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Abstrakt  
Målet med den här studien har varit att genom en enkät och intervjuer undersöka 

verksamma lärares och en skolledares synsätt och uppfattningar kring arbetet med särskilt 
begåvade elever inom matematiken. Det skulle besvaras med hjälp av tre frågeställningar: Vilka 
sätt eleverna identifieras; Hur stöd och stimulering ges; Vilket organisatoriskt stöd lärarna får 
eller saknar.  

Resultatet har visat att informanterna arbetar relativt lika i arbetet med att identifiera och 
stimulera eleverna som är särskilt begåvade. En varierad undervisning är viktig för att 
identifiera eleverna, men även för att ge stöd och stimulera eleverna i deras utveckling. Med en 
varierad undervisning finns det fler möjligheter för eleverna att identifieras då de elever som 
upplever uppgifter med standardlösningar tråkiga får andra sätt att delta. Problemlösning är ett 
sätt att variera undervisningen, de uppgifterna går ofta att förändra efter elevernas nivå.  

Samarbete är en framgångsfaktor för att identifiera, ge stöd och stimulera eleverna. Att 
identifiera eleverna med hjälp av hemmet är positivt och ett samarbete med hemmen är viktiga 
i skolan. Om en lärare får information överlämnad från en annan lärare är det viktigt att hen 
inte endast tittar på den informationen utan även gör en egen bedömning av elevernas förmåga. 
Nivågruppering är positivt, eleverna i denna studie har även möjlighet att gå till en annan klass 
och några informanter använder sig av flexibel skola.  

Mycket av det stöd som informanterna beskriver är organisatoriskt stöd, t.ex. att 
schemalägga lektioner samtidigt. Informanterna upplever att de får bra stöd från kollegor och 
ledning medan stöd från kommunen inte är lika bra. Det stöd som efterfrågas är stöd som kräver 
en större budget, något som den enskilda skolan inte kan påverka speciellt mycket. 
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1. INLEDNING 
 
Barn börjar skolan med stora förväntningar på hur det kommer vara. De har förväntningar 

på själva skolan, på vad de kommer att få lära sig och vad de att kommer göra i skolan. För 
många barn lever inte skolan upp till de förväntningar som de har, några av dessa barn är de 
särskilt begåvade. 

Vi lever i en värld där det anses accepterat att prata gott om barn som är duktiga i sport. 
Samtidigt är det fortfarande inte accepterat att prata om barn som är extra duktiga i matematik 
eller språk. Detta trots att det länge har funnits individer som presterat långt över det normala 
(Mattson, 2013).  

Utbildning är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det finns idag många olika 
rekommendationer, stödmaterial och lagar kring hur vi i Sverige ska identifiera, bemöta och 
stödja individer som är särskilt begåvade1. En av dessa rekommendationer kommer från 
Europarådet och handlar om vikten av att stödja begåvade barn (Europarådet, 1994; FN, 1948; 
FN, 1989; SFS, 2010:800). Enligt FN ska utbildningen syfta till att ”utveckla personligheten 
till fullo” samt ”utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet… fysisk och psykisk 
förmåga” (FN, 1948, art 26; FN, 1989, art 29) 

Undervisningen ska vara varierande för att kunna identifiera elever med särskilda behov 
så tidigt som möjligt. Den ska vara flexibel så att även behoven hos de högpresterande och/eller 
begåvade eleverna kan tillfredsställas (Europarådet, 1994). Att undervisningen ska vara 
varierande är något som forskning i den här studien kommer lyfta. Det är även något som 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) poängterar 
(Skolverket, 2018, s. 10).  

I Sverige genomfördes 2011 en ny skolreform, med ny skollag och nya läroplaner. 
Skolverket klargjorde förändringar innan reformen tog sin kraft och en av dem är att ”alla elever 
ska ha rätt till att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller 
även elever som lätt uppnår kunskapsmålen” (Skolverket, 2010, s. 9). I skollagen går det att 
läsa: 

Utbildningen.. ska främja alla barn och elevers utveckling 
samt en livslång lust att lära /…/ I utbildningen ska hänsyn tas 
till barns och elevers olika behov /…/ ska ges stöd och 
stimulans så at de utvecklas så långt som möjligt (SFS, 
2010:800 §5). 

 
Trots skollagens direktiv menar Skolverket (2015) att elever som är begåvade ofta glöms 

bort, något som även forskning visar (Pettersson, 2008 & 2013). Under min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och under vikariat har jag sett att störst fokus läggs på 
elever i svårigheter. Samtidigt menar Skolverket att det är 5 % av alla elever i en årskurs som 
är särskilt begåvade inom ett eller flera ämnen, vilket innebär 1 av 20 barn. Skolverket skriver 

                                                 
1 Definition av särskilt begåvade elever: ”en individ som har en förmåga som är avsevärt mycket 

starkare än vad som är typiskt, kan kallas särskilt begåvad inom det området” (Skolverket, 2015, s. 2). 
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vidare att många av dessa elever inte får den stöttning som de behöver och utifrån det tappar 
många av eleverna motivationen till att vara i skolan (Skolverket, 2015). 

Eva Pettersson har t.ex. mött en elev som hade identifierats som duktig i skolan men som 
endast fått räkna framåt i böcker utan någon stimulans eller stöd från lärare eller pedagoger. 
Det dröjde ända fram till årskurs sju innan eleven fick utmaningar efter dennes begåvning 
(Pettersson, 2013). Även Anita Kullander har identifierat elever som fallit mellan stolarna. Hon 
har utrett varför vissa elever inte gick till skolan och fann att några av dessa inte var i skolan 
för att de redan kunde det som lärdes ut. Det framkom att lärare och skola i vissa fall hade 
försökt anpassa undervisningen efter eleverna men att det fortfarande hade ansetts som tråkigt 
och långsamt från elevernas sida (Kullander, 2013).  

Med bakgrund av vad Pettersson (2013) och Kullander (2013) observerat blir därför en 
viktig fråga att undersöka vidare hur några andra lärare och en skolledare uppfattar och ser på 
arbetet med särskilt begåvade elever.   

Den här studien bygger på enkäter och i viss mån intervjuer, på så sätt kommer studien 
kunna bidra med praktikgrundande kunskaper inom området. Kunskaperna kan användas av 
verksamma lärare men även blivande lärare. Intervjuer och enkäter har valts för att få både ett 
djup och en bredd  då intervjuerna kunde gå in djupare på frågorna.  

 
1.1.  Syfte och frågeställningar 
Syfte med den här studien är att undersöka verksamma lärares och en skolledares synsätt 

och uppfattningar kring arbete med särskilt begåvade elever inom matematiken. Detta leder till 
tre frågeställningar som kommer analysers med hjälp av en fråga om varför de gör på ett visst 
sätt: 

 
● Vilka sätt att identifiera elever med särskild begåvning i matematik beskriver lärarna 

och skolledaren? 
● Hur beskriver lärarna och skolledaren att de ger stöd och stimulering till eleverna? 
● Vilket organisatoriskt stöd beskriver lärarna att de får eller att de saknar? 

 

2. TEORETISK BAKGRUND 
Det här avsnittet tar upp aktuell forskning som finns inom området särskilt begåvade elever 

i matematik. I avsnittet presenteras först skillnaden mellan högpresterande elever och de särskilt 
begåvade eleverna. Därefter kan du läsa om de matematiska förmågor som Krutetskii och 
Skolverket beskriver. Slutligen tas vikten av att identifiera, stimulera och ge stöd till elever med 
särskild begåvning. Vidare tar avsnittet upp vikten av att identifiera, stimulera och ge stöd till 
elever med särskild begåvning i matematik.  
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2.1.  Högpresterande vs. särskilt begåvad i matematik 
Det finns inte endast ett sätt att beskriva de särskilt begåvade eleverna. De har precis som 

alla andra elever många olika karaktärsdrag och personligheter. Ingen allmän definition av vad 
som kännetecknar särskilt begåvade elever finns. Definitionen varierar mellan forskare och 
sakkunniga, vilket gör det svårt att definiera de särskilt begåvade eleverna. Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) har 2016 skrivit en handlingsplan för särskilt begåvade elever. Där 
använder de Roland S Perssons definition: “Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både 
kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera 
områden, både i skolan och i vardagslivet”. Även Skolverket har en liknande definition och det 
är denna som har valts ut i den här studien. Skolverket menar att ”en individ som har en förmåga 
som är avsevärt mycket starkare än vad som är typiskt, kan kallas särskilt begåvad inom det 
området” (Skolverket, 2015, s. 2). Vidare skriver Skolverket att dessa elever ofta lär sig mycket 
snabbt men att dessa elever inte alltid är högpresterande. 

Men vad är då skillnaden mellan att vara högpresterande och att vara särskilt begåvad? En 
av de stora skillnaderna menar Mattson 
(2013) och Kullander (2013) är att de 
högpresterande eleverna är pliktstyrda 
och motiveras av yttre faktorer som 
t.ex. bra betyg, tävlingar och priser. De 
särskilt begåvade eleverna styrs av inre 
motivation, d.v.s. av saker som de 
anser har betydelse. Det ska finnas en 
större anledning för eleven än bara betyg 
och dessa elever lär sig ofta för att de vill lära 
sig och inte för att någon annan vill att de gör 
det.  

 
2.2. Matematiska förmågor 
Vadim Krutetskii genomförde under mitten på 1900-talet en longitudinell studie. I studien 

följdes barn och vuxna som hade stor fallenhet för matematik. Även de som hade svårt för 
matematik deltog i studien. Han ger exempel på hur de särskilt begåvade eleverna i matematik 
var. Han fann att det bland individerna fanns många olika karaktärsdrag. Enligt Krutetskii fanns 
inte endast ett sätt att identifiera människor med särskild begåvning i matematik. 

Det fanns både barn som ar tidiga läsare och de som inte hade något intresse för att läsa. 
Flera av barnen hade djup koncentrationsförmåga medan andra var dåligt utvecklade och hade 
ett barnsligt beteende. De flesta av studiens deltagare var snabba och hade ett starkt minne. 
Krutetskii fann även att föräldrarna ofta inte hade pushat individerna till att lära sig. Däremot 
hade föräldrarna, efter att de upptäckt att de var särskilt begåvade, börjat ställa utmanande och 
upptäckande frågor till barnen. Vilket ledde till fortsatt utveckling bland dessa barn (Krutetskii, 
1976). 

The Three-ring conception of giftedness  
(SKL 2016) 

Fig. 1 
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Enligt Krutetskii finns det olika typer av begåvning inom matematik. Dessa är; analytisk, 
geometrisk samt harmonisk. De olika typerna kan förklaras utifrån hur en elev löser ett problem. 
Om problemet är:  

 
En kvadrat ökar varje sida med 3 cm och arean  
ökar till 29cm2, vad blir då sidan av kvadraten? 

 
 
Löser den analytiska typen uppgiften algebraiskt genom 

att ställa upp talet skriftligt eller i huvudet. Detta medan 
geometriska typen är en elev som ritar upp problemet (se figur 
2). Den harmoniska typen blandar det analytiska med det 
geometriska (Krutetskii, 1976, s. 317-329). 

 
De observationer som Krutetskii gjorde ledde till han identifierade matematiska förmågor. 

Förmågorna som Krutetskii identifierade är:  
 
• Förmågan att kunna behålla matematisk information 
• Förmågan att ha ett matematiskt sinne 
• Förmågan att erhålla matematisk information 
 
Att kunna behålla matematisk information innebär att eleven har ett matematiskt minne. 

Förmågan att kunna erhålla matematisk information innebär enligt Krutetskii att eleven har 
förmågan att gripa den formella strukturen. Slutligen måste eleverna ha ett matematiskt sinne. 
Vilket innebär att de t.ex. har ett sinne för symboler, siffror och formler samt att de kan 
visualisera abstrakta problem (Krutetskii, 1976, s. 350-351). 

I kursplanen för matematik i Lgr 11 formuleras även beskrivningar av matematiska 
förmågor som undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar. Dessa är:  

 
• Begreppsförmågan 
• Kommunikationsförmågan 
• Resonemangsförmågan 
• Problemlösningsförmågan 

(Skolverket, 2018, s. 62-75). 
 

Dessa förmågor kan kopplas samman med Krutetskiis beskrivningar ovan av förmågor och 
typer. Krutetskii menade att elever som har lite mer av dessa förmågor och som har de väl 
utvecklade kan kallas för särskilt begåvad. 

Med begreppsförmågan formulerar Skolverket det som att eleverna ska kunna matematiska 
begrepp och de ska kunna beskrivas med hjälp av konkret material. Eleverna ska även kunna 
ge exempel på hur begreppen kan användas eller hur de relaterar till varandra. Vidare menar 

Fig. 2 
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skolverket med kommunikationsförmågan att eleverna ska kunna argumentera logiskt och föra 
matematiska resonemang. Med hjälp av olika uttrycksformer ska eleverna kunna kommunicera 
om matematik. Resonemangsförmågan innebär enligt skolverket att eleven kan föra och följa 
resonemang kring olika val av räknesätt. Eleven ska kunna resonera kring om svar är rimliga. 
Slutligen innebär problemlösningsförmågan att eleven ska kunna formulera och lösa problem. 
De ska utifrån problemen kunna reflektera över varför de har valt en viss metod eller 
lösningssätt (Skolverket, 2018, s. 62-75). 

 
2.3. Vikten av att identifiera, stimulera och ge stöd 
För att kunna stimulera och ge stöd till elever med särskild begåvning måste skolan 

identifiera dessa elever. Det kan göras på flera sätt, men forskning är enig om att det är viktigt 
att hitta eleverna tidigt. Läraren måste ha goda matematiska kunskaper och kunna anpassa sin 
undervisning för att kunna identifiera elever med särskild begåvning. Om eleverna inte blir 
tillräckligt stimulerade i sin utveckling kommer de tappa motivationen till fortsatt lust att lära 
(Mattson, 2013; Pettersson, 2008; Mellroth, 2018; Kullander, 2013).  

I linje med Mönk (Mattson, 2013), 
ses i den här studien begåvning på ett sätt 
där arv och miljö samverkar. Krutetskii 
skriver ”vem som helst kan bli 
matematiker, men man måste födas till en 
enastående matematiker” (Kruetskii, 
1976, s. 361). Krutetskii poängterar att de 
personer som han mött har haft familjer 
som varit begåvade inom matematik. 
Samtidigt fanns det elever där familjerna 
inte haft någon koppling alls till 
matematik. Mönks modell (Mattson, 2013), se figur 3, får symbolisera denna studies 
förhållningssätt. Där begåvning ses som något som samverkar mellan skola, hem och kamrater. 
Samtidigt måste eleven inneha motivation och ha exceptionella förmågor inom ämnet. I mötet 
med elever med särskilt begåvning måste därför lärare och föräldrar ha ett öppet förhållningssätt 
där de uppmuntrar med frågor. Att identifiera elever med särskild begåvning är inte alltid lätt 
eftersom att det finns elever som gömmer sina förmågor.  

Det finns många myter kring elever med särskild begåvning som inte stämmer, några av 
de vanligaste är enligt Pettersson (2013) att; 

 
• begåvade barn lär sig själva, 
• de inte behöver något stöd, 
• de är högpresterande 
• det är föräldrarna som pushar barnen i deras inlärning 

 

Fig. 3 
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Boaler stödjer att det finns myter och menar att de särskilt begåvade eleverna inte kan lära 
sig av sig själva. De behöver undervisning och många stora matematiker poängterar att andra 
personer som t.ex. lärare har haft stor betydelse i deras utveckling för att bli framstående 
matematiker (Boaler, 2011). 

 
2.3.1. Identifiera elever med särskild begåvning i matematik 
Att utbildning är en mänsklig rättighet är något som många är överens om, samt att de som 

lätt uppnår målen ska stimuleras för att nå sin fulla potential (Europarådet, 1994; Skolverket, 
2011; SFS, 2010:800). Europarådet (1994) poängterar att undervisningen så långt som möjligt 
ska anpassas till varje individ och att även begåvade barn ska få möjligheter till en utbildning 
som gynnar dem till att utveckla sina förmågor. Inget land har råd att slösa med talanger och 
det skulle enligt Europarådet vara ett slöseri med resurser om elever med särskild begåvning 
inte identifieras i tid (Europarådet 1994).  

Utifrån de förmågor som Krutetskii identifierat hos elever med särskild begåvning i 
matematik har olika forskare tagit fram modeller för att identifiera elever med särskilda 
förmågor inom matematik (se t.ex. Mattson, 2013 för vidare läsning). Forskning visar dock att 
den viktigaste faktorn för att identifiera och bemöta elever med särskild förmåga är att ha en 
varierande undervisning där eleverna tillåts att diskutera och resonera kring olika problem 
(Boaler, 2011; Kim, 2006; Krutetskii, 1976; Mattson, 2013; Mellroth, 2018; Pettersson, 2008 
& 2013). 

Matematiska aktiviteter av problemlösande karaktär är ett sätt att undervisa elever med 
särskild begåvning. På det sättet kan eleverna inte använda sig av standardlösningar utan de är 
tvungna at resonera sig fram till lösningen. Det är viktigt att lärare ger frågor som varför och 
hur istället för att endast bekräfta att ett svar är rätt. Vid problemlösningsuppgifter går det att 
lösa problemen på flera olika sätt, vilket kan stimulera elever med särskild begåvning. Uppgifter 
med standardlösningar kan göra att eleverna blir understimulerade och där visar eleverna inte 
sin förmåga för att de anser att uppgifterna är för lätta (Pettersson 2008, 2013;  Mellroth, 2018). 

Lärare, pedagoger och annan skolpersonal känner lätt igen de elever som utvecklas 
långsamt. De elever som är avvikande, t.ex. utåtagerande, tillbakadragande, extremt 
intresserade av ett ämne eller de som är annorlunda på något annat sätt vill man ofta sätta en 
diagnos på som t.ex. ADHD, autism eller Aspbergers. Många elever som Kullander (2013) har 
träffat upplevs som att de har en diagnos men sen har det visat sig att dessa elever är särskilt 
begåvade inom ett eller flera ämnen. Utifrån är det viktigt att göra en pedagogisk kartläggning 
av elever för att hitta rätt verktyg i arbetet med elever med särskild begåvning. Det är viktigt 
att lärare har goda kunskaper kring elever som är särskilt begåvade för att kunna se om detta 
avvikande beteende beror på en diagnos eller för att eleven är understimulerad. Det är precis 
lika viktigt att identifiera en elev som är särskilt begåvad som en elev med dyslexi. Detta för 
att båda behöver stöd och vägledning i sitt lärande för att kunna utvecklas maximalt (Kullander, 
2013; Mellroth, 2018). 
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Mattson (2013) ger exempel på hur 
lärare och föräldrar kan identifiera elever 
med särskild begåvning. Hon påpekar att 
det finns många olika modeller som går 
att använda för att synliggöra eleverna. 
Hon menar att det även finns checklistor 
att använda för lärare, föräldrar och 
elever. Dessa kan innehålla frågor som 
berör eleverna och hur de ser på skolan.  

En av dessa checklistor (se figur 4) 
går att se i Paul Nissens studie Detecting 
Talent: A Student Checklist for 
Identification of Giftedness and Talent. 
Likande checklistor går att hitta i 
Mattsons studie.  
 
 
 

2.3.2. Bemöta och stimulera elever med särskild begåvning i matematik 
Alla elever måste stimuleras till att utvecklas till sin fulla potential. För att de ska stimuleras 

måste eleverna ges stöd och undervisningen måste vara utformad på ett sätt så att alla utvecklas. 
I den forskning som finns kring området har författarna mött elever som tycker att skolan är 
tråkig av olika anledningar. Läraren ser inte alltid elevernas begåvning och på grund av det 
stimuleras inte deras utveckling (Kullander, 2013; Krutetskii, 1976; Pettersson, 2008 & 2013). 

Som skrivits tidigare i denna studie så ska skolan enligt Lgr 11 och skollagen främja och 
stimulera eleverna till livslång lust att lära (Skolverket, 2018; SFS, 2010:800). Skolverket 
skriver även att skolan ska främja elevernas utveckling och att det ska ske genom en varierad 
och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer (Skolverket, 2018, s. 8). Det 
betyder att skolan måste anpassa undervisningen för att stimulera alla elever. Det finns många 
sätt att undervisa och undervisningsmetoderna som fungerar varierar från lärare till lärare  och 
från grupp till grupp.  Eleverna behöver stimuleras i sin begåvning och det sker i samspel med 
kompetenta pedagoger och/eller föräldrar som uppmuntrar eleverna (Pettersson, 2013). 
Utvecklingen av de matematiska förmågorna kan endast ske i en miljö där eleverna har tillgång 
till matematik. Utvecklingen sker inte per automatik och eleverna måste stimuleras i 
matematiska aktiviteter. För att stimulera eleverna krävs en varierande undervisning och den 
behöver kunna anpassas efter elevernas olika förutsättningar.  

För att kunna stimulera elever med särskild begåvning måste läraren ha goda kunskaper 
inom matematik. Om läraren inte har detta är det svårt att förstå och anpassa undervisningen så 
den stimulerar även de särskilt begåvade eleverna. Alla elever gynnas av problemlösning, av 
s.k. rika problem. Men detta är något som läraren måste arbeta in i gruppen, att det får att läsa 
ett problem på olika sätt och att det viktigaste inte är att få bekräftelse på att svaret är rätt. Det 

Fig. 4 
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är viktigt att eleverna lär sig att förklara hur de har tänkt och att resonera kring varför de har 
löst en uppgift på ett visst sätt, istället för att få bekräftelse på rätt eller fel (Krutetskii, 1976; 
Mattson, 2013; Mellroth, 2018).  

 
2.3.3. Stöd till elever med särskild begåvning i matematik 
Lärare och skola behöver stöd i arbetet med de särskilt begåvade eleverna. Stödet kan 

komma från olika håll. Det är huvudmannens ansvar att lärare, skola och framförallt eleverna 
får det stöd som de behöver. Att huvudmannen ansvarar för utbildningen är något som står 
skrivet i skollagen och det innebär att det är kommun/skolchef, tillsammans med rektorer, som 
ansvarar för att eleverna får stöd utifrån deras behov, oavsett hur behovet ser ut. 

För att elever med särskild begåvning ska kunna stimuleras i matematiska aktiviteter måste 
lärare och skola ta reda på vilket stöd eleverna behöver. Ett sätt att ta reda på det är att 
genomföra en pedagogisk kartläggning, precis som med elever i svårigheter. Ett annat sätt att 
göra det på är att innan ett nytt avsnitt genomföra någon form av diagnos för att ta reda på vart 
eleverna befinner sig kunskapsmässigt. På det sättet kan undervisningen anpassas för att 
stimulera elever med särskild begåvning. Undervisningen kan lätt anpassas genom att utvidgas 
och/eller göras mer komplex om läraren är kreativ och kompetent (Barger, 2011; Kullander, 
2013). 

 
Organisatoriskt stöd 
Den senaste läroplanen och skollagen betonar enligt Kullander (2013) arbetet med särskilt 

begåvade elever. Skolplikten var tidigare i nio år, nu handlar skolplikten om att eleven ska ha 
uppnått lägsta nivån för årskurs nio. Detta kan innebära att en elev som är elva år kan läsa 
matematik på högstadienivå eller till och med gymnasienivå (Kullander, 2013). 

Enligt Lgr 11 ska läraren ”organisera och genomföra arbetet så att eleven; utvecklas efter 
sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga; får 
möjlighet till ämnesfördjupning” (Skolverket, 2018, s. 13). Trots detta menar Pettersson att 
skolan ofta saknar handlingsplaner för stöd och stimulans till elever med särskild begåvning. 
Ett exempel är en pojke som flyttas upp till årskurs två under matematiklektionerna men som 
även där ansåg att undervisningen var ”samma skit, fortfarande bara fylla i plus och minus” 
(Pettersson, 2013, s. 60). 

Skolan är skyldig att genomföra kartläggning genom det bedömningsstöd som finns från 
Skolverket. I bedömningsstöden ska lärare kartlägga eleverna för att se hur långt de kommit i 
sin taluppfattning. Bedömningsstödet (Regeringen, 2015) är obligatoriskt att använda och lagen 
röstades igenom i november 2016, och trädde i kraft 1 juli 2016. Materialet ska användas för 
att identifiera elever som behöver stöttning men det är även till för att se de elever som når 
högre och som behöver stimulans för att utvecklas ännu högre.  
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Bedömningsstödet i taluppfattning ska underlätta din 
uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1-3. Som lärare 
kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera 
elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i 
taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev 
kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver 
ytterligare stimulans. (Skolverket, 2019) 

 
Det finns även ett kartläggningsmaterial för förskoleklassen som blir obligatoriskt i juli 

2019, det ska genomföras på gruppnivå och där ska eleverna få möjlighet att visa intresse och 
nyfikenhet för matematik. Syftet med Hitta matematiken är att stödja läraren i att identifiera de 
elever som 

• visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i årskurs 3 i 
grundskolan och sameskolan respektive i årskurs 4 i specialskolan, 

• är i behov av extra anpassningar, eller 
• är i behov av extra utmaningar (Skolverket, 2019, s. 3) 

 
Ett sorts stöd är nivågrupperingar, något som kan gynna eleverna eftersom att de då får 

arbeta med andra elever med samma begåvning. Det finns t.ex. så kallade spetsutbildningar på 
gymnasienivå för elever inom idrott, musik och även inom matematik och språk. Dessa 
spetsutbildningar förekommer även på högstadiet. Dessa kan få negativa konsekvenser då de 
endast finns på ett fåtal orter och att det då också handlar om en klassfråga. Det kräver också 
att eleverna är villiga att prestera utifrån sin begåvning vilket alla elever inte är vana vid 
(Pettersson, 2008 & 2013).  

Enligt Skolverkets allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram (2014) finns det olika typer av stödinsatser. De som har svårt att uppnå målen 
har rätt till stöd, men även de som lätt uppnår målen har rätt till stöd. Trots detta är det ett fokus 
på de elever som har svårt att nå målen i Skolverkets allmänna råd. De olika typerna av särskilt 
stöd är extra anpassningar och särskilt stöd. Det första innebär att stödet ges inom den ordinarie 
undervisningen och det behövs inga beslut om stöd. Det senare handlar om insatser som lärare 
eller övrig skolpersonal inte kan genomföra. Eleverna ska få möjligheter enligt skollagen att 
utvecklas så långt som möjligt för att nå sin fulla potential och för att en elev ska få särskilt 
stöd ska beslut av rektor tas och ett åtgärdsprogram ska utformas (Skolverket, 2014). SKL har 
skrivit en handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever, syftet med handlingsplanen är 
att öka kompetensen hos pedagoger kring ämnet och höja undervisningens kvalitét. 
Handlingsplanen har tagits fram för att flertalet kommuner efterfrågade stöd i ämnet då det 
fortfarande finns förhållandevis lite forskning (SKL, 2016).  

 
Lärarens roll 
Det finns många sätt att undervisa och undervisningsmetoderna som fungerar varierar från 

lärare till lärare och från grupp till grupp. Forskning visar att den viktigaste faktorn för elevers 
framgång är läraren. Lärare måste ha relevant och god ämneskunskap för att kunna undervisa 
elever med särskild begåvning, men även de elever som befinner sig i svårigheter. Forskning 
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visar dock att lärare ofta har dåligt med kunskap för att kunna anpassa undervisningen för dessa 
elever. En lärare blir inte bra bara för att hen använder en bra lärobok utan hen måste verkligen 
kunna ämnet. Elever med särskild begåvning behöver stimuleras i sin begåvning och det sker i 
samspel med kompetenta pedagoger och/eller föräldrar som uppmuntrar och ger eleverna stöd 
i deras utveckling. En elev klarar ofta inte av at utveckla sina förmågor till fullo utan stimulans 
eller stöd från skola och/eller hem. Om eleverna inte får det stöd som de behöver kan det 
resultera i att eleverna tappar information samt intresse och inte utvecklar grundläggande 
kunskaper inom området (Boaler, 2011; Kim, 2006; Krutetskii, 1976; Mellroth, 2018; 
Skolverket, 2018; Pettersson, 2008 & 2013). Utifrån aktuell forskning går det att se flera 
aspekter som starka för att gynna särskilt begåvade elever;  

 
• eleverna är kvar i det klassrum där de går så länge som möjligt  
• läraren är den faktor som har störst påverkan på elevernas framgång 
• att eleverna arbetar framåt i t.ex. matematikboken gynnar dem inte samt att  
• Lgr 11 och skollagen betonar arbetet med särskilt begåvad elever.  
 
För att dessa ovan nämna aspekter ska kunna fungera måste läraren ha rätt kompetens och 

få stöd. Det är huvudmannens ansvar att lärare och skola har rätt kompetens. Huvudmannen 
ansvarar tillsammans med rektorer för att elever får en utbildning utifrån deras behov (SFS, 
2010:800). 

Åtgärdsprogram som skrivits om tidigare kan enligt Skolverket skrivas även för de elever 
som lätt uppnår kunskapskraven. Då handlar det om att eleverna ska få stimulans för att nå så 
långt som möjligt i sin utveckling. Det är rektorns ansvar att det finns utarbetade 
förhållningssätt på skolan kring hur åtgärdsprogrammen ska skrivas och när de ska skrivas 
(Skolverket, 2014). Vidare betonar Skolverket (2015) att det inte krävs en diagnos enligt 
skollagen för att få anpassad undervisning och de elever som är särskilt begåvade ska få 
möjligheter att nå ännu längre. Det är rektorns ansvar att ha rutiner på skolan för hur skolan ska 
utarbeta, dokumentera och besluta om åtgärdsprogram, eller när det inte ska utformas. 
Huvudmannen ansvarar tillsammans med rektor för att skolorna har tillräckliga resurser för att 
undervisa eleverna utifrån skollagen (Skolverket, 2014).  

 
Olika former av stöd 
Det finns många sätt att ge elever stöd i sin utveckling för att stimulera elever med särskild 

begåvning. Mycket forskning trycker på att uppgifter av problemlösande karaktär är viktigt. Ett 
annat vanligt sätt att ge stöd är genom att individanpassa undervisningen. Ett vanligt sätt att 
göra det är genom hastighetsindividualisering. Vilket innebär att alla elever arbetar med samma 
material men i sin egen takt. Eleverna arbetar t.ex. i samma matematikbok men i olika kapitel, 
vilket medför minskade möjligheter till diskussioner och gemensamma genomgångar  

 Det finns andra sätt att individanpassa undervisningen för elever med särskild begåvning; 
acceleration samt berikning. Acceleration innebär att eleverna tillåts arbeta framåt i sin egen 
takt med stöd av matematikboken. Berikning innebär att eleven får arbeta med fler uppgifter 
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inom det område som övriga klassen arbetar med, men som är berikande och utvecklande för 
eleven. En vanlig miss bland lärare i fråga kring berikning är att eleverna ges fler liknande 
uppgifter inom samma område. Något som inte är lämpligt om eleven redan kan områden För 
att acceleration och berikning ska kunna genomföras måste läraren ha kompetens i ämnet. Det 
måste även finnas rätt material för att eleverna ska stimuleras i sin utveckling och läraren måste 
våga förändra sin undervisning och frångå det material som eleven redan har och kan. (Kim, 
2016; Mellroth, 2018; Pettersson, 2013). 
 

3. ANALYTISK RAM 
Utifrån den forskning som tagits upp ovan i teoretisk bakgrund har jag bildat en analytisk 

ram. Den analytiska ramen är uppdelad i tre teman; identifiera och bemöta, ge stöd och 
stimulera samt organisatoriskt stöd. När frågorna skapades till intervjuerna och enkäten 
användes dessa teman. I studiens resultat och analys kommer studiens insamlade empiri 
behandlas med hjälp av den analytiska ramen. 

Identifiera och bemöta är det första temat och handlar om identifiering och bemötande av 
elever med särskild begåvning i matematik. Ge stöd och stimulera är det andra temat och 
handlar om hur elever med särskild begåvning får stöd i sin utveckling samt hur de stimuleras 
d.v.s. hur undervisningen är uppbyggd för att utveckla eleverna. Det tredje temat är 
organisatoriskt stöd där det handlar om vilket stöd som lärare och skola kan få.  

 
3.1. Identifiera 
För att elever med särskild begåvning ska kunna utvecklas på bästa sätt måste skolan 

identifiera eleverna. Begåvning ses som en kombination mellan arv och miljö, där det är viktigt 
att skolan och hemmen samverkar och samarbetar. Det är av stor vikt att identifiera elever tidigt 
och för att kunna göra det är det viktigt att lärare har goda matematiska kunskaper. Lärare måste 
våga förändra och variera sin undervisning för att bemöta eleverna. Om en lärare bedriver 
undervisning som bygger på flera uttryckssätt är det lättare att identifiera elever som gömmer 
sin begåvning. 

 
3.2. Ge stöd och stimulera 
De särskilt begåvad eleverna behöver stöd och stimulans för att nå sin fulla potential. 

Lärarens undervisning måste vara utformad på ett sätt så att alla tillåts utvecklas. Eleverna kan 
få stöd på olika sätt, att individanpassa undervisningen är det vanligaste och här handlar det 
framförallt om hastighetsindividualisering, acceleration och  berikning. Det finns för och 
nackdelar med dessa och det är viktigt att anpassa undervisningen så att eleverna får använda 
sig av olika uttrycksformer samt att de får vägledning i sitt lärande. Den stora faktorn är lärare 
för att elever ska lyckas, därför behöver lärare ha goda och relevanta ämneskunskaper. Eleverna 
måste erbjudas uppgifter av problemlösande karaktär där eleverna tvingas frångå 
standardlösningar och istället använda sig av olika räknesätt för att lösa uppgiften. 
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3.3. Organisatoriskt stöd 
Elever med särskild begåvning behöver precis som alla andra elever stöd i sin utveckling. 

Stödet kan ges i olika former och det är ofta klassläraren som anpassar undervisningen. 
Eftersom läraren är en av de viktigaste faktorerna är det viktigt att läraren har rätt kompetens. 
Huvudmannen tillsammans med rektorer ansvarar för att det finns kompetenta och 
ämneskunniga lärare. Samt att de får stöd i sin undervisning, för att de eleverna stöd kan det 
behöva utformas åtgärdsprogram och det är rektorns ansvar att dessa skrivs. 

 

4. METOD 
I det här avsnittet motiveras studiens urval. Urvalet består av 32 deltagare i en enkät samt 

en lärare och en rektor i intervjuer. Därefter beskrivs hur de etiska övervägandena har 
tillgodosetts. Vidare tar avsnittet upp vilken empiri som är insamlad och hur tillvägagångssättet 
för insamlingen har gått till.   

 
4.1. Urval 
En viktig aspekt för att kunna ge elever med särskild begåvning en så bra undervisning 

som möjligt är att identifiera individerna så tidigt som möjligt (Mattson, 2013). Utifrån det har 
enkätens urval blivit målinriktat (Bryman, 2011, s. 434) då skolor som undervisar årskurserna 
F-3 valts som urval. I kommunen, som ligger i mellersta Sverige, fanns det 41 kommunala 
skolor (exklusive särskolor) som undervisade årskurserna F-3 och det är dessa skolor som blev 
studiens urval. Jag har genomfört intervjuer och de bygger på bekvämlighetsprincipen (Bryman 
2011), vilket betyder att dessa informanter fanns tillgängliga. Det fanns kännedom kring att de 
hade arbetat med elever med särskild begåvning inom matematik. Personerna har jag kommit i 
kontakt med vid VFU samt vid arbete på skolor som vikarie. Det slutliga urvalet i enkäten blev 
32 deltagare från 16 olika skolor, samt två intervjuer på två olika skolor. Mer om hur urvalet 
har gått till kan du läsa om längre ner i 4.3. Datainsamling och tillvägagångssätt. 
 

4.2. Etiska övervägande 
Innan en undersökning genomförs ska etiska överväganden tydliggöras för informanterna. 

Studien har utgått från de fyra etiska principer som gäller för svensk forskning; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 
2011, s. 131-132). Alla deltagare som har deltagit i denna studie har tagit del av ett 
informationsbrev som skickades ut vid förfrågan om deltagande. I informationsbrevet 
klargjordes syftet med enkäten och även vid intervjuerna, på det sättet har jag tagit hänsyn till 
informationskravet. Vidare har jag tagit hänsyn till samtyckeskravet då det i brevet framgick att 
deltagandet i studien var frivilligt och att deltagarna kunde välja att avbryta sitt deltagande. Jag 
har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet då jag i informationsbrevet klargjorde att 
deltagaren, skolan och staden skulle vara anonyma i undersökningen och att all data skulle 
raderas när studien var färdig. Informanterna blev informerade om att uppgifterna om vem som 
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har deltagit i studien var sekretessbelagda och att det endast är författaren av denna studie som 
har vetat vem som deltagit. Under processen med att skriva denna studie har det inte varit någon 
annan än jag som författare som har kunnat komma åt materialet med information om 
deltagarna. Detta t.ex. med lösenordskyddade mappar på den dator som jag har arbetat på. Även 
nyttjandekravet har jag tagit hänsyn till då det i informationsbrevet framgick att den insamlade 
empirin inte skulle användas i något annat syfte än vad som hade informerats om.  

 
4.3. Datainsamling och tillvägagångssätt 
Datainsamling har skett genom enkäter och intervjuer. Här nedan beskrivs hur 

datainsamlingen och tillvägagångssättet har sett ut för de båda insamlingsmetoderna. 
 
4.3.1. Enkäter 
För att komma i kontakt med lärare på skolorna har datainsamlingen för enkäterna skett på 

olika sätt. Först telefonsamtal och mejl till rektorer för att därigenom få lärare till 
undersökningen. Eftersom att det var få rektorer som svarade, togs beslutet att enkäten skulle 
skickas direkt till lärarna på de olika skolorna. Detta genomfördes genom att en lista med allas 
mejladresser sammanställdes från respektive skolas hemsida. En risk med detta var att lärare 
som inte undervisade i matematik fick enkäten skickad till sig.  

Enkäterna skapades med hjälp av Googles formulärprogram (2019). Totalt var det 256 
lärare som ingick i urvalet. Eftersom att det var fyra skolor som avböjde via mejl och tre via 
samtal innan mejllistan sammanställdes blev utskicket till 166. En vecka efter enkäten hade 
skickats, skickades en påminnelse till via mejl till lärarna. Vid påminnelsen visade det sig att 
34 mejladresser inte fungerade. Det var även tre lärare som avböjde att delta eftersom att de 
inte undervisade i matematik och ytterligare två som avböjde av personliga skäl. Enkäten var 
öppen i fyra veckor och utifrån det har studien fått in kompletta svar från 32 deltagare, från 16 
olika skolor.  

Enkäterna har först och främst varit kvantitativa (Bryman, 2011, kap 6) då de frågor som 
förekommit till mestadels var flervalsfrågor. Dock fanns det möjlighet för deltagarna att bygga 
vidare på svaren genom att svara med fritext på vissa ställen.  

När frågorna skapades byggde de på de tre teman som tidigare nämnts; identifiera och 
bemöta, ge stöd och stimulera samt organisatoriskt stöd. De slutliga frågorna (Se bilaga 2) i 
enkäten blev efter läsning direkt hämtade eller inspirerade av Eva Petterssons (2008) 
avhandling. Enkäterna bestod av ytterligare ett tema; Om dig och din tid i yrket. Detta tema togs 
med eftersom att det har varit av intresse att veta om deltagarna har arbetat som lärare i ett eller 
fyrtio år. Om en deltagare har arbetat i fyrtio år fanns det större sannolikhet att denne hade mött 
en elev med särskild begåvning eftersom att läraren hade större erfarenhet. När enkäterna var 
genomförda sammanställdes informanternas svar i olika tabeller och diagram, vilka presenteras 
i studiens analys och resultat. Informanternas svar i fritexterna sammanställdes och även de har 
analyserats i studien. 
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De olika frågorna gick att separera till ett specifikt tema. För få förståelse för vilka frågor 
som har hört till vilket tema presenteras de olika temana nedan samt vilka frågor som gick att 
särskilja till de olika temana.  

 
Identifiera och bemöta 
Frågorna nedan är i studien kopplade till temat identifiera och bemöta:  

- Har du någon gång mött en elev med särskild begåvning inom matematiken? 
Denna fråga var en ja eller nej fråga. Temat bestod även av två frågor där läraren tilläts att 

svara med egna ord i en lång svarstext. Dessa frågor var:  
- Hur har du upptäckt denna elev? 
- Hur anser du att man ska bemöta en elev med särskild begåvning? 
 
Ge stöd och stimulera  
Vidare bestod enkäten av frågor där läraren har fått svara på frågor med svarsalternativ på 

en skala 1-5, men även på flervalsfrågor där det fanns många olika alternativ.  
- Tror du att en viss undervisningsmodell har betydelse för att synliggöra elever med 

särskild begåvning?  
- Tror du att en viss undervisningsmodell har betydelse för att elever med särskild 

begåvning ska kunna utvecklas?  
- Om du tänker på ditt klassrum, hur ser undervisningen ut i huvudsak? 
 
Frågorna fortsatte och handlade om vilka undervisningsmodeller som passar bäst in på 

lärarnas klassrum, samt vad lärarna gör för att stimulera elever med särskild begåvning. Här 
fanns möjlighet för lärarna att ge egna svarsalternativ.  

 
Organisatoriskt stöd 
Till det tredje temat kunde dessa frågor kopplas.  

- Anser du att du har bra stöd från kollegor i arbetet med särskilt begåvade elever? 
- Anser du att du har bra stöd från ledningen på din skola i arbetet med särskilt begåvade 

elever? 
- Anser du att du har bra stöd från kommunen i arbetet med särskilt begåvade elever? 
I detta tema fick lärarna även besvara två frågor fritt med lång svarstext kring hur de får 

stöd och vilket stöd de skulle vilja ha.  
 
4.3.2. Intervjuer 
Kontakt togs via mejl med de personer som valts ut i studiens urval för intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med en lärare och en rektor, de valdes ut för att båda hade en lång 
erfarenhet av att undervisa i klasserna F-3 samt att rektorn hade erfarenhet som specialpedagog. 
Om svaren skiljer sig något utifrån att jag intervjuat en rektor och en lärare kan du läsa om i 
metoddiskussionen.  
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Den här studien har genomfört semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 414-416). 
Det fanns en intervjuguide (se bilaga 1), men denna kunde användas på ett flexibelt sätt. 
Utgångspunkten var att ställa frågorna i den ordning som frågorna var i guiden men det fanns 
även stor frihet för informanterna att utrycka sig på sitt eget sätt. Frågorna som guiden innehöll 
ställdes i olika ordning för de olika intervjuerna eftersom att informanternas svar ibland byggde 
vidare och på så sätt kom in på andra frågor i guiden.  

Intervjuerna skedde på respektive skola och tog ca 40 minuter var, vi satt i enskilda rum 
där det inte fanns några störmoment. Intervjuerna spelades in för att kunna få ett naturligt samtal 
utan anteckningar som störde under tiden.  

 
Intervjuerna bestod av frågor som  

- Fakta om personen, hur länge hade den arbetat, erfarenhet, utbildning?  
- Om jag säger särskilt begåvad inom matematiken, vad tänker du på då?  
- Tror du att det finns något speciellt sätt att upptäcka en elev med särskild begåvning? 
- Hur ser du på stödet till elever, lärare och skola? 
 
Frågorna utformades så att informanterna inte skulle känna sig kränkta eller hotade. Syftet 

var att de skulle kunna svara på ett naturligt sätt utifrån sina egna tankar. En av frågorna kring 
stöd intervjuerna var: Vilket stöd tycker du att det borde finnas till lärare/skolor som arbetar 
med särskilt begåvade elever? Att fråga på ett sätt där intervjun öppnade upp för reflektion 
istället för att informanterna var tvungna att svara på ett korrekt sätt var av stor vikt när frågorna 
utformades. Det var dessutom viktigt att frågorna var utformade på ett sådant sätt att 
informanterna tilläts sväva iväg från själva frågan. Att de tilläts detta ledde till att de automatiskt 
svarade på fler frågor utan att dessa hade ställts till dem. Frågorna lästes dock upp efteråt för 
att synliggöra frågorna för informanterna.  

 
4.4. Analysmetod 
När det insamlade materialet skulle analyseras valde jag att använda mig av triangulering. 

Det är en del av flermetodsforskning och innebär att mina metoder enkät och intervju 
tillsammans ger ett underlag för en analys mot mina frågeställningar (Bryman, 2018).  

Den teoretiska bakgrunden skrevs och därefter skapades den analytiska ramen utifrån de 
viktigaste punkterna från teorin och forskningsfrågorna. Ramen består av tre teman; identifiera 
och bemöta, ge stöd och stimulera samt organisatoriskt stöd. När enkäter och intervjuer 
skapades gjorde det utifrån de tre temana i den analytiska ramen. Frågorna till intervjuer och 
enkäten har skapts för att kunna besvara de frågeställningar som studien har haft.  

Den analytiska ramen går att koppla till de tre frågeställningarna:  
 
● Identifiera: 

- Vilka sätt att identifiera och bemöta elever med särskild begåvning i matematik 
beskriver lärarna och skolledaren? 

● Ge stöd och stimulera:  
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- Hur beskriver lärarna och skolledaren att de ger stöd och stimulering till 
eleverna? 

● Organisatoriskt stöd: 
- Vilket organisatoriskt stöd beskriver lärarna att de får eller att de saknar? 

Dessa frågor har som skrivits i 1.1. analyserats med hjälp av en varför fråga. Om frågan 
t.ex. var hur deltagarna identifierar och bemöter elever och en informant svarar eleverna får 
arbeta med elever på samma nivå. Så har jag i analysen också tittat på om lärarna har gett någon 
anledning till att eleverna får arbeta med elever på samma nivå.  

Till en början analyserades  deltagarnas svar genom att kategorisera dem till respektive 
tema. Därefter försöktes gemensamma nämnare att hittas för att på det sättet kunna skapa 
underrubriker till varje tema i den analytiska ramen. En s.k. tematisk innehållsanalys har 
genomförts, fokus har vart att hitta mönster i informanternas svar som visar på likheter eller 
skillnader i deras åsikter och tankar. 

Intervjuerna och enkäterna har analyserats var för sig. Sedan har jag använt mig av 
triangulering då gemensamma nämnare har hittats i de olika metoderna. På det sättet har 
informanternas svar kunnat bestyrka varandra och ge ett rikare underlag till studien (Bryman, 
2018).  

När empirin analyserades identifierades flertalet viktiga aspekter i arbetet med särskilt 
begåvade elever i matematik. Flertalet av dessa går att koppla till både identifiera och ge stöd 
och stimulera (se figur 5).  

 
Identifiera Ge stöd och stimulera Organisatoriskt stöd 

• Samarbete 
• Varierad undervisning / undervisningsmodell 
• Koncentrationssvårigheter & kartläggning 
• Problemlösning vs. standardlösningar 
• Nivågruppering 

• Lärarens roll 
• Huvudman och rektors roll 
• Efterfrågat stöd 

 
 
4.4.1. Intervjuer 
Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer, vilket du har kunnat läsa om ovan. Vid 

analys av intervjuerna lyssnade jag på det inspelade materialet som var ca 40 min x2. Under 
tiden fördes anteckningar utifrån den analytiska ramen, informanternas åsikter och tankar 
fördes in under de tre olika temana i ramen. När anteckningar var förda lyssnades intervjuerna 
återigen igenom för att se om några viktiga tankar hos informanterna hade missats. Utifrån 
anteckningarna som blev i den analytiska ramen kunde ett flertalet aspekter som hörde till varje 
temat identifieras. 

 
 
 
 

Fig. 5 
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4.4.2. Enkät 
Enkäten har analyserats genom att informanternas svar har förts in i respektive tema. När 

jag sedan tittade på informanternas åsikter och tankar som förts in i den analytiska ramen kunde 
jag även i enkäterna urskilja ett flertal kategorier inuti respektive tema. Dessa kategorier var 
liknande de i intervjuerna och därför kunde gemensamma kategorier skapas till varje tema. I 
avsnitt 5 presenteras enkätens rådata med frågorna till respektive tema. En kort sammanfattning 
av svaren kommer där presenteras utan någon analys. 

5. RESULTAT – ENKÄTENS RÅDATA 
Enkätens frågor skapades utifrån den analytiska ramen, den i sin tur hade jag skapat utifrån 

studiens teoretiska bakgrund samt studiens forskningsfrågor. Nedan kommer du kunna utläsa 
vilken forskningsfråga som kan kopplas till vilka frågor. I slutet av varje tema kan du läsa en 
kort sammanfattning som ej är analyserad. 
 

5.1. Informanternas bakgrund 
Frågor om informanternas 

bakgrund var följande:  
1. Vilken skola arbetar du på?  
2. Vilket kön identifierar du dig 

som?  
3. Hur gammal är du?  
4. Hur många år har du arbetat som 

verksam lärare? 
5. Är du behörig att undervisa i 

matematik?  
 
 
Jag fick in svar från 32 lärare, från 16 olika skolor. Av dessa lärare var 84,4% kvinnor och 

15,6 män.  Figur 6 ovan visar deltagarnas år i yrket, vi kan t.ex. se att 44% av deltagarna endast 
har arbetat i 0-5 år. Att få med den här statistiken har varit av stort intresse då det går att 
analysera deltagarnas svar utifrån hur länge de har arbetat som lärare. 84,4% av deltagarna var 
vid tillfället för enkäten behöriga att undervisa i matematik, även detta är av intresse då jag 
analyserat varje lärares svar i enkäten.  
 

5.2. Identifiera 
Nedan kommer du kunna läsa de frågor som är kopplade till frågeställningen; Vilka sätt att 

identifiera och bemöta elever med särskild begåvning i matematik beskriver lärarna och 
skolledaren? Informanterna fick besvara hur de identifierade elever utifrån följande frågor:   
 

1. Har du någon gång mött en elev med särskild begåvning inom matematik? (ja/nej) 

Fig. 6 
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2. Hur har du upptäckt denna elev? (Fritext) 
3. Tror du att en viss undervisnings-

modell har betydelse för att 
synliggöra elever med särskild 
begåvning? (1-5 fråga) 

 
 
 
Många av informanterna hade mött 

elever med särskild begåvning, en del hade upptäckt eleven själv medans vissa hade fått 
informationen från annat håll. Som figur 7 visar var det många av informanterna som ansåg att 
undervisningsmodellen hade betydelse för att identifiera elever med särskild begåvning.  
 

5.3. Ge stöd och stimulera 
 
Vidare fick de besvara frågor som kunde kopplas till frågeställningen; Hur beskriver 

lärarna och skolledaren att de ger stöd och stimulering till eleverna? Frågorna var följande:  
 

1. Hur anser du att man ska bemöta elever 
med särskild begåvning? (fritext) 

2. Tror du att en viss undervisningsmodell 
har betydelse för att elever med särskild 
begåvning ska kunna utvecklas? (1-5 
fråga)  

3. Om du tänker på ditt klassrum, hur ser 
undervisningen ut i huvudsak? (1-5 
fråga)  

4. Vilken/Vilka undervisningsmodell/er tycker du passar 
 bäst in på ditt klassrum? (flervalsalternativ + fritext)  

5. Vad gör du för att stimulera elever med särskild begåvning i deras utveckling? 
(flervalsalternativ + fritext) 

Fig. 7 

Fig. 8 
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Informanterna gav många svar kring hur bemötande av elever skulle se ut enligt dem, det 

kan du läsa mer om längre ner i denna studie. Om vi tittar på figur 8 kan vi se att över 50% av 
informanterna anser att den undervisningsmodell som en lärare använder har stor betydelse för 
att en elev med särskild begåvning ska kunna utvecklas. På frågan kring vilken 
undervisningsmodell de själva använder har de kunnat ange flera alternativ. Tittar vi på figur 9 
som handlar om vilka undervisningsmodeller de använder kan vi se att många av informanterna 
använder sig av flera sätt att undervisa.  

Vidare fick informanterna 
svara på hur de stimulerar elever 
med särskild begåvning i 
matematik. Här kunde de också 
svara med flera alternativ. Om vi 
tittar på figur 10 kan vi se att det 
som de flesta informanterna har 
svarat är att de låter eleverna 
arbeta med fler svårare uppgifter 
inom samma område.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 

Fig. 10 
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5.4. Organisatoriskt stöd 
 
Till sist fick informanterna besvara frågor som har kunnat kopplas till frågeställningen; 

Vilket organisatoriskt stöd beskriver lärarna att de får eller att de saknar? 
 

1. Anser du att du har bra stöd från kollegor i arbetet med särskilt begåvade elever? (ja/nej) 
2. Anser du att du har bra stöd från ledningen på din skola i arbetet med särskilt begåvade 

elever? (ja/nej) 
3. Anser du att du har bra stöd från kommunen i arbetet med särskilt begåvade elever? 

(ja/nej) 
4. Vilket stöd får du? (fritext) 
5. Vilket stöd skulle du vilja ha? (fritext)  
 
  

 
 

 
Om vi tittar på figur 11-13 så ser vi att 72% av informanterna anser att de har bra stöd från 

sina kollegor. Från ledningen på skolan var det 47% som ansåg att de hade bra stöd från 
ledningen och till sist var det endast 37% av informanterna som tyckte att de hade bra stöd från 
kommunen. Informanterna har utifrån dessa tre frågor fått svara, med egen text, vad de får för 
stöd samt vilket stöd de skulle vilja ha. Utifrån denna fritext har jag i analysen sen hittat flera 
gemensamma nämnare för de två sista frågorna i enkäten.    

 
Vilket stöd får du?  Vilket stöd skulle du vilja ha?  
 

• Stöttning, tips och idéer på hur eleverna 
identifieras samt hur vi stöttar dem 

• Kollegialt lärande med lärare från äldre 
årskurser: 

- Matematiklyftet 
- Samtal om att ha ett gemensamt 

förhållningssätt, ha höga förväntningar 
på alla elever 

• Flexibelt lärande, lektioner på samma 

• Utbildning  
- Gifted children 
- Programmering och tekniska hjälpmedel 
- Matematiklyftet 
- Kompetensutveckling från kommunen 

• Handledning, t.ex. hitta utmaningar  
• Större budget för 
-  mer spelrum till dessa elever 
- inköp av läromedel och appar 
• Organiserade matematikgrupper där de får 

Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
I det här avsnittet presenteras resultatet av den analys som har skett. Hur jag gått till väga 

för att analysera det insamlade materialet har du kunnat läsa om tidigare i denna studie. I 
analysen fann jag flera aspekter som kunde kopplas till varje tema, även dessa har du kunnat 
läsa om tidigare. Nedan presenteras hur informanterna åsikter och tankar kommer fram i varje 
tema.  

I enkätens undersökning är det 72% av lärarna som har mött en elev med särskild 
begåvning. Studiens deltagare är överens om vikten av att identifiera eleverna för att stimulera 
och ge dem stöd på bästa sätt.  

 
6.1. Identifiera, ge stöd och stimulera 
Enligt Mönks modell (Mattson, 2013) ses begåvning som något som samverkar mellan 

skola, föräldrar och kamrater. Informanterna beskriver olika sätt som de har identifierat elever 
med särskild begåvning, flera av sätten involverar samarbete av någon typ. 
 

6.1.1. Samarbete för att identifiera, ge stöd och stimulera 
Läroplanen förespråkar ett gott samarbete med hemmet för att främja elevers utveckling. 

Skolan ska också samarbeta mellan de olika stadierna inom skolan samt med förskolan för att 
gynna elevernas utveckling (Skolverket, 2018, s. 14-15).  

 
Samarbete med hemmet för att identifiera 
Skolan och hemmet ska enligt skollagen och läroplanen samarbeta för att stödja eleverna i 

deras allsidiga utveckling (Skolverket, 2018; SFS, 2010:800). Flertalet av informanterna i den 
här studien har blivit uppmärksammade av föräldrar om att barnen var duktiga i matematik. När 
lärarna sen har undersökt elevernas förmågor och kunskaper i matematik har det visat sig att de 
är särskilt begåvade. En lärare beskrev det som att hen hade fått information från föräldrar, 
läraren hade själv upplevt eleven som allmänt ofokuserad och misstänkte koncentrations-
svårigheter. När läraren sen förändrade sin undervisning till en mer varierad undervisning 
visade det sig att eleven hade tyckt att undervisningen tidigare var tråkig och inte nödvändig då 
eleven redan kunde det som läraren arbetade med.  
 

tid så att elever kan ha lektioner med 
andra klasser 

• Specialpedagogisk handledning för 
både personal och elever 

• Resurser i klassrummet, för både svaga 
och starka elever.  
 

chans att möta, upptäcka och laborera med 
elever med samma förståelse 

• Mindre klasser skulle ge större möjlighet att 
individualisera 

• Särskilt stöd från resurslärare/speciallärare, på 
samma sätt som elever som har svårt att nå 
målen 

Fig. 14 
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Samarbete inom skolan för att identifiera 
I intervju berättar en av informanterna att de genomför elevintervjuer med de elever som 

börjar förskoleklass. Dessa elevintervjuer genomförs för att se vilka intressen eleverna har men 
också för att se vilka som är i behov av extra stöd eller som har fallenhet i något ämne. Att 
genomföra dessa typer av elevintervjuer är något som hen berättar kräver ett stort samarbete 
inom skolan för att kunna genomföra. Det har t.ex. behövts många planeringstimmar bakom 
idéen att ha dessa samtal. 

Flertalet av informanterna i studien beskriver hur de fått information vid överlämnande 
från förskolepersonal, lärare på skolan eller från lärare på andra skolor. En negativ effekt att ta 
till sig information från andra lärare vid t.ex. överlämning från en annan klass är att du som 
lärare inte bildar din egen uppfattning om eleven. Det kan vara så att en lärare bedömer eleven 
som t.ex. lågpresterande eller med koncentrationssvårigheter. Den eleven kan istället vara 
understimulerad i sin föregående klass och har inte velat visa sina förmågor p.ga. att 
undervisningen har vart utformat på ett sätt som inte har tillgodosett den elevens behov. Viktigt 
är därför att inte endast lita på andra lärares uppfattningar kring eleverna utan att skapa sin egen 
bild av eleverna och klassen.  

 
Samarbete inom skolan för att ge stöd och stimulera 
Det finns många sätt att ge stöd och stimulera elever med särskild begåvning. För att flera 

av stödinsatserna ska fungera måste lärare samarbeta på ett fungerande sätt med andra lärare. 
Flertalet av informanterna beskriver att eleverna får undervisning i annan klass eller i mindre 
grupp, det är även en del som får enskild undervisning av t.ex. speciallärare. Detta är något som 
kräver ett samarbete mellan personal på skolan för att det ska fungera. Några av informanterna 
beskriver att de har lektioner samtidigt i åk 1-3, även detta är något som kräver ett gott 
samarbete. En lärare benämner det som ”flexibla klassrum”, detta kommer du kunna läsa om 
längre fram i den här studien. 

 
6.1.2. En varierad undervisning för att identifiera, ge stöd och stimulera 
Läroplanen förespråkar en varierad undervisning, och att lärare stimulerar elevers lust till 

ett livsfyllt lärande. 
 
Undervisningsmodell för att identifiera 
Deltagarna i enkäten ser en varierad undervisning som en framgångsfaktor för att 

identifiera elever med särskild begåvning i matematik. Detta för att när en lärare varierar 
undervisningen så finns det fler möjligheter för eleverna att delta och utvecklas. Även vid 
intervjuerna betonar informanterna att en varierad undervisning behövs, vid en varierad 
undervisningsmetod finns det många sätt att identifiera elever. Några av enkätdeltagarna 
beskriver det som att de har upptäckt elever med särskild begåvning naturligt i klassrummet. 
Då under genomgångar och samtal men framförallt vid uppgifter av problemlösande karaktär, 
det kan du läsa om längre ned. 
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Undervisningsmodell för att ge stöd och stimulera 
Lärarna i den här studien ser en varierad undervisning som en viktig faktor för att bemöta 

elever med särskild begåvning. I enkäten har lärarna fått svara på om de tror att 
undervisningsmodellen har betydelse för att elever med särskild begåvning ska kunna 
utvecklas. Över 50 % av deltagarna svarar att de tror att den har det till stor grad. Detta för att 
lärarna tror på att möta eleverna där de befinner sig, ge eleverna utmanande uppgifter på rätt 
nivå och att ha ett öppet sinne. En lärare beskriver det som:  

 
Alla elever måste bemötas olika, det är inte lätt att veta om 
eleven är särskild begåvad. Därför tror jag att man måste ha 
ett öppet sinne och förändra sin undervisning. 

 
Lärarna och informanterna är eniga om att undervisningen måste anpassas och att en 

varierad undervisning är viktigt. Forskning visar att alla elever gynnas av en varierande 
undervisning (Pettersson, 2008, 2013). 

Om vi tittar på figur 9 i analysen som visar de undervisningsmodeller som lärarna använder 
går det att se att de använder många olika sätt att arbeta. Lärarna har kunnat ange flera svar, 
därav att det är höga staplar på flera av alternativen. Det som är intressant är att alla lärare har 
angett att de har genomgångar med alla elever, den stora frågan är då om de elever som är 
särskilt begåvade är med på de genomgångarna som läraren har med alla elever.  

Om vi samtidigt tittar på figur 10 kan vi se att lärarna använder två populära sätt att 
stimulera starka elever. Eleverna tillåts att arbeta vidare (acceleration) samt att arbeta med fler 
svårare uppgifter inom samma område (berikning). Om eleverna som tillåts att accelerera är 
med på genomgångarna är det troligt att eleven inte gynnas av detta i sitt eget klassrum utan 
behöver vara med på genomgångar för det område som eleven arbetar med. Viktigt är att 
eleverna inte lämnas ensamma i sitt lärande och t.ex. sitter i klassrummet och bara tillåts att 
räkna framåt i mattebok efter mattebok. Det kan medföra att eleverna missar viktiga begrepp 
och tankesätt som endast kan fås genom genomgångar och diskussioner med andra med samma 
förmåga (t.ex. andra elever eller lärare) att tänka matematiskt. 

Det vanligaste sättet att stimulera elever enligt lärarna i enkäten är berikning, att arbeta 
med fler uppgifter inom samma område är något som ofta inte gynnar elever med särskild 
begåvning. Det som hade gynnat dem hade istället vart om de fått svårare uppgifter inom 
samma område från början. Går vi tillbaka och ser att alla elever är med på genomgångarna och 
då tittar på att det är många lärare som uppger att eleverna tillåts att accelerera. 

 
Problemlösning vs. standardlösning 
Deltagarna i enkäten är eniga om att det inte fungerar att endast ha en metod i sin 

undervisning. Många elever upplever det tråkigt enligt informanterna att endast ha uppgifter 
med s.k. standardlösningar2. Därför behövs en varierad undervisning med modiga lärare som 

                                                 
2 Med standardlösningar menas uppgifter som endast kan lösas på ett sätt, med ett givet räknesätt. 
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vågar förändra och utforska nya sätt att undervisa. Det är viktigt att vara lyhörd, inte vara för 
fyrkantig och att kunna frångå läromedlet för att kunna tillgodose elevernas behov.  

I en intervju beskriver läraren det som att om eleverna inte får stöd och stimulans kommer 
eleverna krokna, om de gör det kommer de börja strula och stöka. Därför är det viktigt att hitta 
material som fungerar för eleverna. Hen menar att eleverna behöver ha utmanande uppgifter 
som utvecklar det logiska tänkandet, inte bara fler uppgifter inom samma område som fyller-i-
böcker. Eleverna som lärarna i enkäten vittnar om liknande situationer där eleverna tycker att 
rutinuppgifter med standardlösningar är meningslösa och för lätta, när de knäckt dem så är de 
tråkiga sen. 

Många av deltagarna uppger att en varierad undervisning är viktigt och att den behövs för 
att identifiera och stimulera elevers lärande. Ett enkelt sätt att variera är genom problemlösning, 
där uppgifter kan lösas med hjälp av olika räknesätt. Rutinuppgifter är enligt deltagarna och 
forskning (Boaler, 2011; Kim, 2006; Mattson, 2013; Mellroth, 2018; Skolverket, 2018; 
Pettersson, 2008) i den här studien tråkig för de särskilt begåvad eleverna då det ofta bara finns 
en lösning.  

Uppgifter av problemlösande karaktär är lätta att anpassa utifrån elevers olika behov och 
förmåga. Deltagarna ser problemlösning som en viktig del i att ge stöd och stimulans för elever 
med särskild begåvning i matematik. Det är dock viktigt att eleverna inte lämnas ensamma i sin 
kunskap utan att de får stöd och vägledning i utvecklingen. En lärare i enkäten beskriver det 
som:  

Många ”duktiga” elever kan jobba snabbt i en bok och klarar  
av att göra svårare uppgifter än genomsnittet. Men det är inte  
enbart så man ska möte upp deras förmåga. De behöver ofta  
utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska 
resonemang, kommunicera om matematiska idéer, använda 
olika uttrycksformer och skapa egna matematiska problem.  
 

Flertalet av lärarna menar att vi behöver gå djupare och bredda elevernas matematiska 
kunskaper, hjälpa till för att de ska förstå vad matematiken kan användas till. Det görs genom 
problemlösning och kluringar menar flertalet lärare. De tycker att eleverna ska ges utmanande 
uppgifter för att de inte ska börja tycka att matematik är tråkig.  

 
6.1.3. Nivågruppering 
Informanterna är överens om att elever måste utmanas på sin egen nivå. I enkäten är det 

många lärare som uppger att de har grupper där eleverna får arbeta med elever på samma nivå, 
både starka och svaga elever. De anser att det är viktigt att samarbeta på det här sättet för att 
eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Det är viktigt att de får utmanas och att de får mötas i grupper där andra är på samma nivå 
som eleven för att de ska kunna uppstå matematiska resonemang och diskussioner.  I enkäten 
uppger ett flertal lärare att eleverna får gå till en klass över dem eller att de har en speciallärare 
som är med eleven för att stötta hen i kunskapsutvecklingen. Att eleverna får denna sorts stöd 
är positivt då de tillåts att få genomgångar på den nivå där deras kunskap befinner sig. En av 
lärarna i enkäten ger förslag på hur undervisningen kan anpassas, ett förslag som kräver mycket 
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planering och samarbete mellan lärare i olika årskurser. Förslaget är att vid elevens val ska det 
finnas möjlighet för elever på lågstadiet att gå upp till en  årskurs på mellanstadiet eller till och 
med högstadiet för att arbeta med mer utmanande uppgifter som t.ex. problemlösning. 

Informanterna är positiva till nivågruppering, då får eleverna möjlighet att diskutera och 
resonera med elever med samma begåvning. En nackdel med att nivågruppera kan vara att 
läraren gör det för att få mer tid till de elever som behöver stöd för att de inte når målen och då 
lämnas de starka och begåvade eleverna ensamma i sin inlärning.  

 
Flexibelt klassrum 
Flertalet av deltagarna uppger att de är positiva till nivågruppering och att eleverna får 

arbeta med elever i högre klasser. En lärare beskriver det som: 
 

Vi använder oss av flexibel skola, d.v.s. elever får vara med 
på lektioner i annan årskurs! Svårt schematiskt att få ihop, 
men vi gör vårt bästa åt båda håll. T.ex. detta läsår, är en elev 
i åk 2 med på åk 3’s ma lektioner! Oftast inte alla ma-
lektioner/vecka, men så många schemat tillåter. Viktigast är 
att vara med på genomgångar, färdighetsträning sker sedan på 
resp. årskurs ma-lektioner i samarbete mellan klasslärare. 

 
Här beskriver en lärare hur flexibel skola fungerar på hens arbetsplats, där innebär det att 

alla elever har matematiklektioner samtidigt på lågstadiet ett antal lektioner. På det sättet kan 
de som behöver mer utmaning gå till en annan klass och vara med på deras genomgångar. 
Denna skola arbetar med acceleration, något som är positivt om eleverna får vägledning. På 
skolan verkar dessa elever få vägledning då skolan har samarbetat för att få till lektioner där 
eleverna får genomgångar och kan sedan arbeta med de uppgifterna i sin egen klass. 

 
 
6.1.4. Kartläggning och koncentrationssvårigheter 
 
Kartläggning i matematik 
Skolan är skyldig att genomföra kartläggning genom det bedömningsstöd som finns från 

Skolverket. Det finns ett obligatoriskt material för 1-3 samt ett som blir obligatoriskt juli 2019 
för förskoleklassen. Syftet med båda dessa är att identifiera elever som är i behov av extra 
anpassningar för att nå målen och de som är i behov av extra utmaningar. 

Innan detta material togs fram var det upp till varje lärare att använda vilket 
kartläggningsmaterial som de ville. Detta har kunnat innebära att varje skola har kartlagt 
eleverna olika och undervisningen har på det sättet inte blivit likvärdig, något som står i 
läroplanen. En av informanterna i intervjun ger ett exempel på ett material som de använt Förstå 
och använda tal – en handbok. Dessa tester används för att se hur eleverna ligger till i 
matematiken. Genom testerna går det att se om eleverna behöver mer utmaning i form av 
svårare material eller om eleverna behöver gå tillbaka och träna mer på ett område. Svårigheten 
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med att alla skolor använt olika material är att detta lever kvar och att många lärare vill använda 
det material som de är förtrogna med.  

Informanterna beskriver det som viktigt att genomföra kartläggningar för att kunna 
identifiera elever som annars gömmer sig. Elever kan t.ex. vara stökiga och upplevas som att 
de är svaga i ett ämne eller allmänt omotiverade. Därför är kartläggning viktigt så att elever får 
det stöd som de har rätt till. Om en elev ska ha anpassad studiegång, gå upp till en klass eller 
ha stöd utanför ordinarie undervisning behövs det skrivas åtgärdsprogram eller extra 
anpassningar berättar den intervjuade rektorn. Detta ska göras även för de särskilt begåvade 
eleverna, dock är det många av deltagarna i enkäten som beskriver att det inte görs för deras 
elever. 

 
Koncentrationssvårigheter 
Forskning visar att elever faller mellan stolarna, elever med särskild begåvning gömmer 

ibland sin begåvning och kan upplevas som elever med koncentrationssvårigheter. Det är 
viktigt att vi identifierar dessa elever innan det sätts en stämpel på dem som problembarn menar 
den intervjuade rektorn. Den intervjuade rektorn beskriver en elev som hon mötte när hon var 
lärare. ”Eleven var en sån elev som strulade lite, som inte visade sina kunskaper så där jättebra. 
Men efter att ha kartlagt eleven så insåg jag att den här eleven hade förmågan att nå målen 
väldigt lätt”. Denna elev mötte rektorn för länge sedan och då pratade man inte om särskilt 
begåvade barn, det var lättare att se en elev som stökig än att den var mer begåvad än övriga 
klassen. En lärare i enkäten beskriver det som:  

 
Föräldrar har uppmärksammat mig, jag trodde att eleven  
bara var allmänt ofokuserad, men det visade sig att  
eleven kunde mycket mer än vad jag trodde och därför  
tyckte hon att jag var arg hela tiden som sa till henne att  
vara still osv. 

 
Informanterna i både intervjuer och enkäten menar att när en elev strular och stökar så gör 

de det av en anledning. Det kan vara för att de är understimulerade och då är det viktigt att 
identifiera de faktorer som gör att eleverna strular och hamnar i stökiga situationer. Många av 
informanterna har mött elever som varit ofokuserade och de tycker att det är viktigt att 
identifiera dem för att kunna bemöta dem på bästa sätt.  

Det är flera informanter som beskriver det på det här sättet, att elever upplevs som stökiga. 
När de sedan har förändrat sin undervisning med mer problemlösning och variation har de 
identifierat eleverna. Det är viktigt att våga ändra i undervisningen för att de elever som upplevs 
som okoncentrerade ska bli aktiva. Detta kan enligt informanterna göras genom utmanande 
uppgifter på rätt nivå, t.ex. matematikspel eller problemlösning. 

Den intervjuade läraren menar att de åtgärdsprogram och extra anpassningar som finns i 
skolan vanligtvis skrivs för de elever som inte når målen. Däremot visas en blankett (bilaga 3) 
om utredning kring elevens behov av särskilt stöd, denna menar hen kan användas även för 
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särskilt begåvade. Att det är på det här sättet är något som även SKL synliggjort i sin 
handlingsplan (SKL, 2016). 

 
6.2. Organisatoriskt stöd 
Tidigare i denna studie har du kunnat läsa om olika sätt att identifiera, stimulera och ge 

stöd till elever med särskild begåvning. För att många av dessa ska fungerar krävs att 
organisationen fungerar och kan erbjuda olika lösningar på organisatorisk nivå som t.ex. 
flexibel skola eller fortbildningar. 

 
6.2.1. Lärarens roll 
När enkäten skickades ut, mejlades den till alla lärare i kommunen som undervisade i åk  
f-3, i svaren av enkäten så framkommer det att 15,6% av de lärare som deltagit inte är 

behöriga att undervisa i matematik. En negativ konsekvens av att inte vara behörig i ämnet som 
läraren undervisar i är att läraren förmodligen inte har relevanta och goda ämneskunskaper, det 
innebär att eleverna inte kommer få den utbildning som de har rätt till.  

Dock visar forskning att lärare måste vara lösningsfokuserade och våga förändra sin 
undervisning med varierande uppgifter för att möta elever med särskild begåvning. Om vi tittar 
närmare på deltagarna som svarat att de inte är behöriga så har två av dem arbetat över 35 år 
som lärare. De som har arbetat länge som lärare borde ha en stor erfarenhet av ämnet och kan 
ha goda ämneskunskaper på det sättet. Det kan möjliggöra att de ändå kan anpassa 
undervisningen på ett sätt så att de särskilt begåvade eleverna utvecklas.  

Av de som deltog i enkäten är det ungefär 44% som svarat att de arbetat 0-5 år, dessa lärare 
har inte så stor erfarenhet av att undervisa men alla har mött en elev med särskild begåvning. 
En av informanterna beskriver det som att hen mött en elev för länge sedan som var särskilt 
begåvad, vidare beskriver hen det som att det var innan det pratades om särskild begåvning. Att 
lärarna med lite erfarenhet av yrket har mött och identifierat dessa elever kan handla om att det 
finns mer forskning nu mot vad det gjorde för t.ex. 20 år sedan och att de då är mer observanta. 

 
 
6.2.2. Huvudman och rektor 
Det är huvudmannen och rektorns ansvar att se till att det finns kompetenta lärare. Enligt 

den intervjuade läraren skulle alla matematiklärare erbjudas att delta i matematiklyftet. Utifrån 
vad hen har sett så är det väldigt många lärare som inte har deltagit eller blivit erbjudna. Dock 
är det något som lärarna i enkäten svarar att de har deltagit i. 

Om vi tittar på figur 11-13 kan vi se hur informanterna i enkäten har svarat vilket stöd de 
får. De tycker att de får mycket bra stöd från sina kollegor, ganska bra från ledningen på skolan 
och sämre stöd från kommunen. Lärarna i enkäten beskriver hur de fått stöd i olika former från 
kollegor och skolans ledning men nämner inget stöd från kommunen.  

De flesta deltagarna tycker att stödet från kollegor och rektor fungerar, de får hjälp att ta 
fram material och träffar där de kan samtala om hur de kan tänka kring undervisning av särskilt 
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begåvade elever. Däremot anser de flesta att stödet från huvudmannen är sämre och det är också 
stöd från huvudman som de flesta efterfrågar.  

I enkäten är det en lärare som utmärker sig, hen beskriver det som:  
  

Skolan idag går inte att individanpassa! Det är 365 andra barn 
som man som lärare måste ta hänsyn till också! Önskvärt får 
ledningen när man upptäcker barn som är lite mer framåt i 
matte tillexempel, skulle kunna vara att man får ta hjälp av 
specialpedagog, speclärare mm för att nå dessa! Tyvärr så är 
detta inte verkligheten! Verkligheten är att barn som slåss, 
beter sig illa och stör undervisningen samt bokstavligen 
spottar på lärarna tar upp den mesta tiden av undervisningen! 
Om vi kunde få hjälp med sådana problem i klassrummet av 
kanske lärarassistenter, extra resurser mm så kanske det skulle 
bli lättare att undervisa och hjälpa elever som har en särskild 
”begåvning” i matte! 

 
Det är flera lärare i enkäten och även i intervjuerna som beskriver liknande situationer med 

utåtagerande elever som tar tid från undervisningen. Informanterna beskriver att de behöver 
hjälp att hantera sådana problem i klasserna. En viktig reflektion är om en till person skulle lösa 
problemet med elever som uppträder på det här sättet, eller om det handlar om att 
undervisningen är formad på ett sådant sätt som inte passar dessa elever. Vi lever i en tid där 
allt ska gå fort, eleverna är ofta vana vid att få bekräftelse direkt via spel på elektroniska 
plattformar. Forskning visar (Boaler, 2011 ) att lärare måste våga förändra sin undervisning. 
Ibland kan det vara så att lärare endast ser en elev som ”problembarn”, att problemet ligger hos 
eleven när problemet skulle kunna lösas genom att vi själva kartlägger och reflekterar över vårt 
sätt att agera i vissa situationer.  

I slutändan är det rektorer och huvudmannen som bär ansvaret för elevers utveckling då de 
är ansvariga för utbildningen på skolorna. Det är deras ansvar att se till så att lärarna har de 
resurser som behövs för att kunna utföra ett gott jobb med alla elever, oavsett om det är svaga 
elever eller särskilt begåvade elever. 

 
6.2.3. Efterfrågat stöd 
Det efterfrågade stödet handlar till största del om mer utbildning och större ekonomi (se 

figur 14). Att ge en elev tid med en speciallärare är något som kostar pengar och det gör att det 
handlar om stöd på kommunnivå som efterfrågas till största del. Ett annat efterfrågat stöd är 
mindre klasser, även detta kan inte den enskilda skolan påverka så mycket då det styrs av 
skolans budget. I flera kommuner i Sverige ska det besparas pengar, så även i den kommun 
som studien är genomförd i. Detta kan bli en negativ effekt för de elever som är i behov av stöd 
för att de är särskilt begåvade i matematik.  

Deltagarna upplever att de vill ha mer utbildning kring ämnet hur de ska kunna identifiera, 
bemöta och utveckla elever med särskild begåvning i matematik. Att lärarna efterfrågar detta 
är positivt då forskning visar att det krävs kompetenta lärare för att undervisa dessa elever.  
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Det finns enligt informanterna i enkät och intervjuer många saker som lärare, skola och 
kommun skulle behöva utveckla. Det behöver komma mer forskning och informanterna 
misstänker att det är många som gör fel och låter eleverna arbeta vidare med samma sorts 
uppgifter, något som inte gynnar dessa elever.  

 

7. DISKUSSION 
Syftet med den här studien är att undersöka verksamma lärares och en skolledares synsätt 

och uppfattningar kring arbetet med särskilt begåvade elever i matematiken, i årskurserna f-3. 
Detta genom att besvara tre frågeställningar: Vilka sätt att identifiera elever med särskild begåvning 
beskriver lärarna och skolledaren; Hur beskriver lärarna och skolledaren att de ger stöd och 
stimulering till eleverna; Vilket organisatoriskt stöd beskriver lärarna att de får eller att de saknar? 

Utifrån analysen av den insamlade empirin har det gått att urskilja flera viktiga punkter i 
arbetet med de särskilt begåvade eleverna i matematik. Deltagarna i studien är överens i många 
av frågorna, men det går även att urskilja avvikande svar. Nedan kan du läsa en sammanfattning 
av studiens resultat, sedan kommer en resultatdiskussion. Därefter en metoddiskussion där för 
och nackdelar med studiens val av metoder diskuteras. Vidare går det att lära de avslutande 
reflektionerna och konsekvenser för undervisningen, slutligen kort om fortsatt forskning kring 
ämnet.  
 
 

7.1. Sammanfattning av studiens resultat 
Målet med den här studien har varit att genom en enkät och intervjuer undersöka 

verksamma lärares och en skolledares synsätt och uppfattningar kring arbetet med särskilt 
begåvade elever inom matematiken. Det skulle ha besvaras med hjälp av tre frågeställningar: 
Vilka sätt eleverna identifieras; Hur stöd och stimulering ges; Vilket organisatoriskt stöd 
lärarna får eller saknar. Resultatet har visat att informanterna arbetar relativt lika i arbetet med 
att identifiera och stimulera eleverna som är särskilt begåvade. En varierad undervisning är 
viktig för att identifiera eleverna, men även för att ge stöd och stimulera eleverna i deras 
utveckling. Med en varierad undervisning finns det fler möjligheter för eleverna att identifieras 
då de elever som upplever uppgifter med standardlösningar tråkiga får andra sätt att delta. 
Problemlösning är ett sätt att variera undervisningen, de uppgifterna går ofta att förändra efter 
elevernas nivå.  

Samarbete är en framgångsfaktor för att identifiera, ge stöd och stimulera eleverna. Att 
identifiera eleverna med hjälp av hemmet är positivt och ett samarbete med hemmen är viktiga 
i skolan. Om en lärare får information överlämnad från en annan lärare är det viktigt att hen 
inte endast tittar på den informationen utan även gör en egen bedömning av elevernas förmåga. 
Nivågruppering är positivt, eleverna i denna studie har även möjlighet att gå till en annan klass 
och några informanter använder sig av flexibel skola.  

Mycket av det stöd som informanterna beskriver är organisatoriskt stöd, t.ex. att 
schemalägga lektioner samtidigt. Informanterna upplever att de får bra stöd från kollegor och 



 
 

 33 

ledning medan stöd från kommunen inte är lika bra. Det stöd som efterfrågas är stöd som kräver 
en större budget, något som den enskilda skolan inte kan påverka speciellt mycket. 

 
7.2. Resultatdiskussion 
I resultatet finns det åsikter och tankar som stärker de resonemang som redan finns i fråga 

om vad forskning säger kring arbetet med särskilt begåvade elever i matematik.  
 
Forskning visar att läraren är den viktigaste rollen för att elever ska kunna utvecklas 

maximalt. Detta kräver en lärare med goda och relevanta ämneskunskaper (Boaler, 2011; Kim, 
2006; Krutetskii, 1976; Mellroth, 2018; Pettersson, 2008, 2013). I enkäten är det 15,6% av 
lärarna som inte är behöriga att undervisa i matematik, dock har flera av dessa informanter 
arbetat länge som lärare och på det sättet kanske de har goda ämneskunskaper. Om de inte har 
det är det huvudmannens ansvar att de får rätt utbildning för att kunna bedriva undervisningen 
på rätt sätt (SFS, 2010:800). Dessa informanter har dock svarat att de har identifierat elever 
med särskild begåvning och har beskrivit hur dessa elever får stöd och stimulering som visar 
att de förstår vad särskild begåvning innebär, de arbetar t.ex. med problemlösning för att det 
går att identifiera till elevernas olika nivåer. Detta visar att de är matematiskt kunniga för att 
hitta dessa elever.  

 
Läroplanen och skollagen förespråkar samarbete med hemmet (Skolverket, 2018; SFS, 

2010:800). Flera av deltagarna i enkäten har identifierat elever med särskild begåvning genom 
föräldrar som varit uppmärksamma. Krutetskii fann att föräldrar inte hade pushat sina barn utan 
att de när de upptäckt att deras barn var begåvat hade ställt utmanande frågor (Krutetskii, 1976). 
När föräldrar och skola samverkar finns chans att fler elever uppmärksammas.  

Andra informanter har fått hjälp genom att andra lärare har identifierat eleverna. 
Läroplanen och skollagen betonar också vikten av ett samarbete inom skolan för att ge eleverna 
stöd i sin utveckling (Skolverket, 2018; SFS, 2010:800). Att få information överlämnad kan 
vara riskfyllt då det är lärares individuella bedömning av elevernas förmåga. En lärare kan t.ex. 
se en elev som stökig medan en annan ser den som understimulerad på grund av särskild 
begåvning och tappad motivation (Kullander, 2013; Krutetskii, 1976 & Pettersson, 2008, 2013). 

Informanterna i den här studien visar på ett gott samarbete då de nivågrupperar, lägger 
lektioner på samma tid samt har diskussioner kring särskilt begåvade elever. En positiv effekt 
av att nivågruppera är att eleverna får arbeta med elever med samma begåvning (Pettersson 
2008, 2013). En nackdel kan vara att läraren delar in elever efter nivå för att få mer tid till de 
svaga eleverna. Elever med särskild begåvning behöver precis som svaga elever vägledning i 
sitt lärande för att fortsätta utvecklas (Kullander, 2013; Mellroth, 2018).  

 
Skolan ska främja och stimulera eleverna till en livslång lust att fortsätta vilja lära sig 

(Skolverket, 2018; SFS, 2010:800). Skolverket skriver klart och tydligt att skolan ska ha en 
varierad undervisning (Skolverket, 2018, s. 8). Lärare måste alltså ha en varierad undervisning, 
dock är det flera lärare i enkäten som svarar att de endast använder matematikboken på frågan 
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kring vad de använder för undervisningsmodeller. Samtidigt har flera av dem svarat att de 
använder problemlösning i sin undervisning, något som forskning ser som en positiv effekt när 
en lärare undervisar elever med särskild begåvning (Krutetskii, 1976; Mattsson, 2013; Mellroth, 
2018).  

Informanterna i enkäter och intervjuer visar att en varierad undervisning är nyckeln till att 
identifiera, ge stöd och stimulera elever med särskild begåvning i matematik. Undervisningen 
ska vara utformad så att alla elever kan utvecklas. Genom att använda sig av problemlösning 
kan elever lättare identifieras då eleverna tvingas att resonera och de kan inte använda sig av 
standardlösningar. Forskning och empirin visar på att vid uppgifter med standardlösningar blir 
eleverna lättare understimulerade och visar inte sin förmåga (Kullander, 2013; Krutetskii, 1976; 
Pettersson, 2008, 2013; Mellroth, 2018). 
 

Det är viktigt att kartlägga eleverna för att kunna identifiera dem visar empirin, detta är 
något som Skolverket poängterat på senare tid genom olika kartläggningsmaterial och 
handlingsplaner. Det är viktigt att lärare har kännedom om de olika kartläggningsmaterial och 
handlingsplaner som finns, detta kan de få genom fortbildning i form av kollegiala lärande. Att 
få mer utbildning är något som flera informanter efterfrågar i undersökningen. Det finns även 
andra sätt att identifiera elever genom kartläggning, Mattson (2013) ger exempel på checklistor 
som finns att använda för att synliggöra elevers förmågor.  

Om en elev t.ex. är utåtagerande ska en pedagogisk kartläggning göras för att fastställa 
varför eleven beter sig på det här sättet (Skolverket, 2015). En av informanterna utrycker sig 
som att elever alltid beter sig på ett sätt av en anledning och ibland kan det vara läraren själv 
som hjälper till att skapa problemet. Därför är det viktigt att kartlägga eleverna för att kunna ge 
dem stöd på bästa sätt (Kullander, 2013; Mellroth, 2018).  

Alla elever har rätt till stöd och det krävs ingen diagnos för att skriva åtgärdsprogram eller 
sätta in stöd för elever med särskild diagnos (Skolverket, 2015).  

 
Mycket av det stöd som informanterna i studien beskriver handlar om stöd på 

organisationsnivå; schemalagda lektioner, utbildning och samarbete. Det är svårt att individ-
anpassa skolan tycker flera, dock är det en som utmärker sig och beskriver hur utåtagerande 
elever tar all tid från undervisningen. Skolan ska individanpassas enligt Skolverket (2018, s. 
13) och läroplanen betonar arbetet med särskilt begåvade elever enligt Kullander (2013). Dock 
blir det svårt om det finns elever som tar upp mer tid än andra.  

Många av informanterna efterfrågar stöd från kommunen i form av en större budget för att 
kunna sätta in olika former av resurser, köpa in läromedel eller utbilda sig inom området. Dock 
besparar Sverige just nu flera miljoner i många kommuner inom skola, detta är något som kan 
få en negativ konsekvens då flera elever inte kommer få den utbildning de har rätt till.  

Huvudman och rektor är ansvariga för att det finns kompetenta lärare som undervisar 
eleverna. Men när lärare får en stor arbetsbelastning som flera av lärarna i empirin beskriver i 
form av att energi och tid läggs på fel saker så försvinner kompetensen på fel ställen. 
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7.3. Metoddiskussion 
Studiens urval är verksamma lärare som undervisar åk F-3 samt en rektor. Valet att 

begränsa till F-3 handlar om att forskning visar att elever behöver identifieras så tidigt som 
möjligt (Pettersson, 2008 & 2013).  

När jag gick igenom den insamlade empirin och analyserat den har jag kunnat se att svaren 
mellan läraren och rektorn inte skiljer sig speciellt mycket, de reflekterar över elever med 
särskild begåvning på liknande sätt. Jag valde inte rektorn utifrån rollen som skolledare utan 
utifrån att hen hade rik erfarenhet av att arbeta med elever, då hen arbetat som både lärare och 
specialpedagog innan hen utbildade sig till rektor. Det hade alltså inte spelat någon roll att det 
är en rektor jag intervjuat utan resultatet hade troligtvis blivit liknande om det hade varit en 
lärare med ungefär samma erfarenhet. 

När denna studie skulle skrivas valde jag att använda intervjuer och enkäter som 
insamlingsmetod. I avsnittet om studiens metod beskrevs studiens urval och enkätens 
svarsfrekvens som blev relativt låg. Det finns flera möjliga orsaker till varför svarsfrekvensen 
blev låg och det kan ha haft flera betydelser för resultatet, några diskuteras nedan. 

 
En lista med mejladresser sammanställdes från skolornas hemsida, där stod det inte vilka 

ämnen som lärarna undervisar i, endast att de undervisar i t.ex. åk 1. Därför kan enkäten ha 
skickats till lärare som inte undervisar i ämnet och därmed har urvalet automatiskt blivit mindre. 
När urvalet skedde hoppades jag på en mycket högre svarsfrekvens, men så blev det inte. Trots 
att påminnelser skickades till lärarna blev svarsfrekvensen inte så hög. En möjlig orsak är att 
skolorna fått in förfrågningar från flera håll eftersom att det är flera som skriver sina 
självständiga arbeten. I efterhand var det en del lärare och rektorer som hörde av sig och 
meddelade att de endast besvarar de studenter som haft VFU hos dem. En annan möjlig orsak 
till den låga svarsfrekvensen i enkäten kan vara att det endast är de lärare som känner att de har 
en god kännedom om elever med särskild begåvning som svarade. Enkäten och intervjuerna 
har visat på en samlad bild kring kunskaperna om elever som är särskilt begåvade, 
informanterna beskriver liknande elever och liknande sätt att identifiera och ge stöd till 
eleverna. Dock är det inte säkert att det blir representativt för hela landet då svarsfrekvensen är 
låg.  

 
Intervjuer och enkäter valdes som metod för att få praktikgrundande reflektioner. 

Intervjuerna har bidragit till ett mer djup då informanterna och jag kunde ha ett samtal och de 
kunde utveckla sina svar utifrån vad de svarade innan.  

Det finns många olika sätt att analysera ett insamlat material, jag har valt att skapa en egen 
analytisk ram utifrån den forskning jag har läst. Med hjälp av den analytiska ramen analyserades 
empirin och där kunde jag se att flera andra kategorier och att mycket av empirin hörde ihop 
men på andra sätt. T.ex. att en varierad undervisning är bra för både att identifiera eleverna men 
också för hur lärare ge eleverna stöd vilket bidrog till att en kategori i analysen blev varierad 
undervisning. 
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Med hjälp av den analytiska ramen utformades även frågorna (bilaga 2) som bestått av 
både flervalsfrågor, fria svarsalternativ samt ja/nej frågor. Det finns risker med att ställa frågor 
där informanten inte kan svara fritt, t.ex. kan informanten tro att jag som frågeställare förväntar 
mig ett visst svar och på det sättet svara utifrån det. Ett exempel är den fråga som handlar om 
vilken undervisningsmodell informanterna använder sig av (se figur ). Där går det att se att 
många av informanterna svarat att eleverna arbetar själva och tysta i matematikboken eller med 
annat material. Att elever lämnas ensamma i sin inlärning är något som forskning visar att det 
inte gynnar eleverna, därför skulle det kunna vara en fråga där informanterna inte anger det 
alternativet. Dock har de gjort det och det visar att de vågar visa vad de gör. Vid dessa frågor 
med flera val har det även funnits chans för informanterna att svara fritt ifall de har några 
åsikter/tankar som inte stämmer överens med de alternativ som finns. Eftersom att flera av 
deltagarna svarat fritt på många av frågorna ser jag inga nackdelar med att forma frågorna på 
det här sättet och jag kan inte se att det fått några effekter på studiens resultat. 
 

 
7.4. Avslutande reflektioner och konsekvenser för undervisning 
Jag har under VFU och vikariat sett att de elever som fick mest fokus i klassrummet var de 

elever som var utåtagerande, i affekt på något sätt, de som helt enkelt störde under lektionerna. 
Att då läsa en kurs där forskningen i litteratur och föreläsningar visade att dessa svårigheter 
kunde bero på understimulering fick mig att bestämma mig för att skriva mitt självständiga 
arbete om elever med särskild begåvning i matematik.  

Europarådet skriver att det är viktigt att lärarutbildningen ger studenterna möjligheter att 
lära sig hur elever med särskild begåvning ska identifieras (Europarådet, 1994). Att ha 
kunskaper om elever med särskild begåvning är viktigt, speciellt eftersom forskning visar på 
att det är cirka fem procent (Skolverket, 2015) som är särskilt begåvade i ett eller flera ämnen. 
Enligt skolverket (SFS, 2010:800) är det lärarens uppgift att organisera och strukturera 
undervisningen utifrån elevernas behov så att de kan utveckla hela sin förmåga. 

 
Den här studien är deskriptiv vilket innebär att jag hållit mig nära det insamlade 

råmaterialet, analyser av materialet har skett men analysen har inte svävat iväg allt för mycket 
från empirin. När den här studien påbörjades hade jag viss kunskap kring hur jag kan identifiera 
elever med särskild begåvning. Jag har kunnat se att mycket av det som forskningen som jag 
läst tidigare under lärarprogrammet och i samband med denna studie stämmer till viss del med 
hur informanterna upplever undervisningen av de särskilt begåvade eleverna. Majoriteten av 
informanterna har goda kunskaper kring arbetet med särskilt begåvade elever och vet hur de 
ska identifiera eleverna. 

Det jag har kunnat se i mitt resultat är att informanterna tycker att det är svårt att hinna med 
alla elever och tillgodose alla elevers behov. Detta kan bero på flera saker, en av dem kan vara 
att mycket av energin går åt till elever som är utåtagerande på något sätt. Alla elever är olika 
individer och som lärare måste man anpassa sin undervisning efter den grupp man undervisar 
i.  
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Tidigare har lärares erfarenhet och utbildning analyserats och diskuterats. Att det finns 
lärare som inte är behöriga kan få negativa konsekvenser. En konsekvens är att eleverna inte 
får det stöd som de behöver, varken de särskilt begåvade eller andra elever. Forskning visar att 
den viktigaste faktorn för elevers lärande är läraren och då måste läraren vara ämneskunnig. Att 
obehöriga lärare undervisar kan vara en annan orsak till att lärare känner att de inte orkar med 
eller hinner med alla elever, de kanske inte vet hur de ska lägga upp en undervisning som passar 
alla elever. Några av de lärare som inte är behöriga i studien har lång och rik erfarenhet av att 
arbeta som lärare, det går att se i svaren att de försöker tillgodose elevernas behov.  

 
En viktig fråga så här i slutet av studien är om denna studie kan bidra till en samlad bild av 

hur arbetet med särskilt begåvade elever ser ut över hela Sverige, det enkla svaret på det är nog 
nej. Information om att delta i enkäten skickades ut till alla F-3 lärare i kommunen, trots det 
fick jag inte in det önskade antalet svar. Jag tror att det kan bero på flera saker, tidigare har jag 
beskrivit en orsak, att det är många som vill att lärare deltar i enkäter. Dock tror jag att vid 
förfrågan om att delta i olika studier väljer lärare ut de ämnen som de brinner för, ämnen som 
de själva är intresserade av. Därför kan det finnas lärare ute i kommunen som t.ex. inte har en 
aning om vad en särskilt begåvad elev är, som bedriver sin undervisning på ett sätt som inte 
gynnar alla elever eller som inte är behörig.  

 
Konsekvenser av att elever som är särskilt begåvade inte upptäcks och får stöd är många. 

Om undervisningen inte är anpassad efter alla elevers behov, oavsett behov riskerar samhället 
att förlora viktiga samhällsmedborgare. Elever som är understimulerade kan visa det på olika 
sätt, en del genom att bli utåtagerande andra med att dölja sin begåvning. Om en elev blir 
utåtagerande och ofta hamnar i affekt är det troligt att lärare kommer se hen som ett 
problembarn och eleven kommer inte få den hjälp som hen behöver utan kommer bara ses som 
ett problem. Eleven får inte undervisning som hen har rätt till och kommer eventuellt att missa 
lektioner som hen stör på, eleven missar undervisningen och på det sättet kommer eleven 
kanske i framtiden få låga betyg. Eleven kanske hade kunnat nå långt i sin begåvning som en 
viktig del i samhället som rymdforskare, läkare, arkitekt eller lärare. Får elever inte rätt stöd 
och stimulering kan de istället hamna fel i samhället och hamna i brottslighet, det är viktigt att 
lärare gör allt de kan för att undervisningen ska gynna alla elever. Om undervisningen 
fortfarande inte gynnar alla elever behöver elevernas behov ses över en gång till för att 
säkerställa att alla utvecklas maximalt.  

 
 
För att kortfattat svara på studiens forskningsfrågor så är varierad undervisning nyckeln för 

att identifiera och stimulera eleverna. Det organisatoriska stödet som lärarna får är t.ex. hjälp 
med att schemalägga lektioner, matematiklyftet och kollegiala möten men det önskas mer 
utbildning och en större budget för att kunna tillgodose elevernas olika behov. 
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7.5. Fortsatt forskning 
Under min lärarutbildning har det hänt mycket i fråga om forskning kring ämnet särskilt 

begåvade elever. Det har tillkommit en handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever och 
det har tagits fram ett kartläggningsmaterial för att bedöma elevers förmåga inom 
taluppfattning. Utifrån den insamlade empirin framgår det dock tydligt att deltagarna önskar 
mer forskning och utbildning i ämnet. Ett förslag skulle kunna vara att göra en modul i läslyftet 
där lärare får kollegialt utbyte inom skolan kring hur det går att anpassa undervisningen så att 
den passar flera elever. 
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9. BILAGOR 
Bilaga 1.1 - Intervjufrågor  

● Vem är du? 
- Vem är du och vad jobbar du som? Hur länge har du varit verksam? ) 

 
● Om jag säger särskilt begåvad inom matematiken, vad tänker du på då? 

 
 
● Tror du att det finns något speciellt sätt att upptäcka en elev med särskild begåvning? 

- Vad är detta iså fall? Har t.ex. en viss undervisningsmodell betydelse? 
 
● Finns det enligt dig ett visst sätt som man ska bemöta eleverna med särskild begåvning? 

- Om t.ex. undervisningsmodellen har betydelse för att eleverna ska utvecklas? 
 
● Undervisar du i klass eller har du undervisat i klass? 

- Vilken årskurs 
- Hur ser ditt klassrum ut iså fall? 

 
● Vad ska man enligt dig göra för att stimulera elever med särskild begåvning enligt dig? 

 
● Hur ser stödet ut på er skola till lärare som arbetar med de särskilt begåvade eleverna?   
 
● Tycker du att det stödet räcker eller skulle du vilja se mer? 

- Denna fråga är kopplad både till kollegor och ”ledningen” 
 
● Finns det några handlingsplaner/modeller/strategier för de särskilt begåvade eleverna? 

-  inom skolan/kommunen 
 
● Vilket stöd tycker du att det borde finnas till lärare/skolor som arbetar med särskilt 

begåvade elever? 
 

● Om du tänker på kompetensutveckling i detta ämne inom kommunen , vad tänker du 
då? 
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Bilaga 2 - Enkätfrågor  

OM DIG OCH DIN TID I YRKET 

Vilken skola arbetar du på? 
Flervalsalternativ med de olika skolorna 
Kön 
o   Kvinna 
o   Man 
o Vill inte uppge 

 
Hur gammal är du? 
o   -20 
o   20-25 
o   25-30 
o   30-35 
o   35-40 
o   40-45 
o   45-50 
o   50-55 
o   55-60 
o   60-65 
o   65+ 
 
Hur många år har du arbetat som verksam lärare? 
o   Mindre än 1 år 
o   1-5 år 
o   5-10 år 
o   10-15 år 
o   15-20 år 
o   20-25 år 
o   25-30 år 
o   30-35 år 
o   35-40 år 
o   Mer än 40 år 

 
Är du behörig att undervisa i matematik? 
o   Ja 
o   Nej 
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MÖTET MED ELEVER MED SÄRSKILD BEGÅVNING 
Har du någon gång mött en elev med särskild begåvning inom matematiken` 
● Ja 
● Nej 
 
Hur har du upptäckt denna elev? 
Lång svarstext 
 
Hur anser du att man ska bemöta en elev med särskild begåvning? 
Lång  svarstext 

 
 
UNDERVISNINGSMODELLER 
Tror du att en viss undervisningsmodell har betydelse för att... 
 
...synliggöra elever med särskild begåvning? 
 
Nej, den har                                                  

        Ja. den har 
ingen betydelse                                            

        stor betydelse                   
  1          2      3    
    4           5 
 

                                 
... elever med särskild begåvning ska kunna utvecklas? 
 

Nej, den har                                                                  
  Ja, den har 

ingen betydelse                                                        
  stor betydelse 

  
  1        2       3    
    4           5 
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DITT KLASSRUM 
 

Om du tänker på ditt klassrum, hur ser undervisningen ut i huvudsak? 
   

Alla elever arbetar                                       Eleverna 
arbetar utifrån 

med samma sak i                                         deras 
förutsättningar  

matematiken                                              och i sin 
egen takt 

 1        2      3         
 4         5 
 

 
Vilken/vilka undervisningsmodeller tycker du passar bäst in på ditt klassrum? 

o   Eleverna arbetar enskilt och tyst i matematikboken 
o   Eleverna arbetar enskilt och tyst med annat material 
o   Du som lärare har genomgång med alla elever 
o   Grupparbete med uppgifter i matematikboken och/eller annat material 
o   Grupparbete med speciellt utvalda gemensamma uppgifter 
o   Eleverna arbetar laborativt i grupp 
o   Eleverna arbetar laborativt enskilt 

 
 
Vad gör du för att stimulera elever med särskild begåvning i deras utveckling? 

o   Eleverna får fortsätta arbeta framåt 
o   Eleverna får arbeta med fler uppgifter inom samma område 
o   Eleverna får arbeta med fler svårare uppgifter inom samma område 
o  Eleverna får under matematiklektionerna gå till en klass över dem för att få mer utmanande 

uppgifter 
o   Eleverna har en speciell lärare som hjälper dessa elever att utvecklas 

 

STÖD TILL DIG SOM LÄRARE 
Anser du att du har bra stöd från kollegor i arbetet med särskilt begåvade elever? 
● Ja 

● Nej 
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Anser du att du har bra stöd från ledning på din skola i arbetet med särskilt begåvade 
elever? 

● Ja 
● Nej 

 
Anser du att du har bra stöd från kommunen i arbetet med särskilt begåvade elever? 
● Ja 
● Nej 

 
 
Vilket stöd får du? 
Beskriv vilket stöd du får från kollegor, ledningen på skolan och kommunen 
Fritt svar 

 
 
Vilket stöd skulle du vilja ha? 
Beskriv vilket stöd du skulle vilja ha från kollegor, ledningen på skolan samt kommunen. 
Fritt svar 

 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
Om du vill medverka i en intervju var vänlig ange din mejladress 
● Vill inte delta 
● Mejl: 
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Bilaga 3 – Utredning av en elevs behov av särskilt stöd 
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forts. bilaga 3 – Utredning av en elevs behov av särskilt stöd 
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