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Sammanfattning

Denna studie syftade till att undersöka lärares uppfattningar om begåvningsbegreppet. Utifrån detta 

syfte  formulerades  frågeställningar  gällande  lärares  definitioner  av  begreppet  begåvning,  lärares 

uppfattningar  om  vad  som  karaktäriserar  matematiskt  begåvade  elever,  hur  lärare 

identifierar/upptäcker  begåvade  elever  i  matematik  samt  vilka  strategier  lärare  använder  för  att 

utmana, stimulera och motviera begåvade elever i matematik. De metoder som valdes för att samla 

in data bestod av enkät och intervju med verksamma lärare i grundskolan. Materialet analyserades 

med hjälp  av  frågeställningarna  samt  utifrån våra  teoretiska  utgångspunkter,  fenomenografi  och 

begåvade elever. Utifrån resultatet kunde det konstateras att det råder en stor variation i definitionen 

av begreppet begåvning, dock kopplade många av lärarna begreppet till att en begåvad elev är snabb, 

såväl i arbetet som i tanken. En slutsats var att begåvningsbegreppet har många olika definitioner 

samt att karaktärsdragen för en begåvad elev är många och att dessa kan vara svåra att identifiera. 

Nyckelord: Matematikdidaktik, Lärares uppfattningar, Enkät, Intervju, Begåvning, Särbegåvning. 
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1. Inledning

Elever som inte gör läxor, har svårt för upprepningar och att räkna tal flera gånger, agerar hjälplärare 

men  som blir  irriterade  på  kamrater  som inte  förstår,  råkar  i  konflikter  med  såväl  lärare  som 

kamrater, springer runt i klassrummet och stör och elever som ibland blir mobbningsoffer. Många 

elever kan uppvisa dessa ageranden, orsaken till det kan vara begåvning, ADHD och flertalet andra 

orsaker. Begåvade elevers ageranden leder ofta till kontakter med elevhälsan för att man misstänker 

ADHD eller någon annan diagnos.1 I själva verket kan dessa elever likväl vara begåvade. Om detta 

inte synliggörs kan det få förödande konsekvenser för eleven, såsom depressioner, oviljan att leva, 

vilket i värsta fall kan leda till självmord.2 

Begåvningsbegreppet  är  inte  något  som  uppmärksammats  under  vår  utbildning  på 

lärarprogrammet  men  vi  anser  att  det  är  något  som  bör  ingå  i  utbildningen  då  det  finns  en 

komplexitet  kring  vad  begreppet  innebär.  Detta  bör  enligt  Pettersson  vara  ett  framtida  mål  i 

lärarutbildningen.3 Till skillnad från begåvade elever uppmärksammas elever i behov av särskilt stöd 

väldigt frekvent under utbildningen men där dessa elever endast antyds vara dem som ej uppnår 

kunskapskraven.  Dock skall  elever  som även lätt  uppnår  kunskapskraven inkluderas  i  behov av 

särskilt stöd och då synliggöras under lärarutbildningen. Detta tror vi grundar sig på samhällets sätt 

att se på begåvning, att alla är begåvade på sitt sätt. Dessa elever har kommit att kallas särbegåvade, 

vilket  är  ett  för  många  okänt  begrepp,  och  få  vet  vad  det  betyder.  Vi  har  under  vår 

verksamhetsförlagda utbilning sett svårigheter med att synliggöra och identifiera särbegåvade elever, 

vilket i sin tur medfört en problematik med att utmana varje elev utifrån deras egna förutsättningar. 

Speciellt då begåvade elever alltför ofta är osynliga eller misstas för stökiga och jobbiga elever. I och 

med  denna  uppsats  har  vi  fått  möjligheten  att  undersöka  vad  lärare  har  för  erfarenheter  av 

begåvningsbegreppet och begåvade elever i matematik.

Vi har i studien använt oss av två olika metoder där Erika Erfäldt har genomfört enkäterna och 

Åsa Hartman intervjuerna, vi har enskilt arbetat med tillhörande resultat och analys. 

Vi  vill  tacka  vår  handledare  Åsa  Bergström som stöttat  och guidat  oss  i  rätt  riktning  under 

arbetets gång. Vi vill även tacka våra familjer då vi är evigt tacksamma för deras stöd och förståelse.

1 Sveriges television (2013), www.svt.se (2013-04-19).
2 Sveriges radio (2013), www.sr.se (2013-03-26).
3 Pettersson (2011), s. 48ff.
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2. Bakgrund

I  detta  kapitel  presenteras  bakgrunden till  denna studie,  hur styrdokumenten och dagens debatt 

synliggör begreppet begåvning. Det finns stora svårigheter med att behandla begåvningsbegreppet 

då  det  finns  många  benämningar  för  samma  fenomen  såsom  begåvning,  särbegåvning  och 

högpresterande. Dessa benämningar används ofta synonymt av majoriteten i samhället idag så även 

den forskning som vi tagit del av, trots att vissa skillnader kan urskiljas. Denna svårighet är något 

som  framkommigt  av  den  litteratur  som  vi  tagit  del  av,  men  även  av  de  undersökta  lärarnas 

uppfattningar. Detta lyfts genom hela studien. 

2.1 Styrdokumenten

Styrdokumenten ger ingen handledning i hur lärare skall bemöta eller utmana elever som lätt uppnår 

kunskapskraven. Läroplanen framhåller att undervisningen skall anpassas till varje elevs behov och 

ges de förutsättningar som krävs för att de ska utvecklas och utmanas, detta benämns aldrig som 

individualisering,  dock används individualisering  på daglig  basis  i  vårt  samhälle.4 Även skollagen 

beskriver att elever skall  ges det stöd och stimulans utifrån varje elevs förutsättning därmed bör 

undervisningen även vara anpassad till  särskilt  starka elever som lätt  uppnår målen.5 Elever med 

särskilt  stöd  benämns  ofta  vara  elever  som inte  uppnår  kunskapskraven  dock  skall  detta  även 

innefatta alla elever i behov av särskilt stöd såsom särbegåvade elever, då skollagen även pekar på att 

elever som lätt uppnår målen också skall få det stödet som krävs:

3 § ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” 6

Matematikdelegationen  skapades  på  uppdrag  av  Utbildningsdepartementet  då  en  satsning  att 

förändra attityden samt öka intresset för matematikämnet skulle ske. Denna satsning skulle mynna ut 

i en handlingsplan kallad, ”Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens” som är skapad av 

många engagerade och intresserade lärare samt forskare. Att känna glädje över att lösa en uppgift 

4 Skolverket (2011), s. 8.
5 Skollag 2010:800, Kap 1, § 4 www.riksdagen.se (2013-04-22).
6 Skollag 2010:800, s. 12, Kap 3, § 3 www.riksdagen.se (2013-04-22).
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och ha självtillit i sitt matematiska tänkande är något handlingsplanen samt kursplanen i matematik 

framhäver som viktiga komponenter inom matematikämnet.7 Det framgår av rapporten att skolan 

skall tillhandahålla en likvärdig utbildning för alla ”en skola för alla”, vilket innebär att skolan måste 

anpassa sin undervisning till alla utifrån varje individs förutsättningar. Handlingsplanen framhåller 

att skolan inte alltid utnyttjar de möjligheter som finns för att ge särskilt stöd och stimulans, utan 

leder istället till ett ointresse och slutligen en förlust för samhället.8 Detta är även något som beskrivs 

i en artikel i Nämnaren skriven av Arne Engström universitetslektor i pedagogik där han betonar att, 

”matematiktalanger skall få särskilda utmaningar och genomtänkt organiserad ledning för att bredda 

och fördjupa sitt kunnande”.9 Problematiken med att skapa dessa förutsättningar för begåvade elever 

menar Ronald S. Persson filosofie doktor och universitetslektor i socialpsykolog, är att lärare inte har 

en tydlig uppfattning hur de skall  identifiera eller bemöta begåvade elever.  Detta menar Persson 

beror på att lärare har en alltför vag uppfattning av vad begreppet begåvning är,  vilket  visar på 

komplexiteten av lärares ansvar och uppgift. 

Skolverket skriver i en rapport att faktorer som bridrar till höga skolprestationer är motivation, 

ansträngning,  uthållighet  och  positiv  självbild.  Ytterligare  en  faktor  är  läraren  och  dennes 

ämneskunnighet,  kompetens,  engagemang  och  förväntningar  på  eleverna  som  avgör  huruvida 

eleverna har möjlighet att nå höga resultat. I rapporten har även material ifrån PISA, TIMSS och 

PIRLS  analyserats  där  slutsatsen  blivit  att  synen  på  begåvning  behöver  förändras,  från 

föreställningen av att begåvning är medfödd till att vara något som utvecklas genom olika förmågor.10 

2.2 Dagens debatt

I  samhällsdebatten  är  skolan  ett  ständigt  återkommande  ämne,  gällande  huruvida  elever  uppnår 

kunskapskraven i skolan, detta mäts och undersöks med hjälp av olika studier. PISA är en av dessa 

studier som syftar till att mäta femtonåriga elevers förmågor att sätta kunskaper i ett sammanhang, 

detta  inom kunskapsområdena  matematik,  naturvetenskap och läsförståelse.  En annan studie  är 

TIMMS som undersöker  elevers  kunskaper  i  matematik  och  naturvetenskap i  årskurs  4  och  8. 

Resultaten från dessa studier  visar  att  de svenska elevernas matematikkunskaper,  sedan några år 

tillbaka har försämrats markant i jämförelse med genomsnittet för elever i EU/OECD-länderna.11 

7 SOU 2004:97, s. 11, www.regeringen.se. (2013-04-22).
8 Ibid., s. 83.
9 Engström (2005:2), s. 19.
10 Skolverket (2012), www.skolverket.se (2013-04-19).
11 Ibid.
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Dessa negativa resultat medför att debatten kring elevers kunskaper ökat. Nuvarande skolminister 

Jan Björklund,  har ett  övergripande ansvar  för att  elevernas  skolresultat  skall  förbättras  och att 

lärarna  ges  de  bästa  tänkbara  förutsättningar  i  sin  undervisning.  I  ett  pressmeddelande  från 

Utbildningsdepartementet,  2013-04-18,  meddelar  Jan Björklund att  lärarnas administrativa  arbete 

skall  minskas  genom ett  förslag  att  den individuella  utvecklingsplanen  (IUP)  reduceras,  från  att 

skrivas en gång per termin till en gång per läsår.12 Detta som ett led i att ge lärarna möjlighet till att få 

mer tid till undervisningen och därmed kunna öka elevernas skolresultat. Trots debattens stora fokus 

på  elevernas  försämrade resultat,  i  exempelvis  matematik,  menar  även Jan  Björklund att  skolan 

måste fokusera på de elever som uppnår resultat långt över kunskapskraven. 

