, kreativa och 
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personlighetsmässiga skillnader mot den stora normalbefolkningen (Heller, 2004; Renzulli, 

1990). Forskning har visat att det är lättare för de med normal begåvning att acceptera de 

högpresterande än de särbegåvade därför att de högpresterande är mindre extrema och därför 

mer liknar dem själva (Persson R. S., 2013). 

          Skolverket (2020) beskriver att särbegåvade elever är svåra att upptäcka på grund av att 

de ofta underpresterar i skolan och Mönks och Ypenburg (2009) skriver att särbegåvade 

tenderar att ha liknande skolproblematik som svagt begåvade elever. Att underprestera i skolan 

innebär för de särbegåvade att deras skolprestationer ligger långt under vad deras intelligens 

och kreativitet egentligen klarar av. Flera undersökningar visar att det finns en stor grupp elever 

som presterar sämre på grund av för enkla uppgifter (Persson R. S., 2013; Reiz & McCoach, 

2000). Vidare skriver (Pettersson, 2011) att särbegåvade elever behöver få diskutera och 

undervisas på sin egen nivå, eftersom de annars riskerar att tappa lusten för lärandet. 

          Eftersom det inte finns konsensus kring begreppen finns en stor osäkerhet kring hur dessa 

elever ska uppmärksammas och identifieras. (Persson R. S., 2014). I undergruppen 

högpresterande elever så särskiljer det sig inte så mycket från normalpopulationen utom när det 

gäller just deras prestationer (Persson R. S., 2014). Forskning har visat att de ofta drivs av en 

motivation som aktiveras av yttre faktorer, till exempel att få alla rätt på ett prov, att få högsta 

betyg, det vill säga att få bekräftelse från och genom yttre faktorer (Persson R. S., 2014). Det 

leder till att dessa elever är relativt lätta att upptäcka och identifiera. De elever som är 

särbegåvade drivs däremot ofta av en inre motivation och den utgår från elevens eget intresse 

och vad de själva tycker är intressant. De tycker inte att det är viktigt att visa vad de kan för att 

få bekräftelse utan lärande sker på elevens egna villkor (Persson R. S., 2014). Det medför att 

dessa elever ofta missas av pedagoger i skolan (Persson R. S., 2013).  

          I SKL:s (2019) skrift finns en schematisk bild över vad som särskiljer de högpresterande 

och de särbegåvade eleverna. Den kan vara till god hjälp för pedagoger så att inga elever blir 

utan det stöd och den hjälp de har rätt till (SFS 2010:800). I SKL:s Handlingsplan för särskilt 

begåvade barn och elever (2019) finns fler listor som kan vara till hjälp för pedagoger. En av 

dessa presenteras i tabell1en nedan. Listan ger en bild av komplexiteten som pedagoger ställs 

inför i sin yrkesutövning. Subotnik (2011) menar att SB är en domän som innefattar bland 

annat: biologi, utvecklingslära, psykologi och pedagogik. (Vi har förändrat rubrikerna i tabellen 

för att passa vårt arbete men det har inte påverkat det ursprungliga innehållet.) 
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Tabell 1. Drag som utmärker SB 

 
Drag som utmärker särskilt begåvade elever – SB* 

 
Högpresterande elever    Särbegåvade elever 

Vet svaret                                                                   Ställer frågorna 

Är intresserad                                                           Är synnerligen nyfikna 

Har bra idéer                                                             Har oväntade nästan fåniga idéer 

Svarar på frågorna                                                   Diskuterar i detalj och utvecklar 

Hör till de mest högpresterande Är långt bortom de mest högpresterande 

Lyssnar intresserat                                                  Visar passionerat intresse och har åsikter 

Lär med lätthet                                                          Vet oftast redan 

Trivs med klasskamrater Föredrar vuxnas sällskap 

Förstår begreppen                                                    Drar slutsatser av sin förståelse 

Gör läxorna                                                                 Föreslår projekt och uppgifter 

Är mottaglig                                                                 Är intensiv 

Härmar efter precist Skapar snarare en ny design 

Trivs ofta i skolan                                                       Älskar lärande (men inte nödvändigtvis skolan) 

Tekniker Uppfinnare 

Gott minne                                                                  Goda och insiktsfulla gissningar 

Föredrar en enkel seriell progression                 Njuter av komplexitet 

Är på alerten                                                Är synnerligen observanta 

Är ofta nöjda med vad de lärt sig                            Är snarare mycket självkritiska 

*Tabellen hämtad ur SKL:s Handlingsplan för särskilt begåvade elever. (SKL, 2019, s. 15)	
 

En medvetenhet om de drag som utmärker SB som finns i tabell 1 kan leda till att pedagoger 

börjar uppmärksamma att en elev kan tänkas vara SB och att det är begåvningen som är 

anledningen till att eleven är ointresserad av undervisningen, eftersom det går för långsamt och 

är för lätt (Pettersson, 2011). I Petterssons (2011) studie bland de som arbetar som 

matematikutvecklare svarade endast 1 av 284 att det fanns en speciallärare, mentor eller 

matematikutvecklare som i sin tjänst hade möjlighet att stimulera elever med begåvning inom 

matematik (Pettersson, 2011). Enligt en enkätstudie med 287 av föreningen Mensas 

medlemmar visade att vid en ålder av 15 år hade 37% inte blivit uppmärksammade och att det 

var 27% av SB som inte blivit uppmärksammade och fått det stöd de behövde under hela sin 

tid i grundskolan eller gymnasiet (Persson R. S., 2010). 

          Vägledande och banbrytande studier om särskild matematisk begåvning hos elever är 

genomförda av Krutetskii (1976) med start år 1955. Under åren studerade han lärares 
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uppfattningar och kunskaper kring SB i matematik och han jämförde skillnader mellan hur 

elever på olika kunskapsnivåer angriper och löser matematiska problem. Han identifierade 

gemensamma kognitiva förmågor som utmärker hur SB i matematik tar sig an och löser 

matematiska problem (Krutetskii, 1976). Studierna omfattade 200 barn och de delades in i fyra 

kategorier baserat på deras matematiska kunskaper. Krutetskii menade att det finns en 

grundstruktur för hur alla löser matematiska problem. Utifrån denna grundstruktur identifierade 

han sedan vad som skiljer SB från andra elever (Krutetskii, 1976) (se sid 24). 

          Nedan beskrivs vad Krutetskii och andra forskare har kommit fram till som utmärker SB 

generellt (Krutetskii, 1976; Mönks & Ypenburg, 2009; Renzulli, 2005). Renzulli (2005) har 

arbetat fram en modell som kallas the Three ring conception of giftedness där han delat upp de 

utmärkande dragen i tre kategorier, nämligen: Above avarage ability, Task comittement, samt 

Creativity och det illustreras i nedanstående figur. Mönks och Ypenberg (2009) har översatt 

dessa begrepp till svenska och dessa är då Hög intellektuell förmåga för Above avarage ability, 

Motivation för Task comittement, samt Kreativitet för Creativity. 

 

Figur 2. Vår tolkning av Renzullis modell “The three-ring conception of giftedness: A 

developmental model for creative productivity” (Renzulli, 2005). 

 

Figur 2 ger en tydlig bild över de kriterier som behöver finnas för att räknas som SB, oavsett 

om begåvningen gäller musik, historia eller språk. När denna modell kopplas specifikt till 

begåvning inom matematik så placeras de matematiskt kognitiva förmågorna enligt Krutetskii 

(1976) framför allt ihop med fältet som benämns Hög intellektuell förmåga. Dessa förmågor 

beskrivs senare i arbetet (se sid. 24 eller bilaga 4). En elev som visar förmågor från en eller två 

av dessa fält är inte SB utan förmågor från alla tre fält måste finnas. Det vill säga att fältet i 

mitten där de tre ringarna överlappar varandra definierar gifted behavior (Renzulli, 2002). Det 



	 	

 

 

10 

innebär att det mittersta fältet rymmer de 5% som är SB och att det finns en stor skillnad i hur 

dessa elever beter sig och presterar. Det är med andra ord inte en homogen grupp det handlar 

om (Persson R. S., 1997). 

4.4. Vikten av att tidigt uppmärksamma och identifiera SB 
Begreppen uppmärksamma och identifiera kommer att särskiljas i detta arbete men i andra 

arbeten kan båda orden användas för att beskriva samma sak. Med uppmärksamma menar vi 

den första tanke/aning en pedagog får av att en elev kan ha en SB och med identifiera menar vi 

de metoder en pedagog använder för att säkerställa att en elev är SB.  Petterson (2011) beskriver 

vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser för att elev ska ges möjlighet att utveckla sin 

begåvning. Persson (2010) har i en enkätstudie undersökt SB socioemotionella utveckling av 

undersökningen framgår det att 92% av de 287 respondenterna i studien upplever att de lidit sig 

igenom grundskolan eftersom de inte blivit identifierade som SB och därmed inte fått de 

anpassningar de behövt. Persson (2010) drar slutsatsen att miljön i den svenska skolan påverkar 

dessa elever negativt. Många upplever att de blivit bestraffade av sina lärare för sin begåvning.  

          Det är vanligt att använda sig av olika checklistor när lärare eller föräldrar ska avgöra om 

ett barn är SB. När en checklista ska väljas är det viktigt att ta hänsyn till de båda 

undergrupperna högpresterande och särbegåvade och dessutom om barnet underpresterar vid 

tillfället för testet (Mattsson, 2013). Eftersom det är vanligt att SB inte blir identifierade i ett 

tidigt stadium och därför underpresterar i skolan har särskilda checklistor utarbetats i just detta 

syfte. Skolverkets stödmaterial förespråkar ingen specifik checklista utan problematiserar valet 

av kartläggningsmetod för att pedagogerna själva ska kunna se vilken kartläggningsmetod eller 

checklista som de bör använda (Skolverket, 2020). En svensk undersökning visar att lärare är 

bra på att uppmärksamma högpresterande men att det bara är hälften av alla särbegåvade som 

upptäcks (Mönks & Ypenburg, 2009). 

4.5. Metoder för att uppmärksamma SB 
Att uppmärksamma SB kan ses som ett förstadie till identifiering och det är av största vikt att 

dessa elever blir uppmärksammade så att de inte blir underpresterande eller ser grundskolan 

som något de måste genomlida (Mellroth, 2018). 
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4.5.1. Uppmärksamma SB med hjälp av checklistor 

När det kommer till pedagogers förmåga att uppmärksamma om det finns någon elev som kan 

vara SB i en klass är det viktigt att de känner till utmärkande personlighetsdrag för SB. Om en 

pedagog inte gör det kan de använda sig av checklistor. Om en elev inte har blivit identifierad 

och därmed blivit underpresterande finns ett gap mellan potential och förmåga och då 

rekommenderar Bates och Munday (2005, s. 13) nedanstående lista (vår översättning). Den 

engelska originaltexten finns i bilaga 3. 

• Verbalt stark, personen är kvick i tanken och har god förmåga att vidareutveckla andra 

personers idéer och lär sig från olika typer av sammanhang 

• Förmåga att med lätthet argumentera och plädera 

• Gör minsta möjliga för att bli klar, det skriftliga är ofta slarvigt, ofärdigt och 

ostrukturerat 

• Kan verka uttråkad, ointresserad och längtar till att skoldagen ska ta slut 

• Kan vara rastlös och spänd 

• Förmåga att manipulera personer och situationer 

• Förmåga att ställa frågor som är undersökande och kanske provocerande och utmanande 

För dessa elever finns även en checklista som riktar sig direkt till eleven. Här följer några av 

dessa frågor med vår översättning (Nissen, 2020, s. 4). Den engelska originaltexten finns i 

bilaga 3. 

•  Jag döljer ofta vad jag kan 

• Skolan gör inte tillräckligt för att jag ska lyckas 

• Jag lär mig snabbt 

• Jag är bra på att förstå komplicerade resonemang 

• Jag har använder ett annat språk än mina jämnåriga kompisar 

• Jag tycker att skolan är tråkig eftersom allt är för lätt 

4.5.2. Uppmärksamma SB med hjälp av differentierad undervisning 

Ett annat sätt att uppmärksamma dessa elever är genom att pedagoger arbetar enligt metoden 

differentierad undervisning. Varje lektion blir då ett tillfälle att uppmärksamma vilka elever 

som behöver större utmaning. Dessutom möjliggör detta arbetssätt, identifiering av dessa 

elever. 
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          Att bedriva differentierad undervisning stämmer bra överens med den svenska skollagen 

(SFS 2010:800). Differentierad undervisning innebär att undervisningen anpassas efter den 

enskilda individen (Mönks & Ypenburg, 2009). Differentierad undervisning förknippas i första 

hand med att vara en bra arbetsmetod för elever i svårigheter. Men Mellroth (2018) lyfter att 

även SB bör räknas in i denna grupp då forskning visat att SB hamnar i svårigheter på grund av 

att lektionsinnehållet är för lätt. Det är däremot sällsynt att SB beskrivs som elever i svårigheter 

(Mellroth, 2018).  För att SB ska utvecklas och stimuleras krävs det att pedagogen erbjuder 

olika matematiska aktiviteter. Petterssons (2011) studie har visat att olika elever uppskattar 

olika typer av uppgifter och aktiviteter. För några passar acceleration bra, det vill säga att en 

elev får gå vidare i en snabbare takt än de övriga i klassen. För andra passar berikning bättre 

(Pettersson, 2011), berikning innebär att det finns möjlighet att fördjupa sig i ett område eller 

en uppgift.  

          Petterssons (2011) genomförde en longitudinell studie där det framkom att två av 

eleverna hon arbetat mest med uppskattade uppgifter som var hämtade från olika matematiska 

tävlingar. De framkommer även att dessa elever uppskattade och var i behov av en varierad 

undervisning för att få stimulans och utvecklas (Pettersson, 2011). I Mellroths (2018) studie, 

som omfattar 15 lärare som deltagit i ett program för att undervisa SB, framkom att lärarna 

uppfattar utmanande uppgifter och differentierad undervisning som ett sätt att möjliggöra 

undervisning av SB i ett inkluderande klassrum. Vidare framkom att lärarna ansåg att deras 

egen matematiska kunskap var ett hinder då eleverna många gånger snabbt blev duktigare än 

de själva. Att arbeta med öppna uppgifter sågs som ett viktigt verktyg för att undervisa både 

elever i svårigheter och SB (Mellroth, 2018). 

          Leikin, Koichu och Berman (2009) använder sig av Renzullis (2005) modell men där de 

byter ut fältet med matematiska kognitiva förmågor till: effektivitet vid problemlösning. 

Författarna anser att detta är en modell för att upptäcka och identifiera SB men att det krävs att 

det finns en bank av olika problem att använda sig av och som är tänkta att användas i 

undervisning för att utveckla elevers kreativa förmåga (Leikin, Koichu, & Berman, 2009) . 

Mellroth (2018) kommer fram till att om SB ges ett icke traditionellt test för att skapa nyfikenhet 

och engagemang kan det vara till hjälp för att upptäcka elever med en utvecklad förmåga att 

lösa problem. 
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4.6. Metoder för att identifiera SB 
Sternberg (2017) anser att inga modeller för identifiering är perfekta, olika metoder passar för 

olika elever vid olika tidpunkter. De flesta metoder bygger på att SB består av flera olika 

faktorer som samspelar, men vid en närmare titt på hur identifieringen går till i den svenska 

matematikundervisningen så såg man att två tredjedelar av procedurerna enbart bygger på två 

av Renzullis (2005) ringar, nämligen matematiskt kognitiva förmågor och motivation 

(Mattsson, 2013). Endast 1,3% identifierades genom tester som även visade elevens kreativa 

förmåga (Mattsson, 2013; Ziegler, 2010). Denna brist förklarar Mattsson (2013) med att det 

råder brist på kunskap om SB. 

4.6.1. IQ test som metod att identifiera SB 

Pettersson (2011) skriver att det tidigare användes modeller för att identifiera SB som omfattade 

enstaka faktorer, monokausala modeller tex att endast använda IQ-test för att mäta begåvning 

(Pettersson, 2011). IQ tester fångar en viss typ av intelligens och det mäter varken motivation 

eller kreativitet. Det är ett faktum att SB har ett högt IQ men det är viktigt att betänka att alla 

med ett högt IQ inte är SB i matematik (Krutetskii, 1976). En anledning till att Krutetskii (1976) 

kritiserar användningen av IQ test för att avgöra om en elev är SB är att Krutetskii hävdar att 

ett test inte kan ta reda på vilken potential en elev har. Den mäter bara det eleven kan i en given 

kontext. Han menar att alla människor har möjlighet och begåvning men att alla har begåvning 

inom olika områden (Krutetskii, 1976). 

          I den svenska kontexten används inte IQ testning som en rutinåtgärd och i och med att 

det blir mer vanligt att ifrågasätta denna testmetod inom forskning om SB finns ingen trend att 

dessa tester har ökat i användning utifrån detta syfte (Mattsson, 2013). Det bör också påpekas 

att pedagoger inte själva kan genomföra IQ tester. 

4.6.2. WISC- test som metod att identifiera SB 

WISC test är för elever i åldern 6–16 år och innehåller fyra olika deltester (Bjurenstam & 

Hallberg, 2019). De fyra olika förmågor som testas är verbal förmåga, perceptuell förmåga, 

arbetsminne samt kognitiv snabbhet. Detta test har genomförts och dokumenterats av många 

vilket ger en säker bedömning. WISC ger en bredare bild av elevens förmågor än ett IQ test 

som endast visar en persons intelligensnivå (Bjurenstam & Hallberg, 2019; Björdahl Ordell, 

2007; Selcuk, Sedat, & Cayirdag, 2016). Precis som när det gäller IQ tester så kan inte 

pedagoger själva genomföra WISC tester med eleverna. 
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          Socialstyrelsen skriver i sin rapport (2019) Psykologutlåtande i skolan: ”Det bör också 

påpekas att även väldigt höga resultat på WISC kan indikera att åtgärder behöver sättas in”. Det 

vill säga att SB kan rikta sin frustration och understimulans till beteenden som kan misstolkas 

som koncentrations- eller sociala svårigheter och när dessa elever identifieras behöver de 

särskilt stöd (Socialstyrelsen, 2019). 

4.6.3. Problemlösning som metod att identifiera SB 

Krutetskii (1976) använde sig av problemlösning för att identifiera vad som skiljer SB från 

övriga elever och hans studie visar att de tre komponenterna i Renzullis (2005) modell har stor 

möjlighet att bli synliggjord i problemlösningssituationer. Även skolverket har i sitt 

stödmaterial framhållit fördelen med att använda problemlösning som metod för identifiering 

(Skolverket, 2019b). Pettersson (2011) har i sina observationer av elever använt sig av 

problemlösning och hon skriver att när man uppmärksammar och identifiera en elev krävs det 

en matematisk aktivitet (Pettersson, 2011). 

4.7. Likvärdighet i det svenska skolsystemet 
I svensk skollag i § 9 står det att: ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom 

varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.” (SFS 2010:800). 

Detta innebär att utbildningen ska vara av samma kvalitet oavsett vart i landet du bor men även 

oavsett vilken huvudman skolan har. I Sverige bestämmer regeringen vilka lagar och 

förordningar som ska gälla och till sin hjälp har de tre myndigheter, nämligen Skolverket, 

Specialpedagogiska myndigheten och Skolinspektionen (Skolverket, 2019c). Skolverket tar 

fram kunskapskrav och nationella prov, samt tar fram rådgivande skrifter som ska fungera som 

hjälpmedel till huvudmännen och skolor när de ska organisera och genomföra sin verksamhet. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPM) arbetar för att elever, oavsett funktionalitet ska 

kunna nå målen med sin utbildning. Skolinspektionen granskar skolorna så att de följer lagar 

och regler och är därmed den myndighet som övervakar likvärdigheten i den svenska skolan 

(Skolverket, 2019c).  

          Trots regeringens ambition att varje individ ska få samma möjlighet till stöd och 

utbildning vart du än bor (SFS 2010:800) så finns det många indikationer på att så icke är fallet. 

Så här skriver skolinspektionen på sin hemsida i samband med publiceringen av sin årsrapport 

2018:  
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 ”En av Skolinspektionens främsta uppgifter är att bidra till en stärkt likvärdighet i 

svensk skola. Skillnader mellan elevers resultat har ökat. I vårt arbete kan vi också se 

problem med likvärdigheten genom att vi återkommande konstaterar betydande 

kvalitetsskillnader i skolors arbetssätt.” (Skolinspektionen, 2019).  

 Bristen på likvärdighet i den svenska skolan har även uppmärksammats internationellt. I en 

rapport gjord av UNICEF från 2018 undersöks hur jämlikt det är bland skolorna i 41 av världens 

rikaste länder inom EU och OECD. I rapporten hamnar Sverige på 25e plats av totalt 41 länder 

(UNICEF, 2018). 

4.8. Skolans uppdrag gentemot SB 
I och med att Europaparlamentet 1994 (Assembly, 1994) enades om en gemensam formulerad 

rekommendation gällande SB blev det nödvändigt för Sverige att ta sig an denna elevgrupp. I 

rekommendationen framgår det att SB bör inkluderas i den grupp som betecknas, elever i behov 

av särskilt stöd. De betonar att metodik och pedagogik behöver utvecklas och anpassas för att 

passa dessa elever. Detta klargörs i följande utdrag av EU:s rekommendation 1248 (1994) 

angående särbegåvade elever  

Gifted children should be able to benefit from appropriate educational conditions that would 

allow them to develop fully their abilities, for their own benefit and for the benefit of society as 

a whole. No country can indeed afford to waste talents and it would be a waste of human 

resources not to identify in good time any intellectual or other potentialities. Adequate tools are 

needed for this purpose. (Assembly, 1994). 

 

Den svenska riksdagen har huvudansvar för den svenska skolan och styr via lagstiftning hur 

den ska utformas. År 2011 började den nya skollagen gälla och i den lyfts SB fram och får 

därmed tydlig lagstadgad rätt till det stöd de behöver. I kapitel 4, 3 §, står följande: 

 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. (SFS 

2010:800).  

Att denna elevgrupp benämns i skollagen är viktig eftersom forskning visar att SB ofta existerar 

något i skymundan utan vidare uppmärksamhet varken i skolans policydokument eller i lärarens 

kompetens (Mattsson, 2013; Pettersson, 2011). 
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          Utifrån ett regeringsbeslut från 2014 (Regeringen Utbildningsdepartementet, 2019), har 

Skolverket låtit ta fram och publicerat ett stödmaterial för skolledning och lärare som utifrån 

forskning behandlar identifiering och undervisning av SB (Skolverket, 2019b). I materialet 

betonas vikten av att identifiera dessa elever samt att resurserna i skolan ska fördelas så att alla, 

även de elever som har lätt att nå målen, ges möjlighet kunskapsutveckling och utmanas på sin 

nivå (Skolverket, 2019b). I och med detta märks det att staten har ambition att ge varje skola 

förutsättningar för att aktivt arbeta med denna elevgrupp. Forskare har dock kritiserat staten när 

det gäller lärarutbildningen då det ännu inte är obligatoriskt i lärarutbildningen att läsa om SB 

(Mattsson, 2013). 

          Det är skolans huvudmän som har det verkställande och ekonomiska ansvaret för landets 

skolor och dessa huvudmän kan vara kommunala eller privata. Det är huvudmännen som ger 

direktiv och resurser till rektorerna, som i sin tur fördelar det ute i verksamheten. När det gäller 

SB har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en handlingsplan i samarbete med 

sju kommuner. Denna handlingsplan finns tillgänglig på SKL:s hemsida (SKL, 2019). I 

skollagen finns krav på att huvudmän och skolenheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete 

(SFS 2010:800), i detta kvalitetsarbete ingår att systematiskt och kontinuerligt planera, följa 

upp och utveckla utbildningen. En del i detta är att upprätta en lokal handlingsplan där det ska 

finnas riktlinjer för att uppmärksamma behov av att utveckla undervisningen så att även SB får 

den ledning och stimulans de behöver (Skolverket, 2019c). Den lokala handlingsplanen ska 

utvärderas och revideras kontinuerligt och kan användas i det fortlöpande arbetet med att 

utveckla långsiktigt hållbara lösningar för SB (Skolverket, 2019c).  

          Rektors ansvar ute på skolorna innefattar att leda det pedagogiska arbetet samt att fördela 

resurser. Rektor leder även det av skollagen reglerade elevhälsoteamet (SFS 2010:800). Denna 

grupp ska bestå av rektor, skolpsykolog, kurator, skolsköterska samt pedagoger med 

specialpedagogisk kompetens. Uppdraget innebär att de ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (Skolverket, 2019b; 

SFS 2010:800). I skolverkets föreskrift om SB från 2015 står läsa att: 

Skolan och inte minst elevhälsan har erfarenhet av att identifiera de elever som har svårigheter 

att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Samma arbetsgång kan användas som en del i 

att identifiera vilka elever som har en särskild begåvning och som skulle behöva ytterligare 

stimulans och utmaningar (Skolverket, 2019b). 

Vad ligger då i specialpedagoger och speciallärares uppdrag? Det går att utläsa i 

examensordningarna. I de båda professionernas examensordningar (SFS, 2011:688; SFS, 
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2011:186) står det att specialpedagoger och speciallärare ska ”visa sådan kunskap och förmåga 

som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog/speciallärare för barn och elever i 

behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning.” 

(SFS, 2011:186; SFS, 2011:688). Och då det visat sig att SB är i behov av särskilt stöd för att 

nå så långt det är möjligt omfattas de av både specialpedagogen och speciallärarens uppdrag. 

          Det är inte reglerat att blivande lärare ska få utbildning om SB i lärarutbildningen, 

däremot ska alla lärare, oavsett ämne ”Ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras 

personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och 

förmåga att utveckla kritiskt tänkande” (Lärarnas Riksförbund, 2019) och detta omfattar även 

SB. Koshy, Ernest & Casey (2009) redovisar i sin engelska studie att många lärare tycker att 

det är svårt att identifiera SB. De elever de ansåg vara deras mest lovande och duktiga visade 

endast kunskaper på en medelnivå. I intervjuer kom det fram att SB hade svårt med skriftliga 

prov och att de saknade grundläggande fakta. Eleverna hade inte rätt förutsättningar för att 

lyckas på testet. Dessutom visar Pettersons (2011) i en svensk enkätstudie att det endast var 1 

av 149 lärare som uppgav att de har en speciallärare som ger SB stöd och stimulans. Ett annat 

resultat från Petterssons (2011) studie som riktade sig till kommunernas matematikutvecklare 

var att det i endast 1 av 64 kommuner finns en handlingsplan. Dessutom att det endast i 20% 

av kommunerna finns stödjande verksamhet till SB och då framförallt till de äldre eleverna med 

SB. Detta stämmer väl överens med den australiensiska enkät studien av Fraser-Seeto, Howard, 

& Woodcocks (2015) undersökning som visade att mer än 60% av de tillfrågade lärarna angav 

att de inte fanns någon handlingsplan för SB och inte heller någon som hade ett övergripande 

ansvar för SB. Alla de 97 tillfrågade ansåg att det var viktigt med information och fortbildning 

inom ämnet men ingen hade ännu deltagit i någon sådan. Studien som Koshy, Ernest, och Casey 

(2009) visar på samma resultat då det endast är 9% av lärarna som genomfört en digital 

fortbildning trots att alla anser att det är viktigt. 

          När en kommun, en skola eller en enskild pedagog ska arbeta med SB elever behövs en 

strategi. Två sätt att utforma undervisningen som båda är gångbara enligt skollagen är 

acceleration eller berikning.  Acceleration innebär att eleven arbetar med samma material som 

övriga elever men att denne får jobba i en snabbare takt. Eleven kan då bli färdig med 

grundskolan på minder än 9 år. Svensk skollag möjliggör för elever att i förtid fullfölja sin 

skolplikt kap 7. 14 § (SFS 2010:800) och detta kallas acceleration (Jahnke, 2020) Den andra 

möjligheten är att berika undervisningen. I skolans läroplaner finns stora möjligheter att 

fördjupa och berika ämnesinnehållet. Det innebär att en elev inte jobbar före de andra utan 
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istället lär sig mer inom samma ämnesområde än sina kamrater. Skolans styrdokument som 

reglerar innehållet i undervisningen utgår ifrån minimumprincipen och öppnar därför för lärare 

att berika undervisningen (Jahnke, 2020). Petterson (2011) visar att acceleration och berikning 

utgör 80% av arbetssätten och att de är jämt fördelade sinsemellan. 

4.9. Sammanfattning 
I en internationell kontext var Sverige sen med att lyfta gruppen SB (Persson R. S., 1997). Först 

1997 publicerade psykologen Roland S. Persson boken Annorlunda land (1997) och förde på 

så sätt in denna grupp i ett svenskt sammanhang. Sedan 2011 finns denna grupps rättigheter 

inom utbildningsväsendet inskrivna i svensk skollag och man kan läsa att SB har rätt till stöd 

så att de kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling (SFS 2010:800). Forskning har 

dock visat att dessa elever fortfarande har en undanskymd plats i skolan och att lärare sällan 

har resurser för att kunna identifiera, eller undervisa dem på ett adekvat sätt (Mattsson, 2013; 

Szabo, 2017). Internationellt lyfts tre anledningar till att fördela resurser till denna grupp. Dels 

för att förse landet med kompetent arbetskraft men även för att säkerställa progression inom 

olika ämnen på forskarnivå. Ett tredje motiv utgår ifrån människors rätt att utvecklas och nå sin 

fulla potential (Mattsson, 2013). I svensk skollag lyfts endast motivet att alla människor har rätt 

att utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). 

          SB är en generell beteckning som inrymmer alla typer av hög begåvning. Det kan vara 

begåvning inom musik, idrott eller språk och begreppet syftar till de 5% som är mest begåvade 

i varje årskull (Skolverket, 2019b). Dessa 5% utgörs inte av en homogen grupp, forskare har 

identifierat minst två undergrupper som sinsemellan skiljer sig åt (Bates & Munday, 2005; 

Gagné, 1993; Mattsson, 2013; Mönks & Ypenburg, 2009; Nissen, 2020; Persson R. S., 2014). 

Dessa undergrupper är högpresterande elever samt särbegåvade elever och i bland annat SKL:s 

skrift Handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever beskrivs skillnader som vanligtvis 

finns dem emellan (SKL, 2019). Forskning har visat att det är viktigt för pedagoger att vara 

medveten om det spektrum av utmärkande drag som SB uppvisar för att kunna uppmärksamma 

och identifiera samtliga av dessa elever (Koshy, Ernest, & Casey, 2009; Mellroth, 2018; Mönks 

& Ypenburg, 2009; Selcuk, Sedat, & Cayirdag, 2016). Forskning har även visat att de elever 

som inte blir identifierade och får stöd, i många fall upplever skolan som tråkig och onödig, 

och i värsta fall leder det till psykosociala problem och hög skolfrånvaro (Mellroth, 2018; 

Persson R. S., 2010). Då SB kan ses som en potential är det viktigt att dessa elever tidigt blir 

upptäckta så att de ovan beskrivna konsekvenserna uteblir (Persson R. S., 2010). Trots att denna 
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grupp är heterogen har forskning visat på tre kriterier som tillsammans utgör grunden i SB, och 

dessa tre är hög intellektuell förmåga, motivation och kreativitet (Krutetskii, 1976; Renzulli, 

2005). 

           I detta arbete ligger fokus på SB i matematik och för att upptäcka dessa elever 

rekommenderar forskare att pedagoger använder sig av olika typer av checklistor (Bates & 

Munday, 2005; SKL, 2019; Skolverket, 2019b). Ytterligare ett sätt är att pedagogen konsekvent 

arbetar med differentierad undervisning (Jahnke, 2020; Mönks & Ypenburg, 2009). Detta kan 

ske utifrån principerna acceleration eller berikning då forskning visat att vissa SB föredrar det 

ena framför det andra och vice versa (Pettersson, 2011). När en pedagog ska identifiera om en 

elev har en SB i matematik finns det olika tillvägagångssätt. Krutetskii (1976) använde sig av 

problemlösning i sina studier medan andra menar att identifiering kan ske vid olika typer av 

matematisk aktivitet (Sternberg, 2017; Pettersson, 2011). Det viktigaste när en pedagog ska 

identifiera om en elev har en SB är att eleven får möjlighet att visa samtliga tre kriterier som 

Krutetskii (1976) och Renzulli (2005) har identifierat, nämligen hög intellektuell förmåga, 

motivation samt kreativitet. Det leder till att det inte är rekommenderat att förlita sig på IQ test 

då det ger en ofullständig bild av elevens förmågor (Krutetskii, 1976; Sternberg, 2017). 

          Enligt skollagen ska svenska skola vara likvärdig för alla, oavsett vilken funktionalitet 

en elev har eller vilken skola de går på (SFS 2010:800) vilket inkluderar elever med SB. Dock 

visar två separata undersökningar gjorda av Skolinspektionen år 2018 samt UNICEF 2018 att 

det finns stora brister när det gäller likvärdigheten för elever i den svenska skolan 

(Skolinspektionen, 2019; UNICEF, 2018). Ansvaret för att skapa likvärdighet samt en fullgod 

utbildning för SB ligger på stat, skolhuvudmän, rektorer samt pedagoger (SFS 2010:800) och 

forskning visar att när det gäller gruppen SB så finns brister på samtliga nivåer som behöver 

åtgärdas (Mattsson, 2013). Staten behöver säkerställa att blivande lärare och pedagoger med 

specialpedagogisk kompetens får utbildning om SB, skolhuvudmän behöver kunskap samt 

handlingsplaner för arbetet med denna elevgrupp. Rektorer behöver kunskap och resurser för 

att kunna prioritera arbetet kring dessa elever. Rektorer behöver även anställa speciallärare och 

specialpedagoger som kan stötta undervisande lärare i arbetet med SB. Lärare behöver kunskap 

samt stöttning av pedagoger med specialpedagogisk kompetens för att ha möjlighet att 

upptäcka, identifiera och undervisa SB (Mattsson, 2013). 
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5. Teori 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras studiens teoretiska utgångspunkter samt på vilket sätt det 

insamlade materialet har analyserats. 

5.1. Matematiskt kognitiva förmågor 
I den första av de tre ringarna i Renzullis (1993) modell hittar vi förmågan Hög intellektuell 

förmåga. När det gäller att veta vad som utmärker denna ring för just SB i matematik utgår 

denna studie från de matematiska förmågor som Krutetskii identifierat (Krutetskii, 1976). Det 

som utmärker SB när de utför en matematisk aktivitet är enligt Krutetskii (1976) att de har en 

förmåga utöver det normala att formalisera matematiskt material genom att skilja form från 

innehåll och de går med lätthet från konkret till spatial form. De har även en förmåga att 

generalisera matematiskt material och identifierar lätt vad som är viktigt och vad som är 

irrelevant (Krutetskii, 1976). De har även en utmärkt förmåga att arbeta med siffror och 

symboler och de gör en korrekt uppdelning av logiska resonemang. I sina resonemang har de 

förmåga att tänka i koncentrerade strukturer och de kan enkelt få en överblick över sin 

tankeprocess och på så sätt även följa tanken bakåt om de eventuellt har gjort något misstag 

eller kommer på att de kan förbättra något, de är så att säga mycket flexibla i sitt tänkande. Det 

leder till att de med lätthet kan bortse från det traditionella och välkända och byta från en mental 

operation till en annan. De har även ett utvecklat minne för generaliseringar samt logiska- och 

formaliserade strukturer. Till sist har de en väl utvecklad spatial förmåga som är kopplat till 

geometriområdet (Krutetskii, 1976). 

          Dessa förmågor är nio till antalet och Krutetskii skriver att de har ett nära samband till 

varandra och bildar ett enhetligt system som skapar SB (Krutetskii, 1976).  Det är viktigt att 

notera att alla dessa förmågor ska finnas med och att samtliga måste vara mycket välutvecklade 

för att räknas som SB (Krutetskii, 1976). Men enligt Krutetskii och andra forskare (Krutetskii, 

1976; Renzulli, 2005) krävs ytterligare två faktorer för att räknas som särskilt begåvad och 

dessa faktorer är motivation och kreativitet. Dessa beskrivs senare i arbetet. 

5.1.1. Förmågor som en SB i matematik inte behöver uppvisa 

Enligt Krutetskiis studier finns det förmågor som inte är nödvändiga för att vara SB (Krutetskii, 

1976). Dessa förmågor kan finnas med hos en SB men en person som saknar dessa kan likväl 

vara SB (Krutetskii, 1976). Det är viktigt att vara medveten om dessa så att den som ska 

identifiera SB inte kräver att dessa förmågor ska finnas. 
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          Följande fem förmågor är enligt Krutetskii inte nödvändiga. Att vara snabb vid 

beräkningar och i sitt tänkande. Krutetskii poängterar att det viktiga är hur utvecklat en 

matematiker reflekterar, inte hur snabbt (Krutetskii, 1976). Det är inte heller nödvändigt att lätt 

och korrekt göra beräkningar i huvudet. Ett exempel på det är den framstående matematikern 

Poincaré som medger att han knappt kan addera ihop två termer utan att göra fel (Krutetskii, 

1976). De behöver inte heller ha ett bra minne för vad symboler betyder eller med lätthet 

komma ihåg formler eller ha ett bra sifferminne. Dessutom behöver de inte ha en förmåga att 

visualisera abstrakta matematiska förhållanden eller ett sinne för spatiala koncept rent generellt 

(Krutetskii, 1976). 

          Forskare har på senare tid valt att kalla dessa förmågor för myter (Sheffield, 2017). De 

menar att det uppstått en missuppfattning kring vad som krävs av en person för att räknas som 

SB (Pettersson, 2011; Sheffield, 2017). 

          Pettersson (2011) skriver fram utifrån sin studie att lärare har svårt att upptäckta SB på 

grund av att de beskriver dessa elever ”som snabba, aktiva, nyfikna och självständiga, elever 

som ligger långt fram i boken och har bra resultat på prov och diagnoser.” (Pettersson, 2011, s. 

215).  Vidare skriver Sheffield (2017) om att lärare har en uppfattning om att SB klarar sig 

själva. Forskning har visat att pedagoger tror på dessa myter och det resulterar i att många av 

våra mest framgångsrika elever inte upptäcks och då inte heller ges möjlighet att nå sin fulla 

potential. Det finns fler myter kring elevers egenskaper såsom kön, etniskt ursprung, ärftlighet 

samt att matematik inte är kreativt som behöver övervinnas för att lyckas identifiera alla SB 

(Sheffield, 2017). 

5.2. Motivation 
Här beskrivs det fält som i Renzullis (2005) modell benämns Task commitment - Motivation.  

          För att utveckla sin SB krävs motivation, saknas motivation har eleven ingen glädje av 

sin begåvning (Mönks & Ypenburg, 2009). Motivationen bakom arbetet är för den undergrupp 

som är särbegåvad är oftast inneboende och de drivs av en lust att lösa matematiska problem 

medan undergruppen högpresterande drivs av motivation baserat på yttre belöningar såsom 

höga betyg eller att visa sig duktig för föräldrar eller lärare (Gerholm, 2016; Mattsson, 2013). 

Det leder till att detta fält är både komplext och viktigt att ha god kunskap om för en pedagog. 

Ofta gäller det för pedagogen att locka fram den särbegåvades motivation med hjälp av 

utmanande uppgifter medan den högpresterande inte har någon motivationsbrist. Krutetskii 
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(1976) beskriver motivation utifrån sina studier att det är en form av ihärdighet och uthållighet.  

Dessutom beskriver Renzulli (2002) att självförtroende är en drivkraft som påverkar 

motivationen, vilket även Gerholm (2016) sett i olika studier.  Elever med ”en stark tro på den 

egna förmågan är mer motiverad att anstränga sig, möter motgångar bättre och tenderar att ha 

större uthållighet i sitt arbete.” (Gerholm, 2016, s. 38).  Avsaknad av motivation kan vara en 

bidragande faktor till att många SB inte uppmärksammas då deras prestationer i skolan är låga 

och det är särskilt vanligt hos särbegåvade elever (Ziegler, 2010). Krutetskii (1976) menar att 

motivationen bär den största skulden till skillnaderna i att det finns fler manliga än kvinnliga 

matematiker. Hans studier visade nämligen att det inte finns någon skillnad mellan könen för 

att ha potentialen för SB (Krutetskii, 1976) För att SB i matematik ska utvecklas till 

matematiker krävs att de kan se en framtid inom detta och därmed bli motiverade att fortsätta 

utveckla sin begåvning (Krutetskii, 1976). Även senare forskning har visat att kvinnor inte har 

önskan att nå en matematikintensiv karriär i samma utsträckning som män (Mattsson, 2013). 

5.3. Kreativitet 
Det sista fältet i Renzullis modell är Creativity - kreativitet (Renzulli, 2005). Både Krutetskii, 

Renzulli och andra forskare lyfter fram kreativitet som ett viktigt drag för SB (Krutetskii, 1976; 

Leikin, 2009; Renzulli, 2002). Leikin (2009) skriver att det finns en hel del forskning om hur 

kreativitet hänger samman med SB i matematik. Kreativiteten är svår att definiera och därför 

har olika forskare olika sätt att definiera begreppet. NE:s definition av kreativitet lyder: 

kreativitet […], förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. 

Kreativitet handlar om att skapa något nytt, en ny produkt i mycket vid bemärkelse. Det 

nya ska också innebära något som är värdefullt, användbart eller nyttigt. Kreativiteten är 

en potential hos människan som visar sig även i det vardagliga nyskapandet för att lösa 

allehanda problem (NE, 2019). 

Ett mer allmänt sätt att definiera kreativitet är att resultatet är nytt och originellt.  Detta kan 

kopplas till det svenska populära sättet att beskriva SB som elever som förvånar (Mattsson, 

2013; Persson R. S., 1997). Sheffield (2009) kopplar kreativiteten till att SB ofta ”strive for 

elegance and clarity in explaining, reasoning, flexibility and reversibility” (Sheffield, 2009, s. 

89). Det kan vara svårt för elever i grundskolan att komma på något nytt och originellt till 

skillnad från en matematiker som utvecklar det matematiska fältet. Det är viktigt att se eleven 

i sin kontext. Det vill säga om eleven skapar en lösning som är oberoende av den information 

läraren eller läroboken har givit måste det ses som nytt då eleven utan vägledning har hittat ett 
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annat sätt att lösa uppgiften (Mattsson, 2013). Renzulli (2002) menar att kreativitet inom 

matematik kan beskrivas som att en elev kan se många olika intressanta och möjliga sätt att 

lösa ett problem. 

5.4. Teoretiskt ramverk 
Vårt teoretiska ramverk bygger på den modell som är framtagen av Renzulli och benämns 

”three-ring conception of giftedness” (Renzulli, 2005).  Den ger en tydlig bild över de kriterier 

som behöver uppfyllas av en elev för att räknas som särskilt begåvad. Enligt Leikin (2010) är 

detta en av de mest kända och använda modellerna. 

 

 Figur 3. Vår tolkning av Renzullis modell när det gäller särskild begåvning i matematik “The 

three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity” 

(Renzulli, 2005). 

Studiens teoretiska ramverk bygger på följande fyra kriterier utifrån ovanstående modell:  

• Matematiska kognitiva förmågor - Above avarage ability. Matematiskt kognitiva 

förmågor innefattar både generella och specifika förmågor. Generella förmågor innebär 

kapacitet att hantera stora mängder information, förmåga att använda befintlig kunskap 

i nya situationer samt ett abstrakt tänkande. Specifika förmågor kan vara inom 

matematik, och då kopplas till de nio matematiska förmågor framtagna av Krutetskii 

(Krutetskii, 1976), eller något annat område (Renzulli, 2002). 

• Motivation - Task commitment.  Detta beskriver Renzulli (2002) som en motivation 

utöver det vanliga riktat mot ett specifikt område. 

• Kreativitet - Creativity. Detta innebär ett flexibelt och originellt tänkande samt 

nyfikenhet och en benägenhet i sitt sätt att angripa ett problem. Renzulli (2002) menar 

att “In this model the term creative refers to someone who is recognized for his or her 
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creative accomplishments or persons who have a facility for generating many interesting 

and feasible ideas.” (Renzulli, 2002, s. 72) 

• SB - Gifted behavior. Det fjärde fältet utgörs av en elev som uppvisar samtliga tre 

ovanstående fält. 

 

De nio matematiska förmågorna som enligt Krutetskii (1976) kännetecknar SB. 

1. En förmåga att formalisera matematiskt material genom att skilja form från 

innehåll, att gå från konkret numeriskt förhållande till spatial form och att använda 

formella strukturer.  

2. En förmåga att generalisera matematiskt material, att identifiera vad som är 

viktigast och välja bort det som är irrelevant, samt förstå vad som är gemensamt, i vad 

på ytan verkar olika. 

3. Förmåga utöver det vanliga, att arbeta med siffror och symboler. 

4. Förmåga att göra en sekventiell, korrekt uppdelning av logiska resonemang, vilket 

relaterar till behovet av bevisföring, utveckling och härledning. 

5. Förmåga att begränsa resonemangsprocessen, att tänka i förkortade/koncentrerade 

strukturer. 

6. Förmåga att vända en mental process. Att backa tillbaka i tankekedjan för att rätta 

till ett fel eller effektivisera och sedan hoppa framåt i tankekedjan och fortsätta. 

7. Flexibelt tänkande – Förmåga att byta från en mental operation till en annan: att 

med lätthet bortse från det traditionella/vardagliga och banala/kända. Denna förmåga 

är karaktäristisk för det kreativa tänkanandet för en matematiker. 

8. Ett matematiskt minne. Denna förmåga härrör från minnet för generaliseringar, 

formaliserade strukturer och logiska strukturer. 

9. Spatial förmåga. Vilket är direkt kopplad till det matematiska området geometri.  

Vår översättning (Krutetskii, 1976). Den engelska originaltexten finns i bilaga 4. 
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Figur 4. visar Krutetskiis (1976) 9 förmågor inskrivna i Renzullis modell (2005) vilket är 

vår tolkning av Schindler och Rotts modell i artikeln Networking Theories on Giftedness — 

What We Can Learn from Synthesizing Renzulli’s Domain General and Krutetskii’s 

Mathematics-Specific Theory (Schindler & Rott, 2016) 

6. Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som används i denna studie för att samla in och bearbeta 

empirin i syfte att få mer kunskap om hur pedagoger beskriver elever som är eller kan vara 

särskilt begåvade i matematik i en svensk skolkontext. Dessutom få mer kunskap om huruvida 

pedagoger har uppmärksammat och identifierat någon särkiltbegåvad elev i matematik samt 

vilken metod de i så fall har använt sig av. Vidare beskrivs studiens deltagare, avgränsningar 

samt etiska överväganden. 

6.1. Enkät 
För att få svar på våra frågor har vi använt oss av en enkät samt skriftliga intervjuer. Enkät är 

ett bra redskap när det finns ett intresse av att veta hur ofta eller hur vanligt förekommande ett 

fenomen är. Enkäter kan användas vid undersökning av attityder (Björdahl Ordell, 2007). Detta 
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stämmer bra överens med vårt syfte. Fördelen med enkäter är att de är billiga, snabba och 

relativt enkla att genomföra och dessutom uppstår ingen intervjuareffekt (Bryman, 2011).  Då 

vi hade begränsad budget och tid för vårt arbete var enkät en framkomlig väg. Dessutom 

minimeras risken för en intervjueffekten. Eftersom vi inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet 

av att genomföra intervjuer utesluter vi den eventuella felkällan. Det är lätt att få många svar 

och reliabiliteten blir hög om respondenterna ges möjlighet att ställa kompletterande frågor 

(Bryman, 2011). Detta passade vår ambition med undersökningen då vi önskade få en bred bild 

och en hög reliabilitet. Det finns dock brister med att använda sig av denna metod. Enkäten i 

sig ger inte möjlighet till komplicerade frågor eller icke planerade följdfrågor (Ejlertsson, 

2014). Detta motverkade vi genom att använda oss av ett antal öppna frågor. En annan viktig 

aspekt är att det inte finns någon garanti för vem som egentligen har besvarat frågan vilket kan 

leda till ett missvisande resultat (Bryman, 2011). Den vanligaste typen av frågor i en enkät är 

slutna frågor. Det innebär att det finns fasta svarsalternativ (till exempel ja eller nej). Men även 

frågor med flervalsalternativ är vanligt. Att använda en likertskala innebär att respondenterna 

får svara på en fråga utifrån en skala, detta är särskilt lämpligt när man vill utforska attityder 

eller åsikter (Bryman, 2011).  För att respondenterna skulle vara tvungna att ta ställning har vi 

använt likertskala med jämt antal alternativ. Utifrån ovanstående aspekter har enkäten (se bilaga 

1) konstruerats med hjälp av Google verktyget Google Formulär med slutna och öppna frågor 

och några av frågorna har en likertskala som svarsalternativ. Frågorna 1 till 7 handlar om vart 

pedagogen arbetar och mot vilka åldrar, samt deras utbildning.  De följande elva frågorna (8 till 

17) handlar om deras uppfattningar och erfarenheter kring SB. Frågorna 10, 12, 16 och 18 är 

öppna frågor som inte är obligatoriska alla övriga frågor är obligatoriska. Då de öppna frågorna 

är en vidareutveckling och fördjupning av föregående fråga har vi valt att inte göra dessa 

obligatoriska då vi ville undvika att respondenterna inte gjorde klart enkäten för att de uppfattar 

den som allt för tidskrävande. 

          De elva frågorna om SB är framarbetade utifrån Krutetskiis matematiska förmågor och 

de utmärkande drag som bland annat Bates och Munday beskriver (Bates & Munday, 2005; 

Krutetskii, 1976; Skolverket, 2020). Dessutom finns frågor som utgår från Krutetskiis och 

Sheffields myter och missuppfattningar om SB (Krutetskii, 1976; Sheffield, 2017). När vi 

skapat frågor som handlar om hur/vilka metoder pedagoger använt för att uppmärksamma och 

identifiera SB har vi utgått från olika källor som lyfter vedertagna, välbeprövade samt vanligt 

förekommande metoder (Krutetskii, 1976; Mattsson, 2013; Mönks & Ypenburg, 2009). 



	 	

 

 

27 

          För att säkerställa att våra frågor i enkäten skulle vara tydliga och ge den information vi 

tänkt oss skickade en pilotenkät ut till våra studiekamrater. Vi fick in 5 svar och korrigerade 

därefter enkäten. Vi ändrade vissa formuleringar samt lade till en fråga för att minska 

missförstånd samt öka möjligheten att få svar på våra frågeställningar. 

6.2. Skriftlig intervju 
För att fördjupa vårt resultat valde vi att använda oss av skriftliga intervjuer. Davidsson (2007) 

menar att skriftlig intervju kan användas i de fall då det finns ett intresse i att undersöka en 

persons upplevelser eller erfarenheter av ett visst fenomen. Detta är ett alternativt till intervju 

och blir extra viktigt i undersökningar där det inte finns möjlighet att ställa kompletterande 

frågor. Frågeställningar bör formuleras som: vad är din erfarenhet/din upplevelse (Davidsson, 

2007). I enkäten fick de respondenter som var villiga att delta i en skriftlig intervju ange sin e-

postadress. Frågorna, se bilaga 4, kopplades till enkätens frågor som berörde hur pedagogerna 

uppmärksammat elever som kunde vara SB detta var dock inte klart när enkäten skickades ut 

utan som uppdagades i samband med att vi läste igenom enkätsvaren. 

6.3. Databearbetningsmetoder 
Resultatet från vår undersökning bygger på ett deduktivt angreppssätt. Vid ett deduktivt 

angreppssätt finns en teori och utifrån den samlas sedan data in (Bryman, 2011). 

          Det insamlade materialet har sorterats och analyserats utifrån de fyra kriterierna som 

finns i studiens teoretiska ramverk (se figur 3).  

• Matematiska kognitiva förmågor - Above avarage ability 

• Motivation - Task commitment  

• Kreativitet - Creativity 

• Särskild begåvning – SB - Gifted behavior 

För att samla in och bearbeta data ifrån enkäten konverterades svaren till ett Google Kalkylark 

direkt i Google verktyget och skapade på så vis en rådatatabell. Det möjliggjorde att svaren 

med lätthet kunde sorteras utifrån olika parametrar beroende på vilka analyser vi ville göra, dvs 

vi rangordnade vår data i flera steg för att se vilka parametrar det fanns samstämmighet kring, 

samt vad som eventuellt stack ut. Vi granskade och kategoriserade de slutna frågorna utifrån 

studiens teoretiska ramverk.  De fyra kriterierna vi använde var, matematisk förmåga, 

motivation, kreativitet samt SB. När vi analyserade SB sammanställde vi data från de tre övriga 

begreppen och identifierade de respondenter som i enkäten hade med samtliga tre. När vi 
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kategoriserade de öppna frågorna använde vi oss bara av tre kriterier, nämligen: matematiskt 

kognitiva förmågor, motivation och kreativitet. På samma sätt kategoriserades även svaren från 

de skriftliga intervjuerna. Då de öppna frågorna och svaren från den skriftliga intervjun enbart 

skulle användas till att fördjupa studien och inte räknas in i våra numeriska analyser behövde 

vi inte analysera dem utifrån kriteriet SB. Ett av de sorteringsalternativ vi använde flitigast var 

att dela in respondenterna i grupper baserat på utbildning, de med utbildning om SB och de helt 

utan utbildning om SB. De två gruppernas svar jämfördes för att upptäcka eventuella skillnader 

eller likheter som kunde kopplas till utbildningsnivå. 

          När det gäller vår analys av hur/vilka metoder som använts för att uppmärksamma och 

identifiera SB har vi kopplat ihop de olika metoder som finns i enkätens slutna frågor med de 

tre kriterierna i Renzullis modell (se figur 2). Detta har vi gjort utifrån den forskning som 

använts i arbetet (Bjurenstam & Hallberg, 2019; Krutetskii, 1976; Mönks & Ypenburg, 2009; 

Pettersson, 2011). 

Tabell 2. Databearbetningsmetod för uppmärksamma 
Egen känsla hos pedagog Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 

Föräldrar påtalar Matematiskt kognitiva förmågor*, Motivation, Kreativitet* 

Muntliga 
redovisningar/reflektioner 

Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 

Problemlösning Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 

Observation Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 

Från annan pedagog Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 

Pedagogisk utredning Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 

Logoped eller Psykolog Motivation, Kreativitet* 

* Det går inte att garantera att denna förmåga uppmärksammas då det är beroende av kunskapen 

hos den person som uppmärksammar en elev. Då forskning (Mattsson, 2013) visar att kreativitet 

är den förmåga som nästa aldrig uppmärksammas kan vi inte utgå ifrån att denna förmåga blir 

identifierad. Men enligt den forskning som tabellen utgår ifrån finns en reell möjlighet att 

uppvisa denna förmåga om man använder sig av denna metod (Krutetskii, 1976; Mönks & 

Ypenburg, 2009).  
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Tabell 3. Databearbetningsmetod för identifiering 

IQ test Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation* 

WISC IV Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation* 

Muntliga redovisningar/reflektioner Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet** 

Problemlösning Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet** 

Observation Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet** 

Ordinarie prov och tester Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation*, Kreativitet** 

Individuell undervisning med 
lärare/speciallärare 

Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet** 

* Kan i dessa fall vara missvisande om en elev drivs av inre motivation, dvs om eleven inte ser 

nyttan med testet och därmed underpresterar. 

** Förutsätter att aktiviteten innehåller uppgifter som möjliggör för eleven att visa sin kreativa 

förmåga. 

6.4. Urval 
Urvalet i denna studie är av karaktären sannolikhetsurval för enkätstudie via webben. 

Sannolikhetsurval innebär att vi inte väljer vem som ska svara men att vi inte kan generalisera 

att alla respondenter skulle svara på likvärdigt sätt (Bryman, 2011). Detta gäller för enkäten, i 

de skriftliga intervjuerna är urvalet ett bekvämlighetsurval då respondenter valdes utifrån vilka 

som svarat att de kan tänka sig att delta, dvs vilka som är lättillgängliga för studien (Bryman, 

2011). 

          Enkäten lades ut på Facebook i 11 olika grupper som har undervisning av matematik som 

gemensamt intresse. Antalet medlemmar i dessa 11 Facebookgrupper är 80 974 stycken och det 

är således så många som har haft möjlighet att ta del av enkäten. I enkäten är det 158 pedagoger 

från Ystad i söder till Luleå i norr som svarat. Av dessa arbetar 80% på skolor med Kommunen 

som huvudman resterande 20% är fristående skolor. Andelen som arbetar i friskolor är något 

högre än genomsnittet i Sverige som för läsåret 18/19 ligger på 15% (Skolverket, 2019a). 

            Enkäten visar att 66% arbetar som undervisande lärare i matematik, det är 18% som 

arbetar som speciallärare i matematik och 16% som arbetar som specialpedagoger. Det är i 

gruppen specialpedagoger som andel utan examen är störst, minst är det bland undervisande 

lärare, 8%. Enligt skolverkets statistik för undervisande lärare i matematik är det 13% i riket 

som saknar legitimation (Bryman, 2011; Skolverket, 2019a). Vidare är det är relativt jämn 

fördelning vilka årskurser som pedagogerna är verksamma i för år 1–9, men mindre i 

gymnasiet. Dessutom visar enskilda svar att många pedagoger arbetar med flera åldersgrupper. 
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         Vi kan se att 70% av pedagogerna inte läst om SB i sin grundutbildning och 11% kommer 

inte ihåg om de läst om SB. Andelen som fått fortbildning inom ramen för sitt arbete är 30% 

och 41% har vidareutbildat sig på egen hand eller inom ramen för sin anställning. Det ger att 

37% av pedagogerna i undersökningen inte har, eller kommer inte ihåg att de har någon 

utbildning om SB. I diagram 1 nedan visas deltagarnas upplevelse av om de har tillräcklig 

kunskap för att identifiera SB. Frågan är ställd utifrån en likertskala där 1 betyder att du absolut 

inte har tillräcklig kunskap och 6 innebär att du har tillräcklig kunskap. 

Diagram 1. Pedagogers upplevda kunskap vid identifiering av SB 

 

 Drygt hälften (53%) upplever att de har tillräcklig eller mer kunskap. (nivå 4, 5 eller 6). Av de 

deltagare som uppgett att de fått utbildning om SB upplever 73% att de har tillräcklig eller mer 

kunskap. (nivå 4, 5 eller 6). Det innebär att 47% upplever att de har för lite kunskaper om 

särskilt SB. 

          Av de 158 pedagoger som besvarat enkäten har 72%, identifierat minst en SB och av 

dessa har 75% identifierats av pedagoger med specialpedagogisk kompetens och 48% av 

undervisande lärare. Det är något fler som uppmärksammat en SB än som inte har identifierat 

någon. När det gäller att uppmärksamma uppger 47% att det är egen känsla, 33 % genom 

observation. Av de som anger annan orsak har alla vänt sig till specialpedagogiskt utbildade 

pedagoger. Dessa pedagoger anser sig även ha en låg tilltro till sin egna förmåga. De vanligaste 

metoderna för att identifiera SB är hos pedagoger med låg tilltro till sin egen förmåga är 

muntliga redovisningar, 33%, observationer, 27% och problemlösning, 23%. 

6.4.1. Deltagare i den skriftliga intervjun 

Urvalet bestod av de deltagare som gav oss sin mailadress. Av dessa valdes de 27 ut som svarat 

att de använt sig av sin känsla eller observation som metod för att uppmärksamma eller 
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identifiera SB. Det var 12 som svarat att de uppmärksammat och eller identifierat SB med sin 

känsla. Av dessa 12 svarade 3 pedagoger.  Till de 15 som svarat att de uppmärksammat eller 

identifierat SB under observation skickades mail och från dessa inkom 3 svar. Sammanlagt fick 

vi 6 svar, 3 hade uppmärksammat eller identifierat genom sin känsla och de andra 3 genom 

observation. De som svarat på våra frågor var det en speciallärare och resten var undervisande 

lärare. Alla pedagogerna har examen. De som angett att de uppmärksammat och identifierat SB 

med hjälp av sin känsla hade alla en hög tilltro till sin egen förmåga samt att alla utom en hade 

någon gång fått utbildning om SB. När det gäller utbildning stämmer detta även in på de som 

använts sig av observationer, dock har de en något lägre tilltro till sin egen förmåga. 

6.5. Avgränsningar 
Flera medvetna och säkert flera omedvetna avgränsningar när relevant litteratur söktes har 

gjorts. Sökord både på svenska och engelska har använts, till exempel särbegåvad, begåvning, 

särbegåvning inom matematik, gifted, intelligent, tracking och identifiering detta kan ha 

medfört att bra artiklar/avhandlingar/tidskrifter omedvetet missats och som skulle passat 

studien. Referenser ifrån andra artiklar, arbeten, böcker samt examensarbeten har sökts för att 

se vilka andra har använt sig av. 

          För att distribuera enkäten valdes elva Facebook grupper som vi själva har förtrogenhet 

med då de riktar sig till den målgrupp som studien riktar sig mot. En bredare distribuering i fler 

grupper hade kanske förändrat resultatet, men av tid- och bekvämlighetsskäl valde vi dessa 

grupper. 

6.6.  Etiska överväganden 
För att deltagarna i studien skulle förstå syftet med vår undersökning samt hur vi i tagit hänsyn 

till deras personliga integritet och svar. Enkäten inleddes med tydlig information om att studien 

följer vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet, 2017) samt att syftet beskrevs se bilaga 

1. Det framgick tydligt att undersökningen var frivillig och att de när som helts kunde begära 

att ta tillbaka sin medverkan. Vår mailadress fanns angivet så att de lätt kunde kontakta oss och 

ställa kompletterande frågor eller meddela att de ville att deras svar skulle strykas ur resultatet. 

Undersökningen har följt individskyddskravet utifrån de fyra allmänna huvudkraven 

(Vetenskapsrådet, 2017). En länk till vetenskapsrådets etiska regler fanns även bifogad. 

          För att uppfylla kravet på att vår studie är konfidentiell informerades om att all 

information som samlas in via enkäten kommer att vara anonym och kommer alltså inte att 
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kunna kopplas till någon enskild pedagog. Vi var noga med när vi konstruerade enkäten att inte 

tillåta verktyget att automatiskt samla in respondenternas e-postadresser. Det fanns också 

information om att respondenternas svar endast kommer att användas i denna studie och att när 

examensarbetet är färdigt så kommer alla svar att raderas. Detta görs för att uppfylla 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

7. Resultat och analys 
Vårt resultat presenteras och analyseras utifrån våra två frågeställningar samt den struktur som 

finns i avsnittet om databearbetningsmetoder. 

7.1. Vad utmärker särskilt begåvade elever i matematik enlig 
undervisande lärare och pedagoger med specialpedagogisk 
kompetens? 

I denna del kommer vi att presentera och analysera vårt resultat utifrån vår första 

forskningsfråga. Strukturen vi använder utgår ifrån Renzullis (2005) modell, se figur 3 på sidan 

21. Här finns även resultat kopplat till de missuppfattningar/myter Krutetskii (1967) 

identifierade samt resultatet för hur vanligt det är att huvudmän och skolor har handlingsplaner 

för arbetet med SB. 

7.1.1.  Matematiska kognitiva förmågor 

När pedagogerna har svarat på vad de anser utmärker SB i matematik när det gäller deras 

matematiska förmågor kan vi se följande: 

Tabell 4. Pedagogernas svar på vilka matematiska förmågor SB uppvisar. 

Matematisk förmåga Andel 

Har förmåga att uppfatta mönster 81% 

Kan resonera logiskt 72% 

Hög abstraktionsförmåga 72% 

Kan reflektera och resonera 55% 

Kan generalisera 51% 

Sammanlagt minst ett alternativ 97% 
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Alla de förmågor som finns i tabell 5 ovan är förmågor som utmärker SB enligt Krutetskii 

(1976). Om vi lägger analyserar resultatet kan vi se att det finns en spridning av pedagogernas 

kunskaper när det gäller vilka matematiska förmågor SB har.  De pedagoger som uppger att de 

har fått utbildning om SB har kryssat i fler alternativ jämfört med den grupp som inte har någon 

utbildning om SB. Nästan alla pedagoger i undersökningen (97%) har med minst en matematisk 

kognitiv förmåga men det är däremot ingen som har angett samtliga. Ett resultat som sticker ut 

är att endast 51% av pedagogerna anser att SB i matematik utmärks av att de kan generalisera 

på en hög nivå. Detta är en av de förmågor som utmärker matematiken som helhet. 

          Två pedagoger i som svarat på en öppen fråga i enkäten har beskrivit SB utifrån sin 

uppfattning av elevernas matematiska förmågor. En pedagog skrev: ”Elever som av okänd 

anledning har det där lilla extra som gör att de tar till sig information lättare än andra och kan 

använda den information som de har samlat in på ett effektivt sätt.” Citatet beskriver elevens 

förmåga att samla och bearbeta information som enligt Krutetskii (1976)  är ett tecken på SB. 

En annan pedagog beskriver dem så här: ”[...] som haft exceptionell förmåga att teoretisera och 

dra paralleller, leta upp sådant som inte stämmer in och ställa utforskande vidare frågor.” Vilket 

också kopplas till Krutetskiis (1976) beskrivning av matematiskt kognitiva förmågor. Båda 

dessa uppger att de har hög tilltro till sin förmåga att uppmärksamma och identifiera en SB men 

bara en pedagog har utbildning om SB. 
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7.1.2. Motivation 

Motivationen är något som enligt pedagogerna varierar. Nedan redovisas pedagogernas 

uppfattning. 

Tabell 5. Pedagogernas uppfattning om motivation.  

Svarsalternativ Andel 

Nyfikna och vetgiriga 53% 

Uppslukad  51% 

Koncentrerad  35% 

Arbetar snabbt  25% 

Först klar 25% 

Bäst i klassen  12% 

Är motiverad  10% 

Sammanlagt minst ett alternativ 82% 

 

12% av pedagogerna anser att SB drivs av yttre motivation i form att vara bäst i klassen. 

Ytterligare 25% anser att det är ett utmärkande drag för SB att bli först klar. Båda dessa drag 

kan kopplas till de högpresterande eleverna. Dock skriver många av pedagogerna i de öppna 

frågorna att om eleverna inte får utmanande uppgifter blir de uttråkade och därför inte presterar 

alls och då kan vi sluta oss till att dessa pedagoger har de särbegåvade eleverna i tankarna. Vi 

kan se att 53% av pedagogerna anser att SB är nyfikna och vetgiriga och är därmed den faktor 

som flest har kopplat till SB. Då alla SB som får rätt stimulans ska ha extraordinär motivation 

(Krutetskii, 1976) kan vi tolka resultatet som att ca hälften av de SB inte får den utmaning och 

det stöd som de behöver för att bli motiverade. Sammantaget kan vi se att det är 82% av 

pedagogerna som har med minst ett av de påståenden som indikerar att SB uppvisar motivation 

men med rätt stöd och stimulans borde det vara 100%. 

7.1.3. Kreativitet 

När det gäller pedagogers uppfattning om kreativitet har 70% kryssat i alternativet som anger 

att ”eleven tänker utanför boxen och har galna idéer och lösningar”.  Det är alltså 70% av 
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pedagogerna som svarat att SB är kreativa. Detta fångas då en pedagog i den skriftliga intervjun 

berättar om en 6-åring på förskolan som efter en genomgång om tiokamrater utbrister "om 8 

och 2 är tiokompisar så måste 18 och 2 vara 20-kompisar". Vilket var ett nytt sätt att se det på 

för denna pedagog som uppgett att den uppmärksammat eleven genom egen känsla. Här kan vi 

se att eleven har ett sätt att tänka som överensstämmer med Renzulli (2002) beskrivning av 

kreativitet.  

7.1.4. Missuppfattningar/myter om SB 

I enkäten ställde vi frågan om vad pedagogerna tror stämmer om SB. Frågan var obligatorisk 

och vi har valt ut fem av påståendena som de fick ta ställning genom att välja ja eller nej. 

Resultatet visas i nedanstående tabell och antal svarande på varje rad är 158. 

 Tabell 6.  Pedagogers missuppfattningar 

Påstående Ja Nej 

De flesta särskilt begåvade elever är pojkar 15% 85% 

Det är ärftligt att vara särskilt begåvad 54% 46% 

Särskilt begåvade elever är skötsamma i skolan 13% 87% 

Särskilt begåvade elever presterar alltid bra i skolan 5% 95% 

Det är bra att låta elever räkna vidare i sin egen takt och låta dem gå vidare till nästa bok 41% 59% 

Arbetar snabbt och blir först klar 25% 75% 

 

Våra resultat visar att ca 15% av pedagogerna i undersökningen tror att det är vanligare att 

pojkar är särskilt begåvade i matematik. När det gäller påståendet att särskild begåvning är 

ärftligt så har 54% svarat att de tror att det stämmer men enligt Krutetskii finns inte några belägg 

för detta (Krutetskii, 1976). Ytterligare ett antagande om SB som är en missuppfattning är att 

dessa elever är snabba och duktiga på huvudräkning (Krutetskii, 1976). Enligt Krutetskii (1976) 

är detta en vanlig missuppfattning. I vår undersökning var det 25% som ansåg att särskilt 

begåvade elever arbetar snabbt och blir först klar. 

En bidragande orsak till att redovisade resultat kan finnas bero på huruvida pedagoger har 

tillgång till en handlingsplan gällande SB. Vår undersökning visar att endast 7% svarar att det 



	 	

 

 

36 

finns en handlingsplan på huvudmanna- eller skolnivå. Dock uppger 49% att det förs en dialog 

kring SB på den egna skolan. 

Tabell 7. Respondenternas svar gällande om det finns en handlingsplan för arbete med SB kan 

ses i tabellen nedan  

Vilket alternativ gäller för din skola och huvud man? Ja Nej Vet inte 

Det finns en handlingsplan för arbetet med identifiering och arbete med 
SB på min skola 

8% 74% 18% 

Det finns en handlingsplan för arbetet med SB i din kommun/huvudman 7% 49% 44% 

Skolledningen på min arbetsplats har en medvetenhet kring SB 33% 47% 20% 

På min arbetsplats har vi en dialog kring SB 49% 42% 9% 

 

7.1.5. Pedagogers uppfattning som visar på SB 

Här kommer vi att presentera och analysera resultatet utifrån pedagogers uppfattning om fältet 

i mitten, det fält som enligt Renzulli krävs för att vara SB. Vi har granskat resultatet för att 

utröna vilka av Renzullis ringar, se figur 3, som finns med i pedagogernas svar. Pedagogerna 

fick svara på en obligatorisk fråga (fråga 9) där de fick välja mellan 15 olika alternativ om och 

de kunde välja flera svarsalternativ, se bilaga 1. 

          70% har kryssat i är ”kreativ - kan tänka utanför boxen och har galna idéer och lösningar” 

vilket är det enda påståendet som handlar om kreativitet och därmed måste finnas med för att 

en elev ska vara SB. När det gäller motivation har följande påståenden tagits med: är bäst i 

klassen, arbetar snabbt blir först klara, blir lätt uppslukat, kan vara koncentrerad längre stunder 

samt är vetgirig och nyfiken. Här har 82% av respondenterna angivit minst ett av de påståenden 

som talar för att eleven har motivation. Övriga tillfaller kategorin matematiskt kognitiva 

förmågor och där har 97% av respondenterna med minst en matematiskt kognitiv förmåga. 

             För att räknas som SB krävs minst en markering från varje kategori. I och med att vi 

räknar på det sättet gör vi det utifrån en miniminivå. Trots att vi gjort det visar resultatet att 

endast 58% av pedagogerna i undersökningen visar på kunskap om samtliga kriterier som 

utmärker SB. 
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Tabell 8. Pedagogernas svar på fråga 9 i enkäten. 

Kriterier utifrån Renzullis modell Andel 

Matematisk kognitiv förmåga 97% 

Motivation 82% 

Kreativitet 70% 

Särskild begåvning - SB 58% 

 

7.2. Hur uppmärksammar och identifierar undervisande lärare och 
pedagoger med specialpedagogisk kompetens elever med 
särskild begåvning i matematik? 

I denna del kommer vi att presentera och analysera vårt resultat utifrån vår andra 

forskningsfråga. Strukturen vi använder utgår ifrån Renzullis (2005) modell, figur 3. Nedan 

presenteras det samlade resultatet för vilka metoder pedagoger använt för att uppmärksamma 

och identifiera. Dessa tabeller utgår vi sedan ifrån i samtliga underrubriker. 

 

Tabell 9. Pedagogernas metoder för att uppmärksamma SB (121/158) 
Metod för att 
uppmärksamma 

Andel Kriterier utifrån Renzullis modell 

Egen känsla hos pedagog 37% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 

Observation 31% Matematiskt kognitiva förmågor*, Motivation, Kreativitet* 

Problemlösning 10% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 

Föräldrar påtalar 7% Matematiskt kognitiva förmågor*, Motivation, Kreativitet* 

Pedagogisk utredning 6% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 

Från annan pedagog 6% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 

Logoped eller Psykolog 2% Matematiskt kognitiva förmågor*, Motivation, Kreativitet* 

Muntliga 
redovisningar/reflektioner 

1% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, Kreativitet* 
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Tabell 10. Pedagogernas metoder för att identifiera SB (111/158) 
Metod för att identifiera Andel Kriterier utifrån Renzullis modell 

Observation 68% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, 
Kreativitet** 

Ordinarie prov och tester 41% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation*, 
Kreativitet** 

Problemlösning 41% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, 
Kreativitet** 

Muntliga redovisningar/reflektioner 35% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, 
Kreativitet** 

Individuell undervisning med 
lärare/speciallärare 

24% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation, 
Kreativitet** 

WISC IV 6% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation* 

IQ test 5% Matematiskt kognitiva förmågor, Motivation* 

 

7.2.1. Metoder för att uppmärksamma och identifiera matematiskt 

kognitiva förmågor 

När det gäller att uppmärksamma en elevs matematiskt kognitiva förmågor gäller det samtliga 

förutom logoped, psykolog och eventuellt föräldrar som kan visa på denna förmåga (tabell 9). 

Detta ger att 91% av metoderna möjliggör att matematiskt kognitiva förmågor 

uppmärksammas.  

Ett citat hämtat från en pedagog som använt sig av observation som metod visar på att 

pedagogens kunskap om matematiskt kognitiva förmågor kombinerat med observation är en 

effektiv metod för att uppmärksamma SB.  
          Det var en elev i förskoleklass, det var runt jul och fritidspedagogerna hade plockat fram 

pepparkaksdeg för att baka pepparkakor. Varje barn fick en liten bit deg, inte mer än till 

på sin höjd tre pepparkakor. Övriga barn började hetsa om vilket stort pepparkakshus de 

skulle göra varpå han stilla sa att "det kan ni drömma om". Övriga förstod ingenting, men 

sen utvecklade han (taget från minnet) "Inte ens om ni lägger ihop all er deg kan ni få 

ihop ett pepparkakshus större än såhär (varpå han måttade med händerna)". Från en 

vuxens perspektiv kunde jag konstatera att hans bedömning av den totala 

pepparkaksdegen och vad den borde räcka till var korrekt.  

Pedagogen uppmärksammar barnets reflektion och visar på en erfarenhet kring barns 

matematiska tänkande då den förstår att eleven resonerar på en nivå som ligger över sina 

jämnåriga kamrater vilket är en viktig komponent (Krutetskii, 1976). Dessutom kan man koppla 
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barnets resonemang till att det har en väl utvecklad spatial förmåga kopplat till geometri, och 

även denna förmåga kopplas till Krutetskii (1976).  

         Samtliga identifieringsmetoder (tabell 10) kan visa på elevens matematiskt kognitiva 

förmågor dvs, individuell undervisning, observation, problemlösning, muntliga redovisningar, 

ordinarie prov och tester, IQ samt WISC. Det innebär att samtliga (100%) pedagoger har valt 

minst en metod som kan identifiera matematiskt kognitiva förmågor. 

7.2.2. Metoder för att uppmärksamma och identifiera motivation 

När det gäller att uppmärksamma en elev som kan vara SB är det alla metoder som kan visa på 

motivation (se tabell 9). Det samma gäller för de identifieringsmetoder som kan visa en elevs 

motivation är samtliga av de som vi hade med i vår enkät (se tabell 10). 

Resultatet visar att samtliga pedagoger i undersökningen i teorin ger eleven möjlighet att visa 

motivation både när det gäller att uppmärksamma och identifiera, vilket framgår av 

sammanställningen i tabell 10. Dock påverkas möjligheten att identifiera eleven om eleven 

drivs av inre motivation, det vill säga att eleven måste se nyttan med att genomföra de 

uppgifterna som ges och/eller att uppgifterna är tillräckligt intressanta för att vara värda att 

lägga energi på. 

7.2.3. Metoder för att uppmärksamma och identifiera kreativitet 

De metoder för att uppmärksamma som kan visa på kreativitet är alla utom IQ och WISC test 

(se tabell 9). Dock är det viktigt att pedagogen erbjuder uppgifter som ger eleven möjlighet att 

vara kreativa. När det gäller att identifiera SB är det samtliga (se tabell 10). 

          I de öppna frågorna är det få pedagoger som hänvisar till kreativitet och endast en 

beskriver vad det kreativa står för. Vi kan också notera att pedagogerna genomgående lagt 

märke till kreativiteten hos elever under muntliga aktiviteter. Det är endast pedagoger med 

utbildning om SB som beskriver dessa elever som kreativa i de öppna frågorna. Vi tolkar det 

som ett tecken på att det är mycket viktigt att i sin undervisning ge rikliga tillfällen till just 

muntlig aktivitet samt att pedagogens utbildning är betydelse full när det gäller att identifiera 

denna förmåga. Elevens motivation till att lösa en uppgift spelar en avgörande roll huruvida det 

går att uppmärksamma och identifiera elevens kreativa förmåga. Uppgifterna måste dessutom 

vara konstruerade på ett sådant sätt att det är möjligt för eleven att visa sin kreativa förmåga. 

Detta indikerar att motivationen är central för att SB ska kunna identifieras och utvecklas. 
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7.2.4. Metoder för att uppmärksamma och identifiera SB 

När en pedagog uppmärksammar en elev som kan vara SB är det inte nödvändigt att samtliga 

tre kriterier blir synliga på en och samma gång vilket är viktigt när det handlar om att identifiera. 

När en pedagog uppmärksammar att en elev kan vara SB kan det ske vid olika tillfällen och vid 

användandet av olika matematiska aktiviteter. Den vanligaste metoden i denna studie är utifrån 

pedagogens egen känsla (37%) samt observation (31%). Båda dessa möjliggör för pedagogen 

att se samtliga tre kriterier. En metod som bland annat Krutetskii (1967) använde sig av i sina 

studier var problemlösning och han visade att detta var en effektiv metod för att låta eleven visa 

samtliga kriterier i Renzullis (2005) modell. Vår undersökning visar att endast 10% använt sig 

av denna metod när de uppmärksammat att en elev kan vara SB. Den metod som endast 1% i 

undersökningen använt sig av är muntliga presentationer/redovisningar, trots att denna metod 

ger eleven möjlighet att visa samtliga kriterier. Kanske beror det på att pedagoger inte planerar 

sin undervisning så att eleverna får möjlighet att göra detta eller så är de uppgifter som eleverna 

presenterar/redovisar är allt för styrda så att de inte låter eleverna lösa uppgifterna på sitt eget 

sätt och på så sätt inte kan visa sin kreativitet eller motivation. Svaren från de öppna frågorna 

samt den skriftliga intervjun visade annars tydligt att pedagoger ofta uppmärksammat elever 

genom muntlig aktivitet. 

          I studien var det 7% som angav att det var föräldrar som påtalade att deras barn troligtvis 

är SB. Här kan vi se att pedagogens blid av en elev kan skilja sig från föräldrarnas. Kanske 

denna elev underpresterar i skolan och därför inte blivit uppmärksammad av en pedagog. 

          De metoder för identifiering som kan visa på SB är alla förutom IQ test och WISC test 

(se tabell 10). Vi kan se att 40% har svarat att de använder problemlösning som 

identifieringsmetod och ca 67% har angivit att de identifierat SB genom observation. Båda 

dessa metoder kan leda till en korrekt identifiering, om pedagogen har tillräckliga kunskaper 

om SB (Krutetskii, 1976). Ytterligare metoder som i kombination med pedagogens kunskap 

om SB ger möjlighet att identifiera de tre kriterier som SB består av är: muntliga 

redovisningar/reflektioner (34,5%) samt individuell undervisning av speciallärare eller 

specialpedagog (24,5%). Ett exempel på detta är ett svar från en öppen fråga i enkäten. Pedagog 

menar att man i diskussioner med SB ofta ser ”att de har en annan bild av världen än andra barn 

i samma ålder, inte lillgamla utan tycker det är roligt att gå djupare in i samtalen”. När vi tittade 

närmare på de pedagoger som angivit att de identifierat utifrån IQ test (5%) och WISC test (6%) 

ser vi att samtliga av dessa pedagoger också har uppgett att dessa elever blivit 

uppmärksammade genom att föräldrar påtalar att barnet kan ha en SB. 
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7.3. Sammanfattning av resultat 
Vad utmärker särskilt begåvade elever i matematik enlig undervisande lärare och 

pedagoger med specialpedagogisk kompetens? 

Resultatet på vår första forskningsfråga visar att nästan samtliga pedagoger anser att minst en 

av Krutetskiis (1967) matematiska kognitiva förmågor utmärker SB i matematik. Det är 

däremot ingen som har angett samtliga. Ett resultat som sticker ut är att endast 51% av 

pedagogerna anser att SB i matematik utmärks av att de kan generalisera på en hög nivå. Vi ser 

att de pedagoger som har någon form av utbildning om SB anger fler alternativ än de som inte 

har någon utbildning. Detta indikerar att pedagogers kunskap om matematiskt kognitiva 

förmågor kopplat till SB ökar om de fått utbildning om SB. Vidare ser vi att pedagogers tilltro 

till den egna förmågan när det gäller SB inte alltid är kopplad till att pedagogen har någon 

utbildning om SB. 

          När det gäller pedagogers uppfattning om SB kopplat till motivation ser vi att 82% anser 

att dessa elever visar på någon form av motivation. Däremot anser endast 53% att SB är nyfikna 

och vetgiriga och 51% att dessa elever kan bli uppslukade av sitt arbete. Utifrån vårt teoretiska 

ramverk borde det vara 100%. 

           Tre av enkätens svarsalternativ beskriver de myter som finns kring SB. Dessa förmågor 

kan uppvisas av en SB men behöver enligt Krutetskii (1967) inte finnas. Vi kan se att samtliga 

av dessa har en låg svarsfrekvens. Dessa är: arbetar snabbt (25%), blir först klar (25%) samt 

bäst i klassen (12%). Resultatet pekar på att en majoritet av pedagogerna i undersökningen har 

en medvetenhet kring att inte alla SB uppvisar dessa förmågor och därför är svarsfrekvensen 

relativt låg. Ytterligare två myter som finns kring SB är att det är fler pojkar än flickor som har 

en SB samt att SB är ärftligt. Vi kan se att 15% av pedagogerna tror att det är vanligare att 

pojkar har SB i matematik samt 54% som anser att det är ärftligt att vara SB. Detta blir 

problematiskt då det kan bidra till att flickor och elever med lågutbildade vårdnadshavare inte 

blir uppmärksammade och identifierade. 

          När det gäller pedagogers uppfattning om SB kopplat till kreativitet ser vi två skilda 

resultat. 70% av pedagogerna har angett att de anser att dessa elever utmärks av att de tänker 

utanför boxen och har galna idéer och lösningar. Men bland svaren i de öppna frågorna och i 

de skriftliga intervjuerna (sammanlagt ca 150 stycken svar) hittar vi bara ett svar som kan 

kopplas till kreativitet. 
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          Sammantaget kan vi se att när pedagoger beskriver SB är det 58% som använder 

beskrivningar som täcker in samtliga tre kriterier i Renzullis (2005) modell. Nedan kommer vi 

att sammanfatta resultatet på frågeställning 2. 

 

Hur uppmärksammar och identifierar undervisande lärare och pedagoger med 

specialpedagogisk kompetens elever med särskild begåvning i matematik? 

För att uppmärksamma och identifiera de matematiskt kognitiva förmågorna så finns det flera 

metoder man kan använda sig av och dessa finns presenterade i tabell 9 och 10. När en pedagog 

först uppmärksammar/anar att en elev kan vara SB är det vanligast att det sker genom 

pedagogens egen känsla (37%). Utifrån de skriftliga intervjuerna kunde vi utläsa att 

pedagogerna hade svårt att sätta ord på vad den egna känslan bestod i men vår tolkning är att 

känslan uppkommer utifrån deras kunskap och tidigare erfarenheter om SB. När det gäller att 

identifiera SB var det vanligast att detta gjordes genom Observation (65%) följt av ordinarie 

prov och tester (41%) samt vid problemlösning (41%). Utifrån vår teori ser vi att samtliga 

metoder som används mest när pedagoger uppmärksammar och identifierar har möjlighet att 

påvisa de samtliga tre kriterier som enligt Krutetskii (1967) och Renzulli (2005) tillsammans 

utgör SB (matematisk kognitiv förmåga, motivation och kreativitet). Men vi kan också 

konstatera att dessa metoder inte garanterar att dessa tre kriterier blir synliga. Här spelar 

pedagogernas kunskap om SB en stor roll. Och vi kan se att 47% av pedagogerna i 

undersökningen själva upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap för att identifiera SB. 

8. Diskussion 
I detta avsnitt inleder vi med en metoddiskussion följt av en diskussion om arbetets reliabilitet. 

Där efter följer resultatdiskussionen där resultatet diskuteras utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Sist i avsnittet finns vidare forskning, specialpedagogiska implikationer och 

slutord. 

8.1. Metoddiskussion 
En faktor som försvårat hela undersökningen är begreppshanteringen. Då det inte finns 

konsensus kring de mest använda begreppen valde vi att använda oss av det begrepp som (enligt 

vår vetskap) är det nyaste. Det används både i SKL:s handlingsplan (2019) samt i Skolverkets 

stödmaterial (2019b) och det är begreppet särskild begåvning. Detta begrepp är ännu inte 

allmänt vedertaget av forskningen och därför inte helt definierat och det används inte heller 
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allmänt ute på skolorna. Syftet med detta begrepp är att få ett begrepp som innesluter de mer 

allmänt vedertagna begreppen högpresterande och särbegåvade. För trots att högpresterande 

och särbegåvad är mer allmänt kända så är det få som på en säker grund vet skillnaden dem i 

mellan (SKL, 2019). Vi ser i vår undersökning är att de respondenter som har god kunskap om 

begreppen blir frustrerade och upplever enkäten som otydlig. Men det ska tilläggas att de är 

mycket få. De som inte har denna kunskap tycks utgå från sin personliga bild av vad SB innebär 

och det tycks vara så att en majoritet kopplar begreppet SB till enbart högpresterande elever. 

Kanske hade vår undersökning blivit mer effektiv om vi valt att bara använda begreppen 

högpresterande och särbegåvade men även då skulle det finnas risk för ett missvisande resultat 

då pedagoger inte heller är väl insatta i dessa begrepp. Detta var ett problem vi inte förutsåg 

men vi har tagit hänsyn till det i vår analys. 

8.1.1. Enkät och skriftlig intervju som metod 

En risk med att använda sig av enkät som metod är att man får en låg svarsfrekvens då det är 

lätt för personer att bli översköljda av diverse undersökningar via mail (Ejlertsson, 2014). I 

denna undersökning fick vi 158 svar och enligt Ejlertsson (2014) är det en fullgod 

svarsfrekvens. Vi har valt att distribuera vår undersökning framför allt via sociala medier i 

intressegrupper för att säkerställa att specifikt nå vår målgrupp. Detta kan dock innebära att vi 

har respondenter som är mer intresserade och insatta i de frågor vi ställer än den genomsnittlige 

pedagogen (Ejlertsson, 2014). 

           En faktor som skulle kunna vara en felkälla är att vi inte kan säkerställa att 

respondenterna är sanningsenliga (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014). Men vi kan inte se att det 

finns några incitament för att respondenterna skulle anstränga sig med att besvara frågorna 

osanningsenligt. 

          Enkät som metod ger i sig inte möjlighet till komplexa frågor eller icke planerade 

följdfrågor och det begränsar möjligheten att få detaljerade svar (Ejlertsson, 2014). Detta har vi 

motverkat genom att ha fyra stycken öppna frågor i enkäten och dessutom genomfört 

kompletterande skriftliga intervjuer. Det gör att svaren både blir mer nyanserade och detaljerade 

(Ejlertsson, 2014). 

          När det gäller frågorna i enkäten har vi i efterhand stött på några problem. Till exempel 

när det gäller huruvida pedagogerna i enkäten är legitimerade eller ej. Det råder en viss 

osäkerhet då det finns en möjlighet att de svarat snabbt och inte läst tillräckligt noggrant. Detta 
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uppdagades då tre respondenter uppgett att de inte har examen samtidigt som de skriver att de 

fått utbildning om särskilt begåvade elever. 

          Fråga 8 i enkäten (bilaga 1) var den fråga i enkäten som utmanade pedagogerna mest. 

Frågan hade stängda svarsalternativ och några respondenter skrev en kommentar om att de 

ansåg att den var för kategoriskt ställd. De menade att det finns en gråzon kring hur de uppfattar 

SB och därför är omöjligt att svara antingen ja eller nej. Syftet med frågan var att utmana 

pedagogerna att välja det alternativ som de trodde bäst stämde in på påståendena. Några av 

pedagogerna önskade en möjlighet att svara utifrån en mer nyanserad skala. Dock ville vi 

undvika ett mitt emellan alternativ som därmed skulle begränsa vår analys. Vi ser detta stämmer 

med den bild som annan forskning visat (Sheffield, 2009; Persson R. S., 1997; Mattsson, 2013) 

nämligen att det finns en osäkerhet kring vad som stämmer om SB och att det dessutom saknas 

en tydlig kunskap om definitioner. De pedagoger som starkast upplever frågan som 

problematisk ger omedvetet uttryck för att de har stött på både högpresterande elever samt 

särbegåvade elever och att skillnaden mellan dessa är så stor att de omöjligt kan ge ett enkelt 

svar. Dock finns det ingen som i undersökningen ställt någon fråga kring vad vi menar med SB 

eller kritiserat att vissa alternativ stämmer in på högpresterande och andra på särbegåvade 

elever. Utifrån detta ser vi att det finns ett behov av tydliga och enhetliga definitioner inom 

detta forskningsområde, vilket skulle underlätta för pedagoger i deras arbete. 

          Frågorna i enkäten som handlar om matematiska kognitiva förmågor borde vi tydligare 

ha formulerat utifrån de förmågor Krutetskii identifierade i sin undersökning (Krutetskii, 1976). 

Men på grund av tidsbrist hann vi inte läsa in oss ordentligt innan vi skapade frågorna till 

enkäten. Men trots att enkäten innehöll några mindre bra formulerade frågor så kompenseras 

det genom att vi även har använt oss av öppna frågor. Enligt Bryman (2011) fungerar öppna 

frågor bra när forskarna inte är tillräckligt insatta i ämnesområdet (Bryman, 2011). En fråga 

som vi i efterhand saknar är hur länge pedagogerna har varit verksamma. Detta för att kunna 

analysera om pedagoger med lång erfarenhet har större förmåga att uppmärksamma och 

identifiera SB. 

          När det gäller vårt val av metod så ser vi att vi inte fått samma resultat om vi istället valt 

att använda oss av enskilda-, eller gruppintervjuer. Vi hade haft större möjlighet att fördjupa 

vår kunskap om pedagogers medvetenhet om till exempel begreppen högpresterande och 

särbegåvade. Dock hade vi då inte fått samma geografiska spridning eller bredd i svaren på våra 
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frågor, till exempel på frågan om det finns en handlingsplan för SB på huvudmanna-, eller 

skolnivå. 

          När det gäller de som deltagit i enkäten ser vi att pedagoger från gymnasiet är få. Detta 

kan bero på att dessa pedagoger tror att de flesta särskilt begåvade elever redan är identifierade 

eller valt sådana utbildningar att deras behov blir tillgodosedda. Dock har forskning visat att en 

stor andel av de särskilt begåvade faktiskt identifieras först på gymnasiet (Pettersson, 2011).  

Vi ser att andelen undervisande lärare med legitimation är störst och detta kan bero på att 

vikarier inte besöker de Facebookgrupper som vi använt oss av för att sprida enkäten. 

          De skriftliga intervjuerna föll väl ut och kompletterade och fördjupade vår analys. Vi 

anser att kombinationen av dessa två metoder har gjort det möjligt att besvara våra 

forskningsfrågor. De citat som finns i resultatdelen har vi hämtat från de öppna frågorna i 

enkäten samt från de skriftliga intervjuerna. 

8.2. Reliabilitet 
Enligt Bryman (2011) bör respondenten ha möjlighet att ställa kompletterande frågor på ett 

smidigt sätt för att öka reliabiliteten i undersökningen. Detta har vi gjort och vi har tagit till vara 

på det i vårt resultat. På de frågor vi har fått någon kritik i de öppna frågorna av respondenter 

har vi antingen valt att inte använda oss av dem i resultatet eller tolkat resultatet med 

försiktighet. Larsson (2005) skriver fram vikten av att man är sanningsenlig med det som skrivs 

fram, att ingen information, tolkning etc. undanhålls. Vidare skriver Larsson (2005) att det är 

av stor betydelse att resultaten är tydligt och att det som framkommit i studien framställs på ett 

exakt sätt. I och med att vi analyserat enkätsvaren var och en för sig och sedan jämfört och 

diskuterat resultaten har vi undvikt att våra resultat är färgade av personliga tolkningar.  

8.3. Resultatdiskussion och slutsatser 
I detta avsnitt diskuterar vi resultatet utifrån syfte och forskningsfrågor. 

8.3.1. Vad utmärker SB i matematik enligt pedagoger 

När det gäller de matematiska kognitiva förmågorna ser vi följande. Två utmärkande drag hos 

SB enligt Krutetskii (1976) är att kunna generalisera och att kunna reflektera och resonera. Men 

det är endast 51% respektive 55% av pedagogerna som anser detta. Att kunna generalisera, 

reflektera och resonera är grundläggande inom matematiken och att då endast hälften av 

pedagogerna anser att SB har dessa förmågor måste betyda att pedagoger saknar tillräcklig 
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kunskap om vilka matematiska förmågor SB har. Här stämmer vårt resultat överens med 

tidigare forskning (Mellroth, 2018; Pettersson, 2011)  

          När det gäller de förmågor som en SB inte behöver besitta (Krutetskii, 1976; Sheffield, 

2017) ser vi att 25% anser att det är ett utmärkande drag för SB att bli först klar. Detta drag kan 

kopplas till de högpresterande eleverna (Mattsson, 2013; SKL, 2019). Eftersom vår studie utgår 

från paraply begreppet SB och därmed inkluderar både de högpresterande och de särbegåvade 

blir det omöjligt att se någon brist i att det finns motsägelsefulla svar. Eftersom Krutetskii i sin 

undersökning fann att vissa SB var snabba när de jobbade (Krutetskii, 1976) kan man inte säga 

att dessa 25% har en felaktig uppfattning.  Vad som däremot hade varit intressant att ta reda på 

är om dessa pedagoger tror att SB måste vara snabba. Det skulle i sådana fall innebära att dessa 

pedagoger inte skulle identifiera de elever med SB som är långsamma. 

          När det gäller motivation uppger pedagogerna att SB kan vara allt från omotiverade till 

helt uppslukade. Denna spridning stämmer med tidigare forskning (Gerholm, 2016). De 

pedagoger som svarar att de ser SB som omotiverade tyder på att dessa pedagoger inte ger det 

stöd och den utmaning eleverna behöver och därmed får omotiverade elever (Gerholm, 2016). 

Här skulle dessa pedagoger kunna använda sig av till exempel skolverkets stödmaterial 

(Skolverket, 2019b) för att få kunskap om hur de kan anpassa sin undervisning för att fånga 

dessa elevers intresse. Utifrån svaren på de öppna frågorna kan vi se att pedagogerna har en 

medvetenhet om att en SB behöver utmanande uppgifter för att bli motiverade men vår tolkning 

av svaren ger att de i praktiken inte har kunskap om hur de ska skapa denna typ av undervisning. 

Detta kopplar vi till citatet i inledningen där Szabo (2017) i sin avhandling sett att 

matematiklärare sällan har resurser för att kunna identifiera de matematiskt begåvade eleverna 

och att eleverna därför aldrig kommer att få den nödvändiga stimulansen. Men det är inte bara 

Szabo (2017) som kommit fram till detta utan det stämmer väl med annan svensk forskning, till 

exempel Mellroth (2018) och Pettersson (2011). Ytterligare resultat som vi kopplar till brist på 

motivation är att endast 53% anser att en SB är nyfiken och vetgirig, Mönks och Ypenbergs 

(2009) studier lyfter fram att nyfikenhet är ett utmärkande drag hos alla SB. Resultatet i vår 

undersökning kan ha sin förklaring i att pedagogerna utgår från SB som underpresterar. 

Sammantaget kan vi sluta oss till att undervisande lärare spelar en särskilt stor roll i detta 

sammanhang, då ansvaret för att skapa en utmanande lärmiljö ligger hos dem (Lärarnas 

Riksförbund, 2019; SFS 2010:800). Vi kan då dra slutsatsen att lärares kompetens spelar en 

avgörande roll för att SB ska kunna hitta sin motivation, det gäller både för den högpresterande- 

och den särbegåvade gruppen. Vi drar också slutsatsen att motivation är det kriterium i 
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Renzullis modell (2005) som är mest beroende av en kunnig pedagog, och där spelar skolan 

och de enskilda lärarna en mycket stor roll för att elev ska lyckas.  

         När pedagoger svarade på frågan vad som utmärker SB var det 70% som kryssade i 

alternativet att dessa elever är kreativa. Detta resultat stämmer inte överens med tidigare 

forskning (Mattsson, 2013; Persson R. S., 1997) som visat att få pedagoger kopplat kreativitet 

till SB. Detta indikerar att kunskaperna kring SB har ökat under de senaste åren. Men övriga 

resultat i vår undersökning visar att denna nyvunna kunskap inte nödvändigtvis är djupgående. 

Av de ca 150 svaren på de öppna frågorna var det endast ett fåtal pedagoger med utbildning om 

SB som med egna ord beskriver eleverna som kreativa. Det resultatet stämmer bättre överens 

med tidigare forskning. Mattsson (2013) visar i en studie att endast 1,3% av de metoder som 

används för att identifiera SB gör det möjligt för elever att uppvisa kreativitet. Här skulle det 

vara intressant att dyka lite djupare genom att genomföra praktiknära forskning för att se om de 

70% som anser att SB är kreativa även i praktiken ger dem möjlighet att visa och utveckla sin 

kreativitet. 

          Forskning har visat att pedagogers kunskap om SB är avgörande för dessa elevers 

skolgång (Pettersson, 2011). Och även om inte samtliga pedagoger på en skola har tillräcklig 

kunskap för att genomföra en identifiering bör alla ha kunskap om hur man uppmärksammar 

en elev som kanske är SB. Identifieringen kan genomföras av en specialpedagog eller 

speciallärare istället för av undervisande lärare eftersom dessa båda professioner omfattar 

arbetet kring SB (SFS, 2011:186; SFS, 2011:688). Resultatet visar på att cirka hälften av 

pedagogerna i undersökningen själva anser att de inte har de kunskaper de behöver. Resultatet 

visar även att stat och huvudmän inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en 

likvärdig kompetens ute i landets skolor när det rör upptäckt och identifiering av SB. Här 

stämmer resultatet av vår undersökning överens med tidigare forskning (Mattsson, 2013; 

Mellroth, 2018; Selcuk, Sedat, & Cayirdag, 2016). 

          När vi sammanfattar ovanstående text för att dra en slutsats om vår första forskningsfråga 

ser vi att pedagogers utbildning om SB spelar stor roll. En enkel åtgärd skulle kunna vara att ha 

tillgång till SKL:s handlingsplan samt skolverkets stödmaterial (SKL, 2019; Skolverket, 2019b) 

om SB. 
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8.3.2. På vilket/vilka sätt uppmärksammar och identifierar 

pedagoger elever med SB. 

När en pedagog uppmärksammar en elev som kan vara SB är det inte nödvändigt att samtliga 

tre kriterier blir synliga på en och samma gång vilket däremot är viktigt när det gäller att 

identifiera. När en pedagog uppmärksammar att en elev kan vara SB kan det ske vid olika 

tillfällen och genom olika matematiska aktiviteter. De vanligaste metoderna i denna studie är 

utifrån pedagogens egen känsla (37%) samt observation (31%). Båda dessa möjliggör för 

pedagogen att se samtliga tre kriterier. Utifrån de skriftliga intervjuerna kan vi förstå att deras 

känsla bottnar i en yrkesskicklighet som kan vara svår att sätta ord på. Men om man ser till vårt 

resultat så finns det brister i pedagogernas kunskaper om SB och därför indikerar det att de 

pedagoger som går efter egen känsla samt genomför observation riskerar att missa SB eftersom 

de inte har tillräckliga kunskaper om dessa elever. Forskning har visat att det är särskilt vanligt 

att undergruppen särbegåvade elever inte blir uppmärksammade (Mönks & Ypenburg, 2009; 

Persson R. S., 2013; Persson R. S., 2010; Sheffield, 2017; Reiz & McCoach, 2000). En metod 

som bland annat Krutetskii (1967) använde sig av i sina studier var problemlösning och han 

visade att detta var en effektiv metod för att låta eleven visa samtliga kriterier i Renzullis (2005) 

modell  (Leikin, 2009; Sheffield, 2009; Szabo, 2017). Vår undersökning visar att endast 10% 

använt sig av denna metod när de uppmärksammat att en elev kan vara SB. Detta kan indikera 

att pedagoger behöver mer kunskaper om fördelarna med att använda sig av denna metod. 

          Vår studie visar att drygt 40% använder sig av ordinarie prov och tester som metod för 

att identifiera SB. Här är det viktigt för pedagogerna att ha kunskap om hur man konstruerar 

prov som ger SB möjlighet att visa både höga matematiska förmågor och kreativitet samt att 

dessa prov känns motiverande för olika typer av elever. Det är också viktigt att pedagogen har 

en medvetenhet om att det finns SB som underpresterar och inte motiveras av att göra bra ifrån 

sig på prov (Mellroth, 2018; Persson R. S., 2014; Reiz & McCoach, 2000). Detta gäller 

framförallt gruppen särbegåvade, då det kan öka risken att just de särbegåvade inte blir 

identifierade när man använder sig av denna metod. (Mattsson, 2013; Pettersson, 2011). Men 

vi kan konstatera att det är väldigt få som enbart har använt sig av ordinarie prov och tester som 

identifieringsmetod. 

          Vidare visar undersökningen att endast 5% använt sig av intelligenstest som metod för 

att identifiera. Det kan vara en indikation på att pedagoger har en medvetenhet om de 

begränsningar som IQ test har när det gäller att identifiera SB (Krutetskii, 1976; Sternberg, 

2017). Ett IQ test som ger ett IQ på över 115 (Gagné, 1993) kan indikera att en elev är SB i 
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matematik, men räcker inte som enda metod för att identifiera (Krutetskii, 1976). Ett annat typ 

av standardiserade test som kan användas i den svenska skolan är WISC. I undersökningen 

svarar 6% att de har använt denna metod. WISC testet kan visa på SB i matematik genom höga 

värden på kognitiv snabbhet (Bjurenstam & Hallberg, 2019). Vi kan i vår dataanalys se att de 

pedagoger som uppmärksammat elever genom observation, problemlösning eller muntliga 

redovisning inte använde IQ eller WISC som metod för att identifiera om en elev är SB. Enkäten 

visar att det är vanligare att använda IQ och WISC som metod för att identifiera om det är 

föräldrar eller annan pedagog som påtalar att en elev troligen är SB. Vi tänker att dessa typer 

av test kan ge ett intryck av större professionalitet och legitimitet och därför vara något som 

genomförs för att tillmötesgå till exempel föräldrars önskemål. 

          De identifieringsmetoder som möjliggör att elever kan visa förmågor från alla tre fälten 

i Renzullis (2005) modell är: individuell undervisning, observation, problemlösning och 

muntlig redovisning. Av dessa är det observation som i stor utsträckning används både för att 

uppmärksamma och identifiera SB. När det gäller problemlösning som metod används den 

enbart av 10% i syfte att uppmärksamma och 40% som metod för att identifiera. Då Krutetskii 

(1976) enbart använde sig av problemlösning för att identifiera SB ser vi i detta resultat en 

utvecklingsmöjlighet för pedagoger. Genom att använda sig av differentierad undervisning där 

problemlösning med öppna slut är en viktig beståndsdel skulle möjligheten till att 

uppmärksamma och identifiera öka (Mellroth, 2018; Mönks & Ypenburg, 2009; Pettersson, 

2011). Vilket även Leikin m.fl. (2009) påtalar då de modifierat Renzullis (2005) modell och 

bytt ut fältet Hög intellektuell förmåga mot effektivitet vid problemlösning (Leikin, Koichu, & 

Berman, 2009). 

          Om vi bara ser till pedagogernas val av metoder för att uppmärksamma och identifiera 

SB ger det en bild av de metoder de valt ger möjlighet att uppmärksamma och identifiera SB. 

Detta speciellt med tanke på att flertalet pedagoger uppger att de använder flera olika metoder 

(Subotnik, Olszewski-Kubilius, & Worell, 2011). Men trots detta är varje metod beroende av 

pedagogernas kunskap om SB. Om pedagogen inte är medveten om att eleven behöver få 

möjlighet att visa samtliga tre förmågor som finns i Renzullis modell (2005) spelar val av metod 

ingen roll (Mattsson, 2013).  

8.3.3. Likvärdig skola 

I vår undersökning kan vi se att endast 19% av pedagogerna har läst om SB i sin 

grundutbildning. Något färre än hälften av pedagogerna har vid något tillfälle fått utbildning 
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om SB. Det innebär att 39% av deltagarna i undersökningen inte har någon utbildning om SB. 

Ansvaret för pedagogers utbildning om SB vilar på stat och huvudmän och vi kan se att här 

finns en brist som måste åtgärdas. Även Mattsson (2013) lyfter fram detta som ett 

utvecklingsområde för skolsystemet i Sverige. 

          Vi ser även att pedagogers tilltro till sin förmåga att uppmärksamma och identifiera SB 

är starkt kopplat till någon form av utbildning om SB. Av de pedagoger som inte har någon 

utbildning om SB och som inte har identifierat en SB har 79% en låg tilltro till sin egen förmåga.  

          Forskning visar att det är mycket viktigt att SB tidigt blir uppmärksammade och 

identifierade (Pettersson, 2011) för att ges möjlighet att utvecklas för annars ökar risken för att 

eleverna blir underpresterande och upplever att de måste genomlida sina år i grundskolan 

(Persson R. S., 2010). Av de pedagoger som saknar utbildning om SB är det 37% som aldrig 

har identifierat SB, vilket framgår i beskrivningen av deltagare i urvalet. Motsvarande andel av 

de pedagoger med utbildning om SB som aldrig har identifierat är 21%. Risken för att inte bli 

identifierad som SB är mer än dubbelt så stor om pedagog saknar utbildning om SB. 

          Pettersson (2011) fann i sin undersökning att svenska lärare uppfattar särskilt begåvade 

elever som ”självständiga, elever som ligger långt fram i boken och har bra resultat på prov och 

diagnoser.” (Pettersson, 2011, s. 215). Sheffield (2017) såg dessutom att lärare har en 

uppfattning om att särskilt begåvade klarar sig själva (Sheffield, 2017). I vår undersökning fann 

vi lite motstridiga resultat. Det var endast 15% som ansåg att dessa elever klarar sig själva men 

41% ansåg att det är bra att låta dessa elever räkna på i sin egen takt och gå vidare till läroboken 

för nästa årskurs.  Vi tolkar det som att pedagoger har en medvetenhet kring att lärande sker i 

en social kontext och att de har en medvetenhet om att ett inkluderande arbetssätt främjar 

inlärning. Däremot har forskning visat att pedagoger har bristande kunskap och kompetens 

kring hur de ska stötta och utforma undervisningen för SB (Mattsson, 2013) och det kan 

resultera i att de anser det vara en bättre idé att låta dessa otåliga och kunskapssökande elever 

gå vidare på egen hand istället för att bli uttråkade genom att hålla samma takt som övriga 

klassen (Mellroth, 2018). 

          När det handlar om likvärdighet är det även av vikt att se om pojkar och flickor får samma 

möjlighet att bli uppmärksammade och identifierade. Vårt resultat visar att ca 15% av 

pedagogerna i undersökningen tror att det är vanligare att pojkar är särskilt begåvade i 

matematik och då finns risken att dessa pedagoger inte är lika observanta och inte 

uppmärksammar och identifierar de flickor som är SB. Redan på 1970-talet kunde Krutetskii 
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slå hål på den myten och han visade att det är lika vanligt att flickor är särskilt begåvade i 

matematik (Krutetskii, 1976). Däremot problematiserade han frågan och kom fram till att 

många flickor inte såg en framtid inom yrken som kräver stort matematiskt kunnande och det 

leder till att färre flickor med matematisk begåvning lade ner den kraft och engagemang som 

krävs för att vidareutveckla sin begåvning (Krutetskii, 1976; Mattsson, 2013). Internationell 

forskning har visat på en större andel pedagoger som tror att fler pojkar än flickor är särskilt 

begåvade i matematik (Krutetskii, 1976; Sheffield, 2017) än vår undersökning visar. Vår 

tolkning är att det beror på att Sverige har kommit långt i sin syn på biologisk och kognitiv 

jämställdhet mellan könen. 

          En sammanslagning av ovanstående faktorer ger att utbildning om SB är av stor vikt för 

att pedagogerna ska ha kunskap, tilltro till sin förmåga, se vikten av att dessa elever blir 

identifierade samt att eleverna faktiskt blir identifierade. Huvudansvaret för att se till att den 

svenska skolan blir likvärdig för SB ligger hos stat och huvudmän för det är de som styr över 

möjlighet till utbildning och utbildningens innehåll samt att detta prioriteras. Vår slutsats är att 

stat och huvudmän bör ta ett större ansvar för utbildning om SB då resultatet pekar på att det 

detta är den faktor som har störst inverkan på pedagogers förmåga att uppmärksamma och 

identifiera SB. Vilket i förlängningen ger varje enskild elev den lagstadgade rättigheten de har 

att utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). Ett sätt som kan resultera i att fler elever 

uppmärksammas och identifieras är att sprida kunskap och då är skriften SKL:s handlingsplan 

samt skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever ett hjälpmedel (SKL, 2019; 

Skolverket, 2019b). 

8.4. Specialpedagogiska implikationer 
Vi har valt att diskutera de specialpedagogiska implikationerna utifrån de olika ansvarsområde 

som påverkar SB:s situation i skolan.  Stat och huvudman har indirekt en specialpedagogisk 

påverkan och därmed kan en implikation uppstå även på dessa nivåer. 

          Statens ansvar: Vår studie visar på ett stort behov av att införa SB som specifikt 

kursmoment inom specialpedagogisk utbildning samt inom grundutbildning för lärare. Detta är 

viktigt då vi i vår studie ser att pedagogers utbildning om SB spelar en avgörande roll och då 

det framgår tydligt i nuvarande skollag (SFS 2010:800) att dessa elever ska ha rätt att utvecklas 

så långt som möjligt.  

          Huvudmans ansvar: Huvudmannens ansvar innebär att se till att det finns examinerade 

pedagoger med specialpedagogisk kompetens samt att det finns ekonomiska medel avsatta för 
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att bygga upp rutiner och stödåtgärder för SB. Dessutom bär huvudmannen ansvaret för att ta 

fram handlingsplaner för SB. Vår undersökning visar att undervisande lärare är i behov av att 

det finns specialpedagogisk kompetens som kan stödja i arbetet med att uppmärksamma och 

identifiera SB. Den visar också att huvudmännen brister i att tillhandhålla handlingsplaner för 

SB samt att de brister i sitt uppdrag när det gäller att bygga upp stödstruktur för SB. 

          Skolledare/Rektors ansvar: Att leda arbetet i elevhälsoteamet och möjliggöra för 

pedagoger med specialpedagogisk kompetens att arbeta aktivt med SB. Det är även rektors 

ansvarar att det finns fungerande handlingsplaner för SB liknande de som finns för de elever 

som har svårighet att nå målen. Vår studie visade brister på samtliga av dessa punkter. 

           Specialpedagog/speciallärares ansvar:  Forskning har visat att SB bör räknas som elever 

i matematiksvårigheter och att denna grupp därmed har en given plats i speciallärare och 

specialpedagogers uppdrag (Mellroth, 2018). Vi ser i vår undersökning att det finns ett stort 

behov av utbildning om SB för pedagoger med specialpedagogisk kompetens. Genom 

handledning kan specialpedagogisk personal vara ett stöd till undervisande lärare när det gäller 

att uppmärksamma och identifiera SB. Dessutom har pedagoger med specialpedagogisk 

kompetens en given plats i elevhälsoteamet och ska där aktivt arbeta för att SB prioriteras samt 

ha en medvetenhet kring att en hemmasittare, bråkstake eller likande kan vara SB, men då krävs 

att dessa har den kunskap de behöver. 

          Lärares ansvar:  Att utforma undervisningen så att alla elever blir motiverade samt får 

den stimulans och utmaning de behöver. Lärare behöver även prioritera sin tid så att de kan 

utveckla undervisningen mot differentierad undervisning. Detta gynnar alla elever behöver, 

både de i matematiksvårigheter och elever med hög begåvning. (Pettersson, 2011; Mellroth, 

2018; Mönks & Ypenburg, 2009). Vår undersökning visar att lärare behöver vidare utbildning 

så att SB för möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, vilket de har rätt till enligt skollagen 

(SFS 2010:800). 

8.5. Vidare forskning 
Som vidare forskning skulle det skulle vara intressant att genomföra kvalitativa intervjuer med 

undervisande lärare, speciallärare, specialpedagoger samt rektorer för att få en djupare bild av 

hur de uppmärksamma och identifiera SB. Dessutom få en fördjupad bild av deras kunskaper 

om SB. Det vore även intressant att intervjua elever som har uppmärksammats och identifierats 

som SB för att få en bild av deras erfarenheter och upplevelser. Detta gäller särskilt ur ett 
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genusperspektiv. Att enbart fokusera på flickor kontra pojkar och se vad som skiljer deras 

erfarenheter åt. 

          Det finns elever som är särskilt begåvade och som samtidigt har en NPF diagnos, twice 

exeptional (2E). Det skulle vara intressant att forska kring dessa elever och att få kunskap om 

hur dessa elever uppmärksammas och identifieras. Dessa elever blir ofta förbisedda. Vi ser även 

fram emot att få ta del av det resultat som Skolverket fått i uppdrag av Regeringen att utreda 

och redovisa 31 mars 2020. (Regeringen Utbildningsdepartementet, 2019). 

9. Slutord 
Forskning visar att det i dag finns SB i matematik som inte blir identifierade då inte får den 

undervisning de har rätt till enligt skollagen, detta kommer vi som blivande speciallärare 

kommer vi att möta. Därför har vi i denna studie som syfte att få mer kunskap om hur pedagoger 

uppfattar och beskriver elever som är eller kan vara SB i matematik. Dessutom vill vi få 

kunskap om huruvida pedagogerna uppmärksammar och identifierar dessa elever.  

          Vi har använt oss av enkät samt skriftliga intervjuer som metod. Enkäten har distribuerats 

i olika Facebook grupper. Vi fick 158 svar och 27 av respondenterna ställde även upp på att 

delta i en skriftlig intervju och vi genomförde skriftliga intervjuer med 6 respondenter. Den 

forskning som har haft störst inflytande i studien är den ryske forskaren Krutetskii (1917 - 1991) 

vars forskningsresultat om SB:s matematiska kognitiva förmågor står oemotsagda än idag och 

Joseph Renzulli (1936 -) som genom sin forskning tagit fram och utveckla flera modeller kring 

SB samt Roland S. Persson (1958 -) som redan på 1990 talet uppmärksammat denna grupp i en 

svensk kontext. 

          En slutsats i denna studie är att pedagogers utbildning om SB spelar en mycket stor roll 

för denna elevgrupp. Vi ser dock att det råder en kunskapsbrist bland pedagogerna trots att det 

tydligt framgår i skollagen från 2011 att alla elever har rätt till att utvecklas så långt som möjligt 

även de elever som lätt når målen (SFS 2010:800). En enkel åtgärd skulle kunna vara att ha 

tillgång till SKL:s handlingsplan (SKL, 2019) om SB, och använda de checklistor som 

beskriver intellektuella drag samt personlighetsdrag hos SB som finns i skolverkets 

stödmaterial (Skolverket, 2019b). Vidare bör stat och huvudmän ta ett större ansvar för 

utbildning om SB då resultatet pekar på att det detta är den faktor som har störst inverkan på 

pedagogers förmåga att uppmärksamma och identifiera SB. Vilket i förlängningen ger varje 

enskild elev den lagstadgade rättigheten att utvecklas så långt som möjligt. Ett sätt som kan 
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resultera i att fler elever uppmärksamma och identifieras är att sprida kunskap och då är, skriften 

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever som Skolverket låtit SKL ta fram, ett 

hjälpmedel. När det gäller specialpedagogiska implikationer ser vi att ansvaret för att SB ska få 

den undervisning de har rätt till finns på alla nivåer inom skolan. 
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1 
 
 

Enkät om Särskilt Begåvade Elever, för lärare och 
speciallärare i matematik samt specialpedagoger. 
Vi är två speciallärarstudenter som skriver examensarbete, 15 hp, på Högskolan i Kristianstad ht 
2019. Syfte med studien är att undersöka hur lärare och speciallärare i matematik samt 
specialpedagoger identifierar elever med särskilt begåvning i matematik. 
Vi önskar att du har möjlighet att hjälpa oss genom att besvara denna enkät. Vi följer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf samt GDPR 
vilket innebär att du är anonym samt att svaren enbart används i vår undersökning och raderas efter 
att arbetet är klart. Om du har några frågor kontakta oss på epost: examenhkr@gmail.com. Har du 
möjlighet, dela gärna denna enkät med dina kollegor i olika nätverk. 
Handledare är Rickard Wester. 
Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 
www.hkr.se tel. 044-2503000 

 
Tack på förhand! 
Anneli Kempi och Christin Nilsson 

 
*Obligatorisk 

 
 
1. I vilken kommun ligger skolan du arbetar på? 

* 

 
 

 
 
2. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? * 

Markera endast en oval. 
 

Undervisande lärare i matematik 

Undervisande lärare i matematik (Legitimerad) 

Arbetar som specialpedagog 

Arbetar som specialpedagog (Examen) 

Arbetar som speciallärare i matematik 

Arbetar som speciallärare i matematik (Examen) 
 
 

 
 
3. Vilken av dessa huvudmän har din arbetsplats? * 
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Markera endast en oval. 

 
Kommunal 

Fristående 

 

 

 

 
 

4. Vilka årskurser arbetar du med/emot * 

Markera alla som gäller. 
 

1-3 

4-6 

7-9 

Gymnasiet 

 

 
 

5. Har du i din grundutbildning läst om särskilt begåvade elever? * 

Markera endast en oval. 

 
Ja 

Nej 

Vet ej/kommer inte ihåg 
 
 
 

 
6. Har du inom ramen för ditt arbete fått fortbildning kring särskilt begåvade elever? * 

Markera endast en oval. 
 

Ja 

Nej 

Kanske/Kommer inte ihåg 
 
 
 
7. Har du vidarutbildat dig om särskilt begåvade elever? På egen hand eller inom ramen för 

din anställning. * 

Markera endast en oval. 
 

Ja 

Nej 
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8. Vad tror du stämmer om särskilt begåvade elever i matematik? * 

Markera endast en oval per rad. 

Ja Nej 

De flesta särskilt begåvade elever 
är pojkar 

 

Det är ärftligt att vara särskilt 
begåvad 

 

Det bästa sättet att identifiera 
särskilt begåvade elever är med 
ett IQ test 

 

Särskilt begåvade elever är 
skötsamma i skolan 

 

Särskilt begåvade elever presterar 
altid bra i skolan 

 

Särskilt begåvade elever är 
känsliga 

 

Det är bra att låta särskilt 
begåvade elever räkna på i sin 
egen takt och låta dem gå vidare 
till nästa lärobok 

 

Det är många särskilt begåvade 
som inte får det stöd de är 

     berättigade till  
 

 
9. Kryssa för de alternativ du tycker är utmärkande för särskilt begåvade elever. Flera val 

är möjligt. Eleven (jämfört med sina jämnåriga) * 

Markera alla som gäller. 

 
är nyfiken och vetgirig 

kan resonera logiskt 

arbetar snabbt, blir först klar. 

är kreativ - kan tänka utanför boxen och har galna ideér och lösningar 

är bäst i klassen 

kan reflektera och resonera 

är perfektionist - ställer höga krav på sig själv och andra 

är brådmogen 

föredrar vuxna och äldre framför jämnåriga 

blir lätt uppslukad av en uppgift 

kan vara koncentrerad längre stunder 

hög abstraktionsförmåga 

har förmåga att uppfatta mönster 

har god matematisk förmåga 

Alternativ 15 
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kan generalisera 

har lätta att komma ihåg 

kan hantera stora mängder information 

är intensiv 

klarar sig själv 
 

 
 
10. Hur skulle du med egna ord beskriva särskilt begåvade elever? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. Upplever du att du har den kunskap du behöver för att identifiera särskilt 

begåvade elever? 

* 

Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Nej, absolut inte Ja, jag har tillräcklig kunskap 

 
 

  

 
 

 
 

12. Vart vänder du dig/skulle du vända dig, för att få information och stöd i 
arbetet med att identifiera särskilt begåvade elever? * 
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13. Har du någon gång identifierat särskilt begåvade elever i din yrkesutövning? 

* 

Markera endast en oval. 
 

Ja 

Nej 
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14. Om ja. Av vilken anledning började du fundera på om eleven var särskilt 

begåvad. 

Markera endast en oval. 
 

Egen känsla 

Föräldrar påtalar 

Muntliga redovisningar 

Problemlösning 

Observation 

Från annan pedagog eller speciallärare/specialpedagog 

Pedagogisk utredning 

Logoped eller Psykolog 
 
 

 
 

 
15. Om ja. Vilken/vilka metoder använde du 

Markera alla som gäller. 
 

IQ test 

WISC -IV 

Muntliga redovisningar/reflektioner 

Problemlösning 

Observation 

Ordinarie prov och tester 

Individuell undervisning med lärare/speciallärare/specialpedagog 

Annan metod 

 
 

 
16. Beskriv gärna vilken annan metod du använt. 
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17. Vilket/vilka alternativ stämmer för din skola och huvudman . * 

Markera endast en oval per rad. 

Ja Nej Vet ej 
Det finns en handlingsplan för 

arbetet med identifiering och  
arbete med särskilt begåvade   
elever på din skola 

 

Det finns en handlingsplan för 
arbetet med särskilt begåvade 
elever i din kommun/din 
huvudman 

 

Skolledningen på min arbetsplats 
har en medvethenhet kring 
särskild begåvning 

 

På min arbetsplats har vi en dialog 
     kring särskilt begåvade elever 
  

 
 
 

 
 
18. Om vi har ytterligare frågor kan vi då få ställa de till dig? Fyll i så fall i din 

mailadress nedan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

 
 
 
 

Tillhandahålls av 
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11.2. Bilaga 2 
Följande frågor ställdes i den skriftliga intervjun till de som beskrivit att de 

uppmärksammat/identifierat särskilt begåvade elever med sin känsla. 

 

Hej! 

Stort tack för att vi får kontakta dig för ytterligare frågor om särskilt begåvade elever. 

Utifrån dina svar undrar vi följande: 

 

1. Du beskriver i enkäten att du uppmärksammat/identifierat särskilt begåvade elever 
med din känsla. Vi skulle vilja veta lite mer om detta. 
- Kan du beskriva vad din "känsla" innehåller. 

- Vad är det som gör att denna känsla uppstått? 

- Har du arbetat enskilt med eleven? 

 

Försök att sätta ord på din känsla. 

2. Är det viktigt att identifiera särskilt begåvade elever? Varför/ Varför inte? 

 

Tack på förhand! Hälsningar Anneli och Christin 

 

Följande frågor ställdes i den skriftliga intervjun till de som beskrivit att de 

uppmärksammat/identifierat särskilt begåvade elever genom observation. 

 

Tack för att vi får kontakta dig med fler frågor! 

1. Du skriver i enkäten att du uppmärksammat, identifierat särskilt begåvade elever i 
matematik genom observation. Vi skulle vilja veta mer: 
- Observerade du under egen lektion eller kollegas? 
- Hur gick observationen till? 
- Vad upptäckte du under observationen?  
- Kan du beskriva ditt observerande mer i detalj? 

 

2. Varför är det enligt dig viktigt att identifiera särskilt begåvade elever i matematik? 
 

Har du fler tankar om denna typ av elever får du gärna dela med dig. 

 

Hälsningar 

Anneli o Christin 
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11.3. Bilaga 3 
 

Bates och Munday (2005, s. 13) följande lista: 

• orally good, demonstrating quick thinking, the ability to build on other people´s 

ideas and to apply learning in different situations 

• able to argue and justify with ease 

• poor written work, unfinished, untidy, completing the minimum to get by 

• may seem bored, lethargic and uninterested and anxious to finish the school day 

• may be restless and tentative 

• able to manipulate other people and situations 

• able to ask searching and perhaps provocative and challenging questions 

 

För dessa elever finns även en checklista som riktar sig direkt till eleven. Här följer några av 

dessa frågor (Nissen, 2020, s. 4). 

• I often hide what I know 

• School does not do enough for me 

• I am a fast learner 

• I am good at understanding complicated relationships 

• I use another language than my age peers 

• I am bored in school because it is too easy 
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11.4. Bilaga 4 
 

 

Krutetskiis (1976) nio matematiska förmågor:  

1. An ability to formalize mathematical material, to isolate form from content, to abstract 

oneself from concrete numerical relationships an spatial forms, and to operate with 

formal structure – with structures of relationships and connections. 

2. An ability to generalize mathematical material, to detect what is of chief importance, 

abstracting oneself from the irrelevant, and to see what is common in what is 

externally different. 

3. An ability to operate with numerals and other symbols. 

4. An ability for,” sequential, properly segmented logical reasoning”, which is related to 

the need for proof, substantiation, and deductions. 

5. An ability to shorten the reasoning process, to think in curtailed structures. 

6. An ability to reverse a mental process (o transfer from a direct to a reverse train of 

thought. 

7. Flexibility of thought – an ability to switch from one mental operation to another; 

freedom from the binding influence of the commonplace and the hackneyed. This 

characteristic of thinking is important for the creative work of a mathematician. 
8. A mathematical memory. It can be assumed that its characteristics also arise from the 

specific features of the mathematical sciences, that this is a memory for 

generalizations, formalized structures, and logical schemes. 

9. An ability for spatial concepts, which is directly related to the presence of a branch of 

mathematics such as geometry. (Krutetskii, 1976, ss. 87-88). 

 

 