I  ett  pressmeddelande  från  2011,  framgår  det  att  regeringen  har  beslutat  att  även  införa 

spetsutbildning på högstadieskolor då det endast funnits i gymnasieskolan tidigare. Skolor kan från 

och  med  hösten  2012/2013  ansöka  om  att  ha  spetsutbildning  vilket  innebär  att  de  kan  ha 

antagningsprov  i  likhet  med  de  tidigare  praktiska  ämnena  inom  musik  och  idrott.  Elever  på 

spetsutbildningen på högstadiet skall kunna läsa gymnasiekurser om så önskas inom de ämnen som 

spetsutbildningen  gäller,  vilket  är  matematik,  engelska,  naturorienterande  ämnen  och 

samhällsorienterande  ämnen.  Spetsutbildningarna  är  tänkt  att  ge  även  begåvade  elever  inom 

teoretiska ämnen en möjlighet till stimulans och utmaning i skolan, vilket även har lett till att ett 

riksintag skall ske till dessa spetsutbildningar.13 

Utifrån detta kan paralleller dras till vad det innebär för elever som är begåvade men som inte får 

den utmaning och stimulans som de faktiskt behöver. De senaste månaderna har det i radio och TV 

diskuterats  om hur  elever  med en  särbegåvning  kan  missgynnas  i  skolan.  I  P1  ur  programmet 

skolministeriet beskrevs det hur föräldrarna till två tvillingpojkar i årskurs två upptäckt att pojkarna 

visade tecken på att må mycket psykiskt dåligt, föräldrarna fann teckningar på hur pojkarna skulle 

begå självmord. Föräldrarna kallade då till möte med en barnpsykolog, efter psykologens utredning 

av pojkarna kom denne fram till att pojkarna i själva verket var understimulerade i skolan och att de 

var särbegåvade. Idag är dessa pojkar tio år och har flyttats upp till årskurs sju, de mår bra och får 

tillräcklig stimulans i skolan. Dock börjar såväl lärare, föräldrar som pojkarna själva se att svårigheten 

med detta är den sociala faktorn. 14 På Sveriges Television visades ett inslag 2013-03-25, om en pojke 

som vid fem års ålder, på liknande sätt som de två tvillingpojkarna uttalade sig om att inte vilja leva 

längre. Denne pojke visade även tecken på ADHD eller annan diagnos, men efter utredning vid 

12 Utbildningsdepartementet (2013), www.regeringen.se (2013-04-19).
13 Utbildningsdepartementet (2011), www.regeringen.se (2013-06-13).
14 Sveriges radio (2013), www.sr.se (2013-03-26).
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elevhälsan visade sig pojken vara särbegåvad.15 Detta är en problematik i samhället och i skolan då 

särbegåvade barn och elever alltför ofta inte identifieras såsom sig bör utan istället ses som stökiga 

och  besvärliga,  vilket  också  lärare  uttrycker  som  tecken  på  en  bokstavsdiagnos  och  inte  en 

särbegåvning.

I en artikel i Svenska Dagbladet diskuteras den otydliga skillnaden mellan högpresterande elever 

och särbegåvade elever, att detta inte alls är samma sak. Det är endast cirka två procent som anses 

vara särbegåvade medan högpresterande elever är mer vanligt förekommande, där högpresterande 

elever kan sägas vara elever med mycket goda studieförutsättningar och lever ofta upp till lärarens 

förväntningar och ges därför toppbetyg. Många lärare saknar de nödvändiga kunskaper kring elevers 

speciella behov och förmågor för att kunna identifiera särbegåvade elever, vilket leder till att dessa 

elever inte synliggörs och ges beröm för deras presationer. Vidare ges särbegåvade sällan tillfälle att 

uttrycka annorlunda och för läraren nya lösningar på exempelvis matematiska problem, vilket kan 

härledas till lärares osäkerhet kring särbegåvning och att dessa elever ibland har större kunskaper än 

läraren.  Detta  kan upplevas som ett  hot för läraren och ge en osäkerhetskänsla  och leda till  en 

osäkerhet i lärarrollen.16

15 Sveriges television (2013), www.svt.se (2013-04-19).
16 Svenska Dagbladet (2011), www.svd.se (2013-04-24).
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3. Litteraturöversikt

I följande kapitel presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för vår studie. 

3.1 Tidigare forskning

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning som vi anser vara relevant med hänsyn till studiens syfte 

och  frågeställningar.  Begåvningsbegreppet  kommer  här  att  presenteras  i  form  av  begåvning, 

särbegåvning, högpresterande, matematisk begåvning samt intelligens i viss mån. Forskning kring 

begåvningsbegreppet utförs med olika benämningar men är till stor del synonyma med varandra och 

presenteras därför enskilt i detta kapitel.

3.1.1 Begåvning

Det har historiskt sett talats om begåvning redan på medeltiden, ifrån början sågs det som något 

man blev välsignad med men har under senare tid kopplats till individen och dess personlighet.17 Idag 

ses inte begåvning på det sättet utan något som vissa menar innefattar hög intelligens så kallad IQ 

vilket ges ett högt värde i dagens samhälle.18 Någon enhällig definition för begreppet begåvning finns 

inte, begåvning är ett sätt att uttrycka att en person till exempel har hög intelligens eller presterar 

bättre än andra. Detta menar även Persson genom att beskriva begreppet begåvning som känsligt 

och värdeladdat vilket han anknyter till  att det inte finns någon tydlig definition av begreppet då 

många forskare använder sig av olika definitioner. Vidare menar Persson att begåvningsbegreppet är 

alltför allmänt och hänvisar istället till en användning av särbegåvad, vilket innehar samma betydelse 

dock med en ny benämning för att kunna skapa klarhet.19 Forskare beskriver att begåvning ofta finns 

inom en eller flera specifika ämnesdomäner, med detta menar de att individer har en särbegåvning 

inom ett specifikt ämne, exempelvis musik, idrott, biologi, fysik, bild eller som denna studie syftar 

till,  domänen matematik.20 Dessa domäner kan liknas  med Gardners uppdelning  av de sju (åtta) 

intelligenserna  som  är  lingvistiska,  logisk-matematiska,  spatiala,  kinestetiska,  musikaliska, 

17 Ziegler (2010), s.12ff.
18 Ibid., s. 15f.
19 Persson (1997), s. 43f.
20 Mönks & Ypenburg (2009), s. 26. Se även Persson (1997), s. 111 och Winner (1999), s. 56.
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interpersonella och intrapersonella (samt naturalistiska).21 Howard Gardner professor i kognition och 

pedagogik menar att alla barn mer eller mindre besitter samtliga intelligenser, men att barns olika 

grad av dessa intelligenser medför att arbetet i skolan blir mer komplicerat.22 Alla normalt begåvade 

barn kan utveckla  dessa intelligenser  till  en hög nivå genom kreativitet,  hårt  arbete  och mycket 

nedlagd tid,  något som Wallström benämner som tioårsregeln.  Denna regel  menar att  det  krävs 

10 000 timmar av hårt arbete för att göra ett genombrott inom ett område.23 

Rita Dunn, Ken Dunn och Donald Treffinger, världens främsta experter inom inlärningsstilar, 

definierar begåvning som en ”…förmåga till kreativa prestationer under en oavbruten tidsperiod (år, 

kanske till och med årtionden) inom ett antal olika möjliga områden.”24 Kreativitet är något som flera 

forskare benämner som ett karaktärsdrag för hög begåvning vilket, speciellt kommer till uttryck när 

en  individ  skall  finna  lösningar  på  problem,  tänka  självständigt  och  produktivt.25 

Begåvningsbegreppet  kopplas  också  ofta  samman  med  intelligenskvoten  (IQ)  på  gott  och  ont, 

Persson  skriver  att  begåvningsforskningen  ofta  utgår  ifrån  intelligensbegreppet  och  menar  att 

begåvning inte alltid behöver förknippas med den traditionella intelligenskvoten.26 Det råder skilda 

meningar huruvida IQ kan användas för att mäta begåvning, en individ kan ha goda prestationer 

inom  ett  område  utan  att  nödvändigtvis  ha  goda  resultat  på  intelligenstester.27 Det  finns  dock 

svagheter med dessa tester, ofta saknas ett sammanhang då dessa test ej utförs i en naturlig miljö för 

individen. Istället menar  Gardner att individen måste testas i dennes naturliga miljö om en rimlig 

uppfattning  skall  framkomma  gällande  individens  intelligens.28 Albert  Ziegler,  tysk  professor  i 

pedagogik, menar att det finns ytterligare en brist med intelligenskvoten vilket är att den inte kan ge 

information om vilken typ av stöd en individ kan behöva för en fortsatt god utveckling.29 

Jennifer  Kongel  &  Susan  Fello,  professorer  i  utbildningsstudier,  menar  att  en  noggrann 

utvärdering av begåvade elever bör göras där deras styrkor och svagheter kan fastställas.  Vidare 

beskriver Kongel & Fello att det finns flera sätt att göra utvärderingar, delvis genom standardiserade 

prov men det räcker inte, utan det krävs fler metoder för att utvärdera de begåvade eleverna, såsom 

21 Wahlström (1995), s.35. Se även Lindström (2005), s.215ff.
22 Gardner (1994), s.X.
23 Winner (1999), s. 246f. Se även Ziegler (2010), s. 46
24 Dunn, Dunn, Treffinger (1995), s. 11f.
25 Mönks & Ypenburg (2009), s. 28. Se även Wahlström (1995), s. 27.
26 Persson (1997), s. 56.
27 Ziegler (2010), s. 23.
28 Gardner (1994), s. 15.
29 Ziegler (2010), s. 23.
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lärarobservationer,  utvärderingar  i  undervisningen,  förtester,  samt  att  se  till  deras  sociala  och 

emotionella behov.30

Likaväl som IQ kan mäta framtida prestationer kan motivation vara ett annat instrument att mäta 

prestationer  med, dock saknas verktyg  för  hur  motivation  skulle  kunna mätas.  Franz J.  Mönks, 

professor  och  forskare  kring  begåvade  barn  och  Irene  H.  Ypenburg,  författare  av  böcker  om 

begåvade barn, menar att en individ inte har någon vidare nytta av sin begåvning om motivationen 

saknas. Utan motivation är inte framgång i skolan möjlig.31 

I artikeln “Do gifted children have similar characteristics?: Observation of three gifted children” 

av Cagla Gur redogörs för en undersökning av tre 6-åriga begåvade elever och de egenskaper som 

begåvade  elever  kan  uppvisa.  Gur  kategoriserar  egenskaper  utifrån  elevernas  språkutveckling, 

kognitiva  utveckling,  fysiska  egenskaper  samt  sociala  utveckling.  Gällande  språkutveckling  har 

begåvade elever ett kreativt berättande språk med långa fullständiga meningar, gillar problemlösning, 

lär sig snabbt samt att deras kognitiva utveckling syns i form av nyfikenhet. De fysiska egenskaperna 

som dessa elever besitter är att de har en hög grad av energi. I den sista kategorin gällande social 

utveckling  finns  egenskaper  som att  begåvade elever  har  svårt  att  hitta  kamrater  som ligger  på 

samma utvecklingsnivå som de själva, de tyr sig ofta till lärare eller elever som är äldre än de själva. 

Sammanfattningsvis  menar  forskaren  att  en  begåvad  elev  inte  behöver  uppvisa  någon  av  dessa 

typiska  egenskaper,  men  ändock  vara  begåvad.32 Detta  synliggör  ytterligare  den  mångfald  av 

definitioner av begreppet begåvning som finns samt att det påvisar den problematik som lärare kan 

mötas av då de själva ska definiera och identifiera vilka elever som är begåvade eller särbegåvade.

3.1.2 Särbegåvning

Mönks  &  Ypenburg  beskriver  i  likhet  med  Winner  och  Wallström  att  särbegåvade;  har  tidiga 

intellektuella  intressen,  är  nyfikna,  vetgiriga,  arbetar  koncentrerat  och  målmedvetet,  är 

perfektionister,  gör  saker  själva  och  på  sitt  eget  sätt,  urskiljer  samband  och  förstår 

orsakssammanhang.33 I  sin  avhandling  behandlar  Persson  särbegåvning  och  hänvisar  i  sin 

litteraturöversikt till flertalet definitioner av begreppet särbegåvad, men där följande beskrivningar 

återkommer; kreativitet, uthållighet, söker nya utmaningar, nyfikenhet, uppslukade i sitt arbete (ofta 

30 Kongel & Fello (2004), s. 47ff.
31 Mönks & Ypenburg (2009) s. 34.
32 Gur (2011), s. 494f.
33 Mönks & & Ypenburg (2009), s. 48ff.. Se även Wallström (2010), s. 23f och Winner (1999), s. 32ff.
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inom  sin  domän),  god  självdisciplin,  organiserade,  självständiga  och  intensiva.34 Vidare  skriver 

Persson att särbegåvade elever som anses vara snabba och ibland även smartare än sin lärare, inte får 

ta del utav de resurser som finns i skolan. Myndighetspersoner menar att dessa resurser skall ges till 

de inlärningssvaga eleverna och inte till de elever som redan uppnått kunskapskraven. Detta kan få 

stora konsekvenser för särbegåvade elever, såsom att de blir stökiga och bråkiga på grund av att de 

är otillfredsställda och uttråkade och känner sig olyckliga i sin situation, vilket skulle kunna leda till 

ännu större följder som depression.35  

Att skilja begåvade elever från särbegåvade elever kan vara svårt, begåvade elevers egenskaper 

betraktas ofta som positiva medan särbegåvade elever inte utmärker sig lika tydligt samt att deras 

egenskaper  inte  alltid  uppfattas  som positiva.  Wallström hänvisar  i  sin  bok  till  Shirley  Kokots 

beskrivning  gällande  skillnader  mellan  högpresterande  elever  (begåvade  elever)  och  särbegåvade 

elever som följer nedan:36

Högpresterande elever Särbegåvade elever

Kan svaret Ställer frågor
Är intresserade Är nyfikna
Har goda idéer Har tokiga idéer
Besvarar frågor Diskuterar dem
Lyssnar med intresse Visar starka åsikter och synpunkter
Lär sig snabbt Kan redan
Har många jämnåriga kamrater Föredrar vuxna
Kopierar Skapar nytt
Tycker om skolan Tycker om att lära
Tar emot information Bearbetar information
Tänker steg för steg Tänker komplext
Är nöjd med sin inlärning Är mycket självkritisk
Förstår idéer Tänker abstrakt
Arbetar hårt Sysselsätter sig med andra saker med klarar sig ändå
Denna tabell synliggör de svårigheter att identifiera särbegåvade elever som även nämnts tidigare. 

Flera länder som har specialskolor för särbegåvade barn använder inte enbart intelligenstester utan 

de använder även kreativitetstester,  tidigare skolresultat,  lärares och kamraters rekommendationer 

som bedömningsinstrument.37 Detta för att skapa de bästa förutsättningarna för begåvade elever och 

kunna ge undervisning på en lämplig nivå.

34 Persson (1997), s. 78f.
35 Persson (2010), s. 3f. Se även Persson (1997), s. 52.
36 Wallström (2010), s. 26f.
37 Wallström (2010), s. 22.
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3.1.3 Matematisk begåvning

Med hjälp av att tala om matematiska förmågor kan begreppet begåvning vidgas ytterligare men ur 

ett matematiskt avseende. Inger Wistedt professor i matematikämnets didaktik samt projektledare 

för studier kring särskilda matematiska förmågor, hänvisar till Vadim Krutetskii rysk forskare inom 

pedagogik, som menar att en förmåga är dynamisk och föränderlig, något som vi utvecklar under en 

aktivitet.38 Det finns inte  en matematisk förmåga utan det går att ha flera som är mer eller mindre 

utvecklade,  de  utvecklas  i  den  matematiska  aktiviteten.  Det  är  viktigt  att  studera  matematiska 

förmågor  för  att  resultaten  sedan  skall  kunna  användas  i  syfte  att  förbättra  undervisingen  i 

matematik.39 I  sin  avhandling  beskriver  även  Eva  Pettersson  doktor  i  matematikdidaktik,  i  sin 

litteraturöversikt utifrån Krutetskii, vilka olika förmågor som elever med matematiska begåvningar 

innehar:

- Förmåga att insamla matematisk information

- Förmåga att bearbeta matematisk information

- Förmågan att bevara matematisk information

- Förmågan till matematiskt sinnelag 40

Persson hänvisar  till  Gardner som menar att  matematiskt  tänkande präglas  av en förmåga att  i 

tanken kunna kontrollera långa, abstrakta och komplexa resonemang på ett skickligt  sätt. Vidare 

skriver Persson att en matematiskt särbegåvad elev uppfattar formella problem och dess struktur 

med särskild förmåga, har logiskt tänkande, förmåga att tänka i matematiska symboler, snabbt och 

brett kunna generalisera matematiska objekt, relationer och operationer, förmåga att snabbt och fritt 

rekonstruera  tankeprocessers  riktning  och  reversera  sitt  tänkande,  gott  matematiskt  minne  och 

använder flera metoder för problemlösning.41

Ellen Winner professor i psykologi vid Boston College, beskriver matematiskt särbegåvade som 

matematiskt brådmogna individer som har lätt att minnas visuell information som inte kan tolkas 

med  språket.  Vidare  beskriver  hon  att  elever  med  matematisk  begåvning  har  tvångsmässig 

fascination  för  tal  och  är  mycket  intresserade  av  matematiskt  tänkande.42 Utifrån  detta  kan  en 

38 Wistedt (2008), s. 133.
39 Dahl (2012), s. 20.
40 Pettersson (2008), s. 22.
41 Persson (1997), s. 174.
42 Winner (1999), s. 42f.
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förståelse skapas kring att matematiskt begåvade elever behöver särskilt stöd i matematik, där de kan 

få utveckla förmågan att generalisera, ges uppgifter som avser att upptäcka mönster och strukturer 

och arbeta med uppgifter som tar längre tid att lösa än vanliga läroboksuppgifter. De måste även ges 

möjlighet  att  utifrån  sina  egna  förutsättningar  få  utveckla  sitt  kunnande  inom  flera  områden.43 

Pettersson hänvisar till Rita Barger doktor i matematikdidaktik och expert inom ”gifted education”, 

som vill utvidga begreppet till att innefatta att eleven har lätt för att räkna, lätt för att associera och 

har god taluppfattning, skapar egna metoder för att lösa problem, men har även svårt att förklara 

hur de gått tillväga och tänker, de vet bara att svaret är rätt.44 Matematiskt begåvade elever behöver 

hjälp att stimuleras och utmanas, tillgång till en lärare som guidar dem i undervisningen, då begåvade 

elever inte bör lämnas till dess öde och lära sig själva, utan de skall behandlas som en värdefull resurs 

för samhället som begåvade elever är.45 Det framgår ur intervjuer som Wistedt gjort med 75 rektorer 

att läroplanen tolkas olika gällande huruvida läraren skall skapa möjligheter för samtliga elever att 

utvecklas utifrån deras egna förutsättningar och stimuleras till att utveckla sina förmågor. Rektorerna 

tolkade det som att det handlade om elever med inlärningssvårigheter som skolan skall ta hänsyn till. 

Gällande de elever som har en begåvning i matematik uppgav drygt hälften av dessa rektorer att det 

inte fanns vare sig handlingsplan eller specialresurser för begåvade elever.46 Arne Engström docent i 

matematikdidaktik  menar  att  matematiskt  begåvade  elever  behöver  få  arbeta  med  att  upptäcka 

mönster  och  strukturer  i  matematiska  aktiviteter  och  ges  möjlighet  till  fördjupning  i  sina 

matematiska kunskaper, för att kunna göra generaliseringar.47 

3.1.4 Individualisering

I  äldre  läroplaner  från  1920-talet,  talar  Persson  om  att  lärare  skall  anpassa  innehållet  och 

svårighetsgraden efter barnenens förmåga, utan att då göra någon skillnad om det gällde särskilt 

högpresterande eller särskilt lågpresterande elever. Redan på den tiden antyddes därmed behovet av 

individualisering, vilket enligt Persson sedan försvinner och återkommer inte förrän under 90-talet 

till skolan och dess läroplaner.48 I Europarådets rekommendationer som publicerades 1994, framgår 

det tydligt att alla elever skall ges en adekvat utbildning och att elever med särskilda behov, även 

43 Engström (2005:2), s. 20.
44 Pettersson (2008), s. 25.
45 Barger (2001:3), s.18f. Se även Wistedt (2008), s. 132. 
46 Wistedt (2008), s. 133.
47 Engström (2005:2), s. 20.
48 Persson (1997), s. 21.
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skall  innefatta  elever  med  begåvning.  Att  begåvade  elever  också  skall  kunna  profitera  av 

undervisningen och ges möjlighet att utveckla deras fulla potential samt att lämpligt material skall 

kunna tillgås.49  Wistedt skriver i en artikel i Nämnaren att trots dessa rekommendationer från 1994, 

syns  inga  åtgärder  förrän  2002/03  då  en  ytterst  liten  utveckling  sker,  det  beskrivs  då  att 

lärarstudenter i sin utbildning skall ha möjlighet att ta del av ny forskning gällande högpresterande 

elever.50 Det  finns  dock en skillnad  mellan  högpresterande och särbegåvade elever  enligt  Mensa 

Sverige, som beskriver en högpresterande elev som duktigast i klassen, medan en särbegåvad elev är 

mer sällsynt men som lätt kan förväxlas med en högpresterande elev. Skillnader är exempelvis att 

högpresterande elever lär sig snabbt och tänker steg för steg men att särbegåvade elever redan kan 

och tänker komplext.51 Gapet mellan vad som bör utföras och vad som i verkligenheten utförs är 

enormt,  detta  är  något  som  även  Thomas  Dahl,  forskare  inom  ämnet  begåvade  elever  och 

matematik, behandlar i sin avhandling. Det finns enligt Dahl en problematik mellan att ge likvärdig 

utbildning till  samtliga elever och att samtidigt  understödja  varje  elevs möjlighet  att  utveckla  sin 

förmåga maximalt.52 I en resultatdialog ifrån Vetenskapsrådet skriver Wistedt att rektorer inte får 

några som helst påtryckningar att satsa på begåvade elever, utan att pengarna istället skall användas 

till att så många som möjligt skall uppnå godkänt.53 Detta står i oundviklig konflikt med varandra då 

hänsyn skall tas till elevernas förutsättningar och deras möjligheter att utvecklas utifrån dessa, men 

också att alla ska ha en likvärdig utbildning. 54 

Monika  Vinterek,  forskare  inom pedagogik  och historisk  pedagogik,  beskriver  olika  typer  av 

individualiseringar, där en specifik typ är nivåindividualisering, vilket innebär att elever bemöts på 

deras nivå utifrån deras färdighet och skicklighet inom ett ämne eller kunskapsområde.55 Detta skulle 

exempelvis kunna vara att räkna vidare i matematikboken.

3.1.5 Skolan och lärarens roll

I  tidigare  forskning  diskuteras  huruvida  lärarens  kompetens  påverkar  undervisningen.  Det  finns 

ingen  specifik  metod  för  hur  läraren  bör  förhålla  sig  till  särbegåvade  elever,  däremot  måste 

49 Europarådet (1994), s.1.
50 Wistedt (2005:3), s. 53.
51 Mensa Sverige (2013), www.mensa.se (2013-04-22).
52 Dahl (2012), s. 13f.
53 Wistedt i Vetenskapsrådet (2008), s. 135.
54 Wistedt (2008), s. 133. Se även Dahl (2012), s.13f. och Europarådet (1994), s.1.
55 Vinterek (2006), s. 45.
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särbegåvade elever få bli mer synliga, detta genom att få den uppmärksamhet som krävs, uppleva att 

deras talang är värdefull, accepterad samt ges möjlighet att använda och utveckla sin talang.56

Läraren roll är en av de viktigaste faktorerna för elevernas utveckling i matematik. Detta innebär 

att  läraren  måste  ha  djupa  och  relevanta  kunskaper  i  matematik,  ha  kunskap  om  huruvida 

undervisningen bör utformas, samt hur läraren bäst bör hantera en situation som kan uppkomma i 

klassrummet.  En  av  de  kunskaper  som innefattas  är  huruvida  lärare  kan  uppmuntra  elever  att 

förklara sina tankar och utveckla dessa vidare. Ytterligare en faktor är huruvida lärarens medvetenhet 

kan påverka det syfte matematikundervisningen får,  samt deras förmåga att kunna välja  lämpligt 

arbetssätt och innehåll i undervisningen. En lärare kan ha gedigna ämneskunskaper men sakna ett 

effektivt sätt att använda dem på i praktiken, vilket är ännu en faktor som har en avgörande roll för 

elevernas  utveckling.  Lärarens  främsta  uppgift  är  att  undervisa,  detta  kräver  en  förståelse  och 

kunskap om elevernas förutsättningar för lärande. Ett framtida mål bör enligt Pettersson vara att ge 

lärare utbildning hur de skall bemöta elever med begåvning i matematik samt hur begåvade elever 

kan  identifieras  av  lärare.57 Dunn,  Dunn  och  Treffinger  beskriver  betydelsen  av  lärarens 

undervisningsmetoder, att dessa metoder bör riktas mot individen, som exempelvis att planera med 

enskilda elever, låta elever arbeta självständigt samt skapa uppgifter baserat på elevernas individuella 

behov.58 Joakim Samuelsson, universitetslektor i pedagogik, hänvisar i sin forskning till Paul Ernst, 

forskare inom matematikdidaktik, att lärarens uppfattning om vad matematik är styr hur arbetet i 

klassrummet bedrivs samt vilka metoder som används.59 Metoderna beskrivs utifrån vad läraren gör, 

vad eleven gör samt vilka verktyg som används. Samuelsson beskriver fem pedagogiska traditioner i 

matematikundervisningen och menar att flera olika metoder bör användas för att eleverna ska bli 

matematiskt kompetenta. Då denna studie fokuserar på läraren, beskrivs nedan med vilka metoder, 

lärare kan undervisa; läraren portionerar ut innehållet, läraren visar på strukturer och relationer inom 

matematikämnet, lärare anordnar inlärningsmiljöer med varierat utbud av resurser samt att lärare och 

elever deltar i diskussioner och arbete i en gemenskaps naturliga aktiviteter.60

Enligt Wistedts forskningsresultat har lärare en allt för snäv syn på vad matematiska förmågor är, 

vilket  leder till  att  lärare har svårt  att  karaktärisera elever  med matematiska förmågor.  Lärarna i 

Wistedts  studie  menade  att  räkna  snabbt  samt  att  vara  snabbtänkt  var  tecken  på  matematiska 

56 Persson (1997), s. 283.
57 Pettersson (2011), s. 48ff.
58 Dunn, Dunn, Treffinger (1995), s. 69.
59 Samuelsson (2007), s. 252.
60 Ibid., s. 257.

18



förmågor hos en elev. Detta kan enligt Wistedts studie vara ett tecken på bristande kunskaper kring 

vad matematiska förmågor är och hur de kan visa sig hos en elev.  61 Vidare menar Wistedt att det 

även är lärarens uppfattningar om vad matematikämnet är för läraren själv som styr vad innehållet i 

matematikämnet blir i dennes matematikundervisning. 62

3.1.6 Matematikundervisningen

Elever klarar sig allt sämre i skolan och matematikämnet står ständigt inför kritik. Elever med såväl 

genomsnittliga matematikkunskaper som de med kunskaper långt över genomsnittet har minskat 

under de senaste åren.63  Matematikämnet i skolan skall bestå av sådant som gör att eleverna sedan 

skall kunna klara av vardagen.64 Matematikämnet som vi känner det i skolan, kan enligt Samuelsson 

benämnas på följande sätt: 

- ett färdighetsämne som kräver mycket tid för övning i aritmetik 

- ett tillämpningsämne 

- ett orienteringsämne som vidgar elevernas kulturbakgrund och är värdefull för deras 

personutveckling

- ett kommunikationsämne där man talar och skriver matematik

- ett probleminriktat ämne, ett hjälpmedel för att undersöka, upptäcka och handla 65

Ofta framställs  matematiken i  skolan som uppgifter  vilka  kräver ett  korrekt  och snabbt svar, 

vilket inte är matematikens egentliga syfte, det är istället en bild som skapats av ämnet utifrån vad 

man egentligen får göra i skolan.66 Den egentliga innebörden av matematik är att ha förmågan att 

”reflektera över sin egen kunskap, utvärdera tidigare antaganden, diskutera det grundläggande i deras 

förutsättningar för utveckling av matematiska förmågor”.67

Pettersson skriver i sin studie om att matematikundervisningen i skolan till största del ägnas åt att 

lösa rutinuppgifter på egen hand i läromedel, detta kallar hon tyst räkning. Hon hänvisar även till 

61 Wistedt (2008), s. 135.
62 Samuelsson (2007), s. 250.
63 Pettersson (2008), s. 14.
64 Ibid., s. 35.
65 Samuelsson (2007), s. 249.
66 Pettersson (2011), s. 35.
67 Ibid., s. 48.
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Skolverkets  rapport  ”Lusten  att  lära  –  med  fokus  på  matematik”, som  beskriver  att  en  sådan 

undervisningsform stimulerar få elever och att elever som har lätt för matematik upplever innehållet 

som ren repetition samt att denna undervisningsform inte ger tillräckligt med utmaningar.68 Vidare 

skriver Pettersson att begåvade eleverna med denna undervisningsform inte får tillräcklig stimulans 

och  för  få  utmaningar,  hon  menar  även,  med  hänvisning  till  Skolverket,  att  med  en  sådan 

undervisning  blir  elevernas  mål  att  räkna  så  mycket  som möjligt,  inte  att  förstå,  resonera  och 

utveckla begrepp. Detta skriver även Mönks & Ypenburg i sin bok, där de menar att ett lärostoff 

som är anpassad efter en norm utifrån genomsnittet, där svaga elever får särskilt stöd för att uppfylla 

denna norm, men där de elever som bearbetar mer än detta stoff inte får någon hjälp. 69 På liknande 

sätt beskriver Persson att skolsystemet inte har något direkt ansvar för de elever som överskrider de 

mål som satts upp utifrån en norm, vidare menar han att dessa elever hålls tillbaka i sin utveckling.70

Utformningen av undervisningen kan ske på olika sätt för att passa samtliga elever. Ett sätt är att 

nivågruppera klassen utifrån elevernas kunskaper, anpassa undervisingen till de olika grupperna och 

på så sätt kunna anpassa innehållet, detta sätt att utforma undervisningen är givande för begåvade 

elever. Det har heller inte visat sig skadligt för någon, men de normalbegåvade har däremot ingen 

vinning av nivågruppering.71 Den vanligaste undervisningsformen är dock enskild tyst räkning vilket 

inte ger någon speciell utmaning eller utrymme för att vara kreativ.72

De två vanligaste åtgärderna som kan vidtas för att utforma matematikundervisningen och ge 

begåvade elever den stimulans och stöd som krävs, är acceleration och berikning. Med acceleration 

menas att eleven ges möjlighet att börja skolan tidigare än jämnåriga kamrater, hoppa över en eller 

flera årskurser eller tillåts arbeta framåt i  egen takt.73 Berikning innebär att  elever ges fördjupade 

kunskaper  inom  den  normala  undervisningen,  detta  genom  att  ge  eleverna  mer  avancerade 

läromedel, möjlighet att arbeta i grupper med andra elever på samma nivå, samt att få tillgång till 

dator och interaktiva program.74

68 Ibid., s. 47f.
69 Mönks & Ypenburg (2009), s. 71.
70 Persson (2010), s. 2.
71 Persson (1997), s. 289. Se även Winner (1999), s. 221.
72 Wistedt (2008), s. 135.
73Pettersson (2008), s. 50f. Se även Mönks & Ypenburg (2009), s.73 och Winner (1999), s.222ff och Wallström 
(2010), s.69 och Persson (1997), s.284ff.
74 Mönks & Ypenburg (2009), s. 75. Se även Wallström (2010), s. 69 och Persson (1997), s. 248ff.
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3.2 Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som studien utgått från vilket innefattar 

ett fenomenografiskt perspektiv samt en beskrivning av begåvade elever.

3.2.1 Fenomenografiskt perspektiv

Fenomenografin  har  sitt  ursprung  från  70-talet  i  Göteborg  där  Ference  Marton,  professor  i 

pedagogik, var med och utvecklade teorin. Forskningen bestod till en början av att ta reda på olika 

uppfattningar och beskrivningar som människor kan ha av ett fenomen.75 Fenomenografin har sedan 

utvecklats till att innefatta erfarenheter, föreställningar, förnimmelser eller hur människor förstår ett 

fenomen eller en del av ett fenomen i sin omvärld.76 Människor förstår världen på olika sätt, något 

kan inte på förhand bestämmas vara sant eller falskt, utan det är vad individen tror är sant eller falskt 

som är dennes uppfattningar.77 Hur individer erfar, upplever eller uppfattar sin omvärld samt deras 

tankar  kring  sin  omvärld,  är  vad  fenomenografin  handlar  om.78 Tomas  Kroksmark,  professor  i 

pedagogik, menar att uppfattningar av fenomen i den levda världen är det mest centrala begreppet 

inom fenomenografin.79 Det finns två olika perspektiv på beskrivningar, första 

ordningens perspektiv som innebär att individen beskriver omvärlden som den är i verkligenheten 

samt  andra  ordningens  perspektiv  som beskriver  hur  något  uppfattas  utav  en  individ.80  Enligt 

Korksmark finns det två typer av uppfattningar där den ena typen är att kunna se uppfattningar som 

tankar,  idéer  och  meningar  av  världen  samt  den  andra  typen  som  består  av  hur  en  individs 

uppfattningar gestaltas när denne blir tillfrågad då tanken kan sägas bli eftertänkt.81 Uppfattningar är 

induktiva, vilket innebär att det rör sig om enskildheter men som sedan kan bilda kategorier och 

därefter forma och uttrycka generella slutsatser.82 Dessa kategorier bygger på individers beskrivningar 

och sätt  att  erfara fenomenet så  kallade  beskrivningskategorier.83 Det finns tre kriterier  för vilka 

egenskaper en beskrivningskategori bör ha, det första kriteriet är att samtliga kategorier bör ha en 

tydlig koppling till fenomenet som önskas undersökas. Det andra kriteriet är att kategorierna ofta har 

75 Claesson (1999), s. 33.
76 Kihlström (2007), s. 160.
77 Kroksmark (1987), s. 229.
78 Kihlström (2007), s. 157.
79 Kroksmark (1987), s. 227.
80 Marton (1997), s. 154ff.
81 Kroksmark (1987), s. 243f.
82 Ibid., s. 227
83 Marton (1997), s.162f.
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en hierarkisk  relation till  varandra.  Det tredje  kriteriet  är  att  så  få  kategorierer  som möjligt  bör 

användas.84 I en fenomenografisk studie är det inte frekvensen som kommer i första hand utan det är 

beskrivningskategorierna  som  utgör  resultatet.85 I  skapandet  av  kategorisystemet  skall  samtliga 

kategorier kunna härledas och verifieras i de empiriska data som utgör studien, kategorierna skall 

kunna återföras direkt till data.86

Fenomenografin är en undersökande vetenskap där man gör djupintervjuer eller på annat sätt 

samlar in olika uppfattningar om ett fenomen. Djupintervju är en viktig del i fenomenografin som 

forskningsmetod,  genom  öppna  frågor  kan  den  intervjuades  uppfattningar  avgränsas  kring  ett 

fenomen samt ge möjlighet till följdfrågor. Vid användning av ett fenomenografiskt perspektiv är det 

viktigt att den som genomför studien tar ett steg tillbaka från sitt eget sätt att se på fenomenet och 

inte lägga in sina antaganden och värderingar.87 

84 Marton (1997), s. 162.
85 Kihlström (2007), s. 163
86 Krokmark (1987), s. 235ff.
87 Marton (1997), s. 159.
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4. Syfte och frågeställningar

Syftet  med  studien  är  att  undersöka  lärares  uppfattningar  av  begåvade  elever  i 

matematikundervisningen.

Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställningar;

- Hur definierar lärare begreppet begåvning?

- Vilka  uppfattningar  har  lärare  om  matematiskt  begåvade  elevers  karaktärsdrag  och 

egenskaper?

- På vilket sätt upptäcker/identifierar lärare begåvade elever i matematik? 

- Vilka  strategier  har  lärare  för  att  bemöta,  stimulera  och  motivera  begåvade  elever  i 

matematik?
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5. Metod

Under  detta  kapitel  kommer  metoden  för  datainsamling  samt  urval  för  studien  att  redogöras. 

Därefter  beskrivs  genomförandet  av  metoden  och  vilket  material  som  används  samt 

databearbetningsmetoden och analysmetoden där  även  frågan om validitet  och  reliabilitet  ingår. 

Slutligen  görs  en  reflektion  över  metodvalet  och  huruvida  studien  tagit  hänsyn  till  de  etiska 

aspekterna. 

5.1 Metod för datainsamling

Metodvalet  är  avsett  att  passa  till  studiens  frågeställningar  som i  den  här  studien  syftar  till  att 

undersöka  lärares  uppfattningar  i  grundskolan  gällande  särbegåvade  elever  med  inriktning  mot 

matematikundervisningen.  Utifrån  detta  blir  lärarna  våra  studieobjekt.  Studien  grundar  sig  i  två 

metoder, dels respondentintervju av sex lärare samt en respondentenkätundersökning på sex olika 

skolor. Enkäten är delvis kvantitativ och kvalitativ då data i enkäten kommer behandlas med å ena 

sidan numeriskt språk med ord såsom, fler, färre och mer, å andra sidan beskrivs data med verbala 

språket.88 Frågorna  i  enkäten  är  dels  ställda  med  givna  svarsalternativ  men  även  med  öppna 

svarsalternativ (se Bilaga 1), de utformades med stöd av Metodpraktikan och Enkätboken där det 

tydligt  framgår  att  språket  i  enkäten skall  vara  enkelt  och tydligt.89 På grund av att  vi  i  studien 

undersöker lärares uppfattningar bestod några av frågorna i enkäten av öppna frågor där behöver 

empirin sedan kategoriseras och analyseras. I utformandet av vissa frågor i enkäten användes frågor 

som  andra  forskare  redan  använt  vilket  betyder  att  frågorna  redan  är  testade  och  skapar  en 

tidsbesparing i arbetet med studien. Enkäten delades in i olika delar där den första delen bestod av 

generella bakgrundsfrågor som sedan övergick i frågor kring matematikundervisningen. Efter det 

följde  frågor  kring  begåvningsbegreppet  och  begåvade  elever  samt  skolornas  resurser  gällande 

begåvade elever i matematik.

Trost menar att kvalitativa och kvantitativa studier med fördel kan används i kombination med 

varandra.90 

88 Trost (2001), s. 17. Se även Dimenäs (2007), s. 84.
89 Esaiasson (2012). Se även Trost (2001).
90 Trost (2001), s. 17.
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Intervjuerna är kvalitativa av respondentkaraktär, vilket lämpar sig bra som metod då lärarnas 

uppfattningar och erfarenheter skall  undersökas. Detta ger även en möjlighet att uppmärksamma 

oväntade  svar,  samt  ger  möjlighet  att  ställa  uppföljningsfrågor  till  de  öppna  frågorna  som 

intervjuguiden innehåller. Esaiasson menar att intervjuer av respondentkaraktär ger en möjlighet att 

komma åt den intervjuades egen tankevärld.91 Björkdahl Ordell skriver att det är möjligt, men kan 

vara tidsödande att kombinera två metoder.92 Vi anser att det i denna studie varit en fördel med att 

kombinera  enkät  och  intervju  som metoder,  då  vi  för  det  första  önskade mer  djupgående  svar 

angående lärares uppfattningar och för det andra ha möjligheten att få in fler svar om än med mer 

ytliga svar.

5.2 Urval

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde vi att undersöka en bestämd population nämligen 

lärare/pedagoger i grundskolan, då dessa bör ha en allmän uppfattning gällande matematikämnet 

och begåvningsbegreppet. Urvalet till båda metoderna baserades på bekvämlighetsprincipen vilket 

innebär att vi använt oss av skolor och lärare som vi av olika anledningar tidigare haft kontakt med. 

Detta medförde en tidsbesparing i vårt arbete med studien. Vi valde att intervjua sex lärare, då vi 

ansåg att  detta  antal  var  rimligt  för denna studie,  valet  att  använda få  intervjurespondenter  kan 

kopplas till det Esaiasson skriver, att det är bättre med ett väl genomtänkt urval med färre intervjuer 

än för många, vilket räcker för att göra intressanta analyser.93 Vidare menar Esaiasson att den som 

arbetar med en respondentundersökning bör fortsätta göra intervjuer till dess att inga nya relevanta 

aspekter av fenomenet framkommer, vilket  vi anser oss ha uppnått efter dessa sex intervjuer.94 I 

urvalet fanns en spridning gällande lärarnas kön, ålder, antal verksamma år, nuvarande årskurs som 

de  undervisar  i,  samt  geografisk  spridning.  De  intervjuade  lärarna  presenteras  närmare  i 

resultatdelen. 

5.3 Genomförande

Utformningen av enkätens frågor anpassades till frågeställningarna med hjälp av olika teman, där en 

inledande del i enkäten består av bakgrundsinformation sedan en del om matematikundervisningen, 

91 Esaiasson (2012), s. 259.
92 Björkdahl Ordell (2007), s. 85, 197.
93 Esaiasson (2012), s. 259.
94 Ibid., s. 261.
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begåvningsbegreppet  och begåvade elever Enkäten delades ut  via  en så kallad webbenkät under 

våren  2013,  enkäten  skickades  in  via  ett  formulär  som  respondenterna  fyllde  i.  Enkäten 

distribuerades  via  mail  där  ett  inledande  missivbrev  med  syftet  för  studien,  vilka  vi  var, 

kontaktinformation  samt en  länk  till  webbenkäten  presenterades.  Vi  skickade  ut  enkäten  till  52 

stycken lärare på sex olika grundskolor i Uppsala kommun samt Knivsta kommun. En påminnelse 

skickades även ut efter en vecka då vi ville att fler skulle besvara enkäten. 

Intervjuformen  som  användes  var  halvstrukturerad,  med  huvudteman  och  underteman  som 

ställts  samman  i  en  intervjuguide  (se  Bilaga  2),  där  det  första  huvudtemat  består  av 

uppvärmningsfrågor  med  bakgrundsinformation  vilket  har  ett  syfte  att  skapa  kontakt  och  god 

stämning.95 De andra tre huvudteman som finns med i intervjuguiden är lärares uppfattningar om 

begåvningsbegreppet, lärares strategier i undervisningen samt skolans arbetssätt och stöd för strakt 

begåvade  elever.  Att  använda  en  halvstrukturerad  intervjuform  ger  en  möjlighet  till  att  vara 

anpassningsbar,  flexibel  och med möjlighet  att  ställa  spontana  uppföljningsfrågor,  men ger även 

möjligheten att bibehålla en viss struktur. 

Vid intervjuerna informerades respondenterna om de etiska aspekterna, studiens syfte, samt de 

huvudteman  som  intervjuguiden  innehöll.  Intervjuerna  genomfördes  i  enskilda  rum  vid 

respondenternas arbetsplatser samt var valda av respondenterna själva, där det fanns möjlighet att 

genomföra intervjun ostört.  Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, samtidigt fördes 

enstaka  stödanteckningar  ner  i  ett  anteckningsblock.  Varje  intervju  varade  approximativt  30-40 

minuter.

5.4 Material

Enkäten använde sig av en webbenkät som vi tidigare nämnt för att underlätta behandlingen av all 

empiri som samlades in. I webbenkäten formulerades frågor som med stor rimlighet skulle hjälpa till 

att  undersöka  syfte  och  frågeställningarna.  Vid  intervjuerna  användes  en  intervjuguide  där 

grundfrågor fanns skrivna i dataform indelat efter huvudteman och underteman, dessa följdes upp 

med spontana uppföljningsfrågor vilket fördes ner i anteckningsblock.  Samtliga intervjuer spelades 

in med hjälp utav mobiltelefon. 

95 Esaiasson (2012), s. 265.
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5.5 Metod för bearbetning och analys

Enkäten  bearbetades  genom  att  för  det  första  dela  upp  öppna  frågor  samt  frågor  med  givna 

svarsalternativ,  de  öppna  frågorna  bearbetades  genom  att  vi  sammanställde  dessa  i  lämpliga 

kategorier utifrån de olika svaren på frågorna. När svaren kategoriserades användes sådana svar som 

återkommit flertalet gånger samt att vi gjorde en jämförelse om eventuella likheter eller skillnader 

mellan ålder, kön och antal år i yrket. För det andra studerades bortfallet av enkäten, den skickades 

ut till 52 stycken och besvarades utav 30 stycken vilket ger ett bortfall på 22 stycken som kan anses 

vara ett rimligt  bortfall.96 Detta eftersom vi inte kunde veta om mailadresserna var korrekta och 

aktuella,  om alla lärare var aktiva, hade ett intresse i fenomenet eller om lärarna inte haft tid att 

besvara enkäten. Mailadresserna till lärarna fann vi på de sex olika skolornas hemsidor. För det tredje 

undersökte  vi  en  bestämd  population,  nämligen  lärare  i  grundskolan,  vi  jämförde  urvalet  med 

populationen för att se om det överrenstämde för att kunna beskriva likheter vid bearbetningen av 

de insamlade data. I enkätstudien deltog 83 % kvinnor som kan jämföras med rikets genomsnitt av 

75,9 % kvinnor samt att 93 % i enkätstudien är utbildade på högskolenivå och genomsnittet för riket 

är 86,6 %.97    

Vi  genomförde  sex  intervjuer  som  spelades  in  med  hjälp  av  mobiltelefon,  samt  förde 

anteckningar. De inspelade intervjuerna skrevs ner i en sammanfattande form då transkribering ej 

var relevant för vår studie. Sammanfattningarna av de sex intervjuerna skrevs ner i ett dokument för 

att kunna ge en överblick av vad som framkommit i intervjuerna. Vi har valt att inte presentera de 

enskilda intervjuerna var för sig, utan istället sammanställt  detta utifrån våra frågeställningar och 

bearbetat  de  data  som  var  mest  relevant  för  studien.  De  mest  förekommande  svaren 

sammanfattades  därefter  i  resultatdelen.  Det  som var  irrelevant  utifrån  studiens  frågeställningar 

sorterades bort. 

I analysen har vi utgått ifrån resultatet och behandlat detta utifrån frågeställningarna med hjälp av 

de teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. 

5.6 Validitet och reliabilitet

Validitet handlar om studien undersöker det som den ämnar göra, alltså utgör det studiens giltighet. 

Vi har fått hjälp av en vetenskapligt skolad person att undersöka och ge feedback på vår enkät samt 

96 Trost (2001), s. 118.
97 Skolverket (2012), www.skolverket.se (2013-04-25).
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intervjuguide, vilket vi anser utgör en god innehållsvaliditet. Vi har även utfört en pilotintervju för 

att testa våra frågor innan och gjorde därefter nödvändiga förändringar. Måttet för en god validitet 

anses vara hur väl kommunicerbar en metod är. Eftersom vi använt två metoder, enkät och intervju, 

har  vi  kunnat  triangulera  vårt  fenomen,  vilket  betyder  en  användning  av  flera  redskap  för  att 

undersöka samma fenomen.98 

Reliabiliteten  utgör  studiens  trovärdighet  eller  tillförlitlighet,  vilket  betyder  att  vi  som utfört 

studien skall ha haft goda kunskaper kring framförallt metoderna som vi använt oss utav. Då vi har 

varit två som skrivit uppsatsen anser vi att reliabiliteten ökat, eftersom båda två bearbetat data samt 

att vi genomfört varsin metod men studerat samma fenomen. Intervjuerna som genomförts spelades 

in vilket medför att data som samlats in inte tolkats redan vi intervjutillfället utan att det inspelade 

materialet funnits att tillgå vid bearbetning av data.99   

5.7 Reflektion över metoderna

Den största svårigheten för oss var att kombinera två metoder, enkät och intervju. Dels att utföra 

två metoder med tillhörande förarbete, genomförande samt efterarbete i form av resultat och analys. 

Detta eftersom vi ville att enkäten och intervjun skulle komplitera och stödja varandra för att få fler 

respondenter genom enkäten men också få djupare uppfattningar genom intervjuer. 

Skälet till att vi valde att inte transkribera intervjuerna var att det skulle vara för tidsödande då 

omfattningen av studien var begränsad. Likväl utformades endast tre öppna frågor i enkäten då det 

var för oss ett rimligt antal frågor att hinna bearbeta, resterande frågor var alternativfrågor där vi 

kunde urskilja vad majoriteten svarat. I efterhand har nya intressanta frågor dykt upp som vi önskat 

haft med, då vi tror detta kunde ha förbättrat och givit oss ett ännu tydligare och tillfredsställande 

resultat. 

5.8 Etiska aspekter

Forskningsetiken är aktuell såväl inför, under, som efter en undersökning, därmed var vi tvungna att 

ta hänsyn till de etiska forskningsprinciperna från studiens början till dess slut. Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

98 Dimenäs (2007), s. 231.
99 Ibid., s.232.
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De lärare som intervjuades och tillfrågades i enkäten gavs information utifrån de forskningsetiska 

principerna enligt Vetenskapsrådets direktiv.100 Lärarna informerades om studiens syfte, de metoder 

som användes, vad som förväntades av lärarna, samt de villkor som gällde för deras deltagande. 

Genom ovan  nämnda  åtgärder  uppfyller  studien  informationskravet.  De  lärare  som tillfrågades 

informerades enligt samtyckeskravet att det var frivilligt att delta i intervjun eller enkäten, samt att de 

när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan utan att utsättas för påtryckningar eller påverkan. 

Uppgifter om de enskilda lärarna som samlats in, förvaras på ett sätt så att ingen annan kan ta del av 

dem. Lärarna som medverkat  i  studien är  avidentifierade och har fingerande namn,  detta  enligt 

konfidentalitetskravet. Lärarna som intervjuades samt de som besvarade enkäten informerades även 

om att de uppgifter som samlats in om dem samt övrig information de lämnat, endast kommer 

användas i forskningssyfte.101

100 Codex (2012), www.codex.vr.se (2012-04-09).
101 Ibid.
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6. Resultat

I detta kapitel  redovisas studiens resultat utifrån studiens frågeställningar,  där enkät och intervju 

redovisas var för sig. Kapitlet inleds med en presentation av de intervjuade lärarna.

6.1 Presentation av de intervjuade lärarna

I följande presentation av lärarna använder vi fiktiva namn.

Stina har en lärarexamen för årskurs 1-7 med inriktningen svenska och samhällskunskap samt 

specialisering i engelska. Hon har varit verksam lärare i 13 år och arbetar just nu i en årskurs 1. 

Hennes nuvarande arbetsplats är på en kommunal skola med årskurserna F-6 i en stor svensk stad.

Nora har en lärarexamen för årskurs F-6 med inriktningen svenska och matematik. Hon har varit 

verksam lärare i  5 år och arbetar just nu i en årskurs 1. Hennes nuvarande arbetsplats är på en 

kommunal skola med årskurserna F-3 i en mindre svensk stad.

Karin  har  en  lärarexamen  för  årskurs  7-9  med  inriktning  svenska  och  matematik  samt 

specialisering i drama. Hon har varit verksam lärare i 2 år och arbetar just nu i en årskurs 5. Hennes 

nuvarande arbetsplats är på en kommunal skola med årskurserna 4-9 i en mindre svensk stad.

Elsa har en lärarexamen för årskurs 1-3 med inriktning svenska och matematik. Hon har varit 

verksam lärare i 17 år och arbetar just nu i en årskurs 1. Hennes nuvarande arbetsplats är på en 

kommunal skola med årskurserna F-6 i en stor svensk stad.

Vanja har en lärarexamen för årskurs 1-7 med inriktning matematik och naturorienterade ämnen. 

Hon har varit verksam lärare i 15 år och arbetar just nu i en årskurs 4, samt några timmar i årskurs 5 

och 1. Hennes nuvarande arbetsplats är på en kommunal skola med årskurserna F-6 i en stor svensk 

stad.

Hanna  har  en  lärarexamen  för  årskurs  F-6  med  inriktning  svenska,  matematik  och 

samhällsorienterande ämnen. Hon har varit verksam lärare i 6 år och arbetar just nu i en årskurs 6. 

Hennes nuvarande arbetsplats är på en kommunal skola med årskurserna 4-9 i en mindre svensk 

stad.
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6.2 Hur definierar lärare begreppet begåvning?

Enkät

I  enkäterna  fanns  många  återkommande  och  liknande  definitioner  och  uppfattningar  kring 

begreppet begåvning hos respondenterna. Ungefär en tredjedel av respondenterna i enkäten svarade 

att se och förstå samband och sammanhang samt förstå mönster och tänka utanför uppgiften, som 

definitionen av begreppet begåvning. Ytterligare några svarade att förståelse eller stor förståelse för 

matematik  var  en  del  av  eller  hela  deras  definition.  En  fjärdedel  av  respondenterna  beskriver 

snabbhet  såsom  att  lära  snabbt,  snabbtänkt  och  förstår  snabbt  som  definition  av  begreppet 

begåvning. Några få respondenter beskrev begåvning som att inneha eller visa förmåga eller extrem 

förmåga inom ett ämne eller område. Medan en tredjedel beskrev det som att ”visa stor kunskap 

inom  ett  ämne”,  ”har  mer  än  förväntad  kunskap  inom  en  eller  flera  domäner”,  ”visar  god 

förståelse”, ”visar gediget intresse inom ett eller flera områden”. Ett fåtal beskrev begåvning som att 

vara duktig eller kunnig på det man gör. Vidare beskrev ungefär en tredjedel att begåvade elever kan 

sätta ord på och kommunicera både muntligt och skriftligt hur hen tänker så att andra förstår. En 

femtedel  av  respondenterna  beskrev  begåvning  som  ”något  som  utvecklas”,  ”leda  till  stor 

kunskap”,” kunna utveckla uppgifter” och ”nå en högre nivå”. Några svarade att begåvning både 

kan  vara  praktisk-,  teoretisk-  samt  socialförmåga.  Slutligen  beskrev  en  respondent  det  som att 

särbegåvade barn sticker ut inom ett område.

Intervju

De intervjuade  lärarnas  definition  av begreppet  begåvning  skiljer  sig  något  åt,  men det  som är 

återkommande i deras uppfattningar är att de som har en begåvning är snabba. Lärarna beskriver 

detta med att uttala sig om att dessa elever är snabba på att ta in information, snabbtänkta, snabba 

på att lösa problem och snabba med att utföra de uppgifter som ges. Samtliga lärare uppfattar att de 

elever som är vetgiriga, kräver extrauppgifter, mer utmaningar, ligger långt fram och har kunskap 

över det normala, visar tydliga tecken på begåvning. Elsa och Nora uppfattar även att begåvade 

elever kan förklara hur de har tänkt och kommit fram till sina resultat för sina lärare och kamrater, 

Nora understryker att detta tyder på en ordentlig begåvning. Såväl Karin, Elsa och Vanja menar att 

en begåvad elev, för det första kan finna olika lösningar, för det andra se saker ur olika perspektiv, 

för det tredje kan eleven generalisera kunskap som den redan har till nya kunskaper. Två av lärarna 

uppfattar att begåvade elever känner och tar eget ansvar. Vanja uppfattar att begåvade elever inte 
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alltid passar in i ramarna för en vanlig elev. Karin beskriver att begåvade elever å ena sidan kan vara 

intresserade och positiva, å andra sidan kan visa tecken på att ha tråkigt och vara väldigt rastlösa. 

Vidare menar hon att just dessa skillnader kan göra det svårt att förstå om en elev har en begåvning 

eller ej.

6.3 Vilka uppfattningar har lärare om matematiskt begåvade elevers karaktärsdrag och 

egenskaper?

Enkät

Det fanns en fråga med givna svarsalternativ i enkäten som behandlade lärares uppfattningar om vad 

som  karaktäriserar  begåvade  elever  i  matematik.  I  frågan  angavs  olika  egenskaper  som 

respondenterna  kunde  välja  att  besvara  med ett  eller  flera  av  alternativen,  här  nedan följer  en 

sammanställning av resultatet:

Tabellen redovisar vilka karaktärsdrag som var typiska för begåvade elever i matematik enligt respondenterna. Där 10 av 
de vanligaste alternativen redovisas utav de totala 17 som angavs i enkäten. Flera alternativ kunde väljas, här följer ett 
exempel på hur tabellen skall avläsas, 22 av 30 svarade att kreativ var ett karaktärsdrag hos en begåvad elev i matematik. 

Sammanställningen visade att kreativ, god generaliseringsförmåga, hög minneskapacitet, nyfikenhet 

och hittar på egna metoder att lösa uppgifter/problem är de svar som två tredjedelar eller fler svarat.

Intervju

Återkommande uppfattningar som lärarna har gällande karaktärsdragen hos särskilt starkt begåvade 

elever i matematik är att eleverna förstår uppgifter väldigt fort, de arbetar väldigt snabbt samt att de 
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räknar snabbt i sina matematikböcker, ibland så snabbt att de räknar ut matematikboken långt innan 

sina kamrater. Hanna menar att eleverna som arbetar så otroligt snabbt lätt kan bli understimulerade, 

vilket hon menar kan leda till att eleverna far runt i klassrummet. Karin lyfter denna problematik 

ytterligare genom en beskrivning av en särbegåvad elev som arbetar mycket snabbt, men som även 

har svårigheter  vid genomgångar och diskussioner då eleven inte ger plats åt sina kamrater,  styr 

samtalen, inte har tålamod att förmedla tankar eller lyssna på andras förklaringar. Enligt Karin leder 

denna frustration till att eleven blir otålig och har svårt att sitta still, elevens beteende leder även till 

att kamraterna har svårt att förstå eleven, blir irriterade och undviker hen. 

Den generella uppfattningen som de intervjuade lärarna har är att särskilt starkt begåvade elever 

är nyfikna, vetgiriga, visar ett stort intresse och ständigt efterfrågar mer uppgifter som kan utmana. 

Vanja beskriver en elev i årskurs 1, som är mycket positiv till all undervisning, ligger flera kapitel före 

sina  kamrater  i  matematikboken,  och  som ständigt  efterfrågar  mer  avancerade  och  utmanande 

uppgifter. Många gånger gör Vanja egna problemlösningsuppgifter till eleven som innefattar många 

olika räknesätts och som kräver ett kreativt tänkande, även dessa uppgifter löser eleven direkt. Detta 

uppfattar Vanja som tydliga karaktärsdrag för en mycket starkt begåvad elev.

Elever som har ett bra matematiskt språk uppfattar flera lärare som begåvade elever, de menar att 

dessa elever exempelvis använder begreppen täljare och nämnare då de talar om bråk, samt använder 

långa avancerade meningar i sina förklaringar.

De flesta av lärarna menar att starkt begåvade elever ofta kan förklara sina tankar mycket konkret 

såväl för läraren som för sina kamrater. Karin förklarar att det å ena sidan finns särbegåvade elever 

som kan ha otroligt lätt  att förklara för sina kamrater så att de förstår, men å andra sidan finns 

särbegåvade elever som ibland kan ha svårt att förklara för andra. De kan bli frustrerade över att 

kamrater inte förstår och inte tänker som dem själva, men däremot har särbegåvade elever ofta lätt 

att förstå hur andra menar, men förstår inte varför andra inte tänker som dem. Vidare menar hon att 

en elev som är särbegåvad i matematik, är van vid att ofta sitta och jobba själv, lösa uppgifter själv 

och tränar mindre på detta med att förklara och att diskutera med andra och kan ibland inte sätta 

ord på sina tankar, eleven bara ser svaret och kan inte riktigt förklara hur denne kommer fram till ett 

visst svar.
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6.4 På vilket sätt upptäcker/identifierar lärare begåvade elever i matematik?

Enkät

Det fanns två frågor i enkäten som behandlade hur lärare upptäcker/identifierar begåvade elever i 

matematik, där den första frågan var öppen, vilket betyder att respondenterna kunde besvara frågan 

med egna ord. Den andra frågan bestod av en sluten fråga där de endast kunde svara genom att välja 

mellan givna svarsalternativ. 

I  frågan  som  var  öppen  framkom  många  olika  uppfattningar  dock  med  vissa  likheter.  En 

fjärdedel beskrev snabbheten och högt tempo som något som gör att de upptäcker begåvade elever i 

matematik, där svar såsom dessa var återkommande, ”snabbhet”, ”arbetar intensivt”, snabbtänkt”, 

”svarar snabbt”.

Hälften av respondenterna beskrev språket och kommunikationen som en del i deras upptäckt av 

begåvade elever i matematik där exempel på svar ifrån enkäten var, ”avancerat matematikspråk”, 

”kan prata matematik”, ”kan förklara på ett mycket bra sätt”, ”ger förklaringar med egna ord och 

reflektioner”, ”genom att lyssna på eleven” och ”i diskussioner”.

Några svarade att vetgirighet, ivrighet och att de tar egna initiativ var något som identifierade 

begåvade elever i matematik. Även otålighet, understimulation, ointresse, frustration och nyfikenhet 

är något som några beskrev i sina svar. Slutligen svarade några att en begåvad elev i matematik kan 

lösa och förstå en uppgift eller ett problem på flera sätt, ser matmatiska mönster, och att begåvade 

elever själva kan utveckla uppgifter.

Den slutna frågan löd, hur identifierar du begåvade elever i matematik? Där gavs endast givna 

svarsalternativ där de kunde välja ett eller flera svarsalternativ.
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I tabellen visas hur många lärare som anser att något eller några av alternativen identifierar begåvade elever i matematik. 
Exempelvis svarade 11 av 30, genom att begåvade elever i matematik räknar snabbt.

Tabellen visar ett sammanställt resultat som tydligt visar att 28 av 30 lärare svarade att de identifierar 

begåvade elever i matematik genom förmågor som visar sig i arbetet i klassrummet. Det är även lite 

mer än en tredjedel som svarar att räknar snabbt för att identifiera dessa elever. 

Intervju

Stina anser att det är hennes skyldighet som lärare att upptäcka begåvade elever, detta genom att 

noga följa varje elevs kunskapsutveckling i enskilda ämnen, hur de arbetar under lektionstid samt hur 

de tar sig an uppgifter. Nora beskriver att då hon får en årskurs 1, får hon information gällande en 

elevs begåvning vid överlämningssamtalet med läraren som haft eleven i förskoleklass, på liknande 

sätt beskriver Hanna att hon kan få information om en elevs begåvning från elevens tidigare lärare. 

Två av lärarna uppfattar att begåvade elever i matematik har lätt för sig och att de ibland själva 

uttrycker att uppgifter är lätta.

En tydlig indikation på att en elev är begåvad är att eleven är snabb, frågar efter fler och svårare 

uppgifter, detta är samtliga lärare eniga om. Dock understryker Karin att man som lärare måste se till 

andra  faktorer  än  bara  den  att  eleven  är  snabb,  hon  menar  att  en  elev  som  räknar  snabbt  i 

matteboken inte per automatik är begåvad. Att läraren låter eleverna arbeta mer praktiskt eller med 

problemlösning  i  grupp  kan  synliggöra  begåvade  elever  bättre.  Karin  förtydligar  detta  då  hon 
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beskriver att de finns de som har svårt att läsa, men där man ser deras begåvning vid samtal och 

praktiska övningar.

Tre av de intervjuade lärarna menar att de utifrån elevers tidigare resultat samt genom diagnoser 

kan upptäcka begåvade elever.

Hanna och Karin anser att det emellanåt kan vara svårt att identifiera begåvade elever, då de å ena 

sidan kan ha en positiv inställning till matematik, vara engagerade och intresserade. Å andra sidan 

kan  begåvade elever  visa  ointresse,  verka  uttråkade,  rastlösa,  slarviga,  blir  rörliga  och far  runt  i 

klassrummet, vilket kan bero på att de är understimulerade.

6.5 Vilka strategier har lärare för att bemöta, stimulera och motivera begåvade elever i 

matematik?

Enkät

Det fanns i enkäten två frågor som behandlade lärares strategier där en fråga bestod av en sluten 

fråga med givna svarsalternativ samt en öppen fråga där respondenterna kunde besvara frågan med 

egna ord. 

Frågan med givna svarsalternativ visade att majoriteten, 26 av 30 stycken, använde sig av strategin 

att begåvade elever i matematik får fortsätta arbeta med fler svårare uppgifter inom samma område 

som övriga elever arbetar med. Medan några svarar att de skickar upp eleverna en årskurs eller ger 

dem  läromedel  från  en  högre  årskurs  för  att  få  fler  utmaningar.  Ytterligare  några  svarade  att 

begåvade elever får fortsätta räkna framåt och att lärarna hjälper dem så mycket som de hinner. 

Där respondenterna fick svara med egna ord beskrevs många olika strategier och möjligheter för 

begåvade  elever  i  matematik.  Knappt  en  tredjedel  svarade  att  dessa  elever  fick  hoppa  över  en 

årskurs, för att ge dem en lämplig utmaning samt att ytterligare några stycken svarade att eleverna 

fick arbeta i en högre årskurs endast under matematiklektionerna. Ytterligare en fjärdedel svarade att 

eleverna får använda sig utav läromedel från en högre årskurs eller fördjupande och svårare material, 

såsom problemlösning, där även arbeta i eget tempo nämndes. Flera svarade (11 av 30) också att 

eleverna kunde erbjudas ”specialmatematikkurs”, ”spetsmatematik”, ”matteverkstad”, ”eleverna har 

själva bildat en grupp som arbetar med svårare matematik” och ”elitklass”. Några få svarade att det 

har tillgång till specialpedagog eller nivågruppering inom klassen.  
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Intervju

Gällande bemötandet av begåvade elever i matematik så råder en relativ enighet hos lärarna om att 

man ska bemöta eleverna där de är, att ge dem lagom utmanande uppgifter för dem. Å ena sidan 

menar Stina att det är enklare att bemöta de begåvade eleverna än att bemöta en svagbegåvad elev, 

ofta ger hon begåvade elever uppgifter som de utmanas av vilket gör att de klarar sig ganska bra 

själva, medan det krävs mer tid åt en svagbegåvad elev. Å andra sidan beskriver Karin att såväl starka 

som svaga elever behöver stöd och hjälp, men att man som lärare har krav på sig att alla elever ska 

klara kunskapskraven och att mer tid läggs på de svaga eleverna. Vidare menar hon att de starka 

eleverna får klara sig själva alldeles för ofta, vilket gör att de kanske inte alls får den utmaning som 

krävs. Även Elsa påpekar att lärare sällan ger det extra stöd som begåvade elever har behov av. 

Samtliga  lärare  anser  att  begåvade  elever  behöver  utmanas,  detta  med  hjälp  av  utmanande 

uppgifter,  extra  uppgifter utöver den vanliga kursen,  fördjupning inom det område som klassen 

arbetar  med samt att några lärare menar att  problemlösningsuppgifter  som kräver lite  extra kan 

stimulera dessa elever mycket bra.

Genom att använda ett varierande innehåll kan begåvade elever både motiveras och utmanas, 

med detta menar Stina och Elsa att eleverna kan arbeta med läsuppgifter på olika nivåer. Karin och 

Hanna  anser  att  praktiska  uppgifter  som kräver  laborativt  material  kan  vara  ett  sätt  att  variera 

innehållet. Hanna lyfter även möjligheten till variation genom utomhusmatematik, där chansen finns 

att använda material som inte finns tillgängligt i klassrummet, vilket även kan stimulera elevernas 

kreativitet. Vanja och Stina talar också om att begåvade elever stimuleras av kreativ matematik som 

kräver ett kreativt tänkande. Vanja menar att man måste vara kreativ själv, som lärare, att ta tillvara 

tillfällen som uppkommer spontant, när eleverna själva kommer med idéer. Hon berättar om en elev 

som fick till uppgift att göra ett diagram över matsvinnet i skolans matsal, undersöka orsaker, verkan 

samt vilka konsekvenser det får. Detta menar Vanja är ett sätt att anpassa undervisningen utifrån alla 

elevers behov, att individualisera undervisningen. Ytterligare ett sätt att variera innehållet är att låta 

eleverna arbeta med Ipad, vilket Hanna gör, hon säger att det finns många olika appar för matematik 

med svåra uppgifter som både kan motivera och stimulera begåvade elever.

Flera lärare beskriver att de begåvade eleverna kan få arbeta vidare med uppgifter som är på en 

annan nivå  än grundkursen,  som kräver  mer  av eleven,  antingen inom det  område som övriga 

klassen arbetar med eller något helt annat, detta för att eleven ska utvecklas utifrån sin nivå och 

därmed bli stimulerad. Tre av lärarna uppfattar att begåvade elever kan behöva byta matematikbok 

till en högre årskurs bok. Dock menar Karin att många lärare allt för lätt väljer att ge de särbegåvade 
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eleverna  nästa  årskurs matematikbok,  då de  istället  borde ge  dessa elever  andra  uppgifter  inom 

området, göra fördjupningar, problemlösningsuppgifter och uppgifter som är mer komplexa, hon 

menar  att  alltför  många  lärare  låser  sig  vid  matematikböcker.  Elsa  är  av  samma  åsikt  gällande 

matematikböcker, själv använder hon ingen matematikbok i sin klass, istället får alla elever uppgifter 

utifrån sin nivå,  men inom samma område,  hon menar att  man som lärare lätt  blir  styrd av en 

lärobok och inte törs gå vidare. Elsa uppfattar att det är lättare att individualisera undervisningen 

genom att ha olika uppgifter utifrån elevernas kunskapsnivå, då är det också lättare att motivera och 

stimulera de begåvade eleverna.

Stina berättar att de i en skola som hon tidigare arbetat vid, hade en särskild grupp för de elever 

som var starkt  begåvade i  matematik  och som behövde mer utmaning.  Hon uppfattar  att  detta 

upplevdes som mycket positivt för eleverna och att de kände sig mer motiverade och fick utveckla 

sina kunskaper. På liknande sätt beskriver Karin om den mindre undervisningsgrupp som hon själv 

arbetar i,  som drivs av kommunen och är till  för alla  elever i  kommunen som är särbegåvade i 

matematik.  Detta  bedrivs  utöver  den  normala  undervisningen.  Där  får  eleverna  träffa  andra 

likasinnade,  får  det  där  ”lilla  extra”  som  dessa  elever  har  behov  av,  mer  avancerade  och 

komplicerade matematikuppgifter,  dessa uppgifter  kan de sedan ta med sig  till  sin vanliga klass. 

Karin uppfattar att denna möjlighet medför att de särbegåvade eleverna motiveras, stimuleras och 

kan utvecklas på bästa tänkbara sätt.
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7. Analys

I  detta  kapitel  behandlas  studiens  frågeställningar  genom  en  analys  av  resultatet.  Varje  enskild 

frågeställning presenteras under varsin underrubrik med en uppdelning mellan enkät och intervju.

7.1 Hur definierar lärare begreppet begåvning?

Enkät

Utifrån resultaten av enkäterna framgår det tydligt att det inte finns någon enhällig definition av 

begreppet  begåvning,  dock  kan  fyra  beskrivningskategorier  urskiljas.  Den  första 

beskrivningskategorin är att definitionen innefattar att se och förstå samband och sammanhang. Den 

andra beskrivningskategorin är att begåvade elever har stor kunskap eller mer än förväntad kunskap 

inom ett eller flera områden/domäner, vilket även flera forskare påtalar såsom Persson, Winner och 

Mönks & Ypenburg.102 Det framkommer även att respondenterna beskriver att man innehar en eller 

flera  förmågor  inom  ett  eller  flera  områden.  Den  tredje  beskrivningskategorin  behandlar 

kommunikation,  att  en begåvad elev  kan kommunicera  vad denne tänker  så  andra förstår  både 

muntligt  och  skriftligt.  Den  fjärde  beskrivningskategorin  består  av  snabbhet  både  i  tanken  och 

förståelsen. Dessa fyra beskrivningskategorier förekommer dock ibland samtidigt och i kombination 

utav varandra. Resultaten visar således på en övergripande variation av definitioner för begreppet 

begåvning, vilket även Persson beskriver, att begreppet är allt annat än lättdefiniterat samt alltför 

allmänt.  En av respondenterana  använder  i  sin  definition  särbegåvad och beskriver  det  som att 

denne sticker ut, vilket är ett begrepp som Persson förespråkar att använda istället för begåvad. 103

Intervju

Utifrån intervjuns resultat kan en hierarkisk relation synliggöras mellan olika beskrivningskategorier 

av definitionen begåvning, med hierarkisk relation menas här att olika definitioner är mer vanligt 

förkommande än andra. Detta visar på den komplexitet och omfattning ett fenomen kan erfaras 

på.104 Det  går  att  urskilja  två  beskrivningskategorier  av  definitionen  begåvning  som  samtliga 

102Mönks & Ypenburg (2009), s. 26. Se även Persson (1997), s. 111 och Winner (1999), s. 56. 
103 Persson (1997), s. 43f.
104 Marton (1997), s.164
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intervjuade lärare tar upp. För det första uppfattar samtliga av de intervjuade lärarna att en elev som 

är  snabb,  såväl  i  utförandet  av  uppgifter  som i  tankarna,  är  begåvad.  För  det  andra  är  lärarna 

samstämmiga  gällande  den  begåvningsdefinitionen  som  behandlar  elevers  engagemang  och 

kunskapstörst.  De  uppfattar  att  elever  som  är  väldigt  intresserade,  som  kräver  ständigt  nya 

utmaningar i form av fler uppgifter då de ofta ligger långt fram, är begåvade. Såväl Persson som 

Mönks  &  Ypenburg  skriver  om  att  elevers  höga  prestationer  uppfattas  som  tecken  på  en 

begåvning.105 Endast ett par av lärarna uppfattar att elever som har god förmåga att förklara sina 

tankar och idéer, är begåvade. Det är även endast två lärare som menar att en begåvad elev känner 

och  tar  eget  ansvar.  Persson  har  i  sin  forskning  skrivit  om  kreativitet  i  förhållandet  till 

begåvningsbegreppet,  han beskriver begåvade personers kreativa sätt med att dessa uppfattar sin 

omvärld på ett annorlunda vis och med annorlunda tankegångar.106 På liknande sätt beskriver tre av 

de intervjuade lärarna begåvade elevers kreativitet till att finna olika lösningar på ett problem eller 

uppgift, se saker ur flera perspektiv och kunskapen att generalisera kunskap som den redan har till 

nya kunskaper. Karin är den enda läraren som beskriver svårigheten med att definiera en begåvad 

elev då hon uppfattar att dessa elever kan uppvisa olika beteenden men ändå vara begåvade.

7.2 Vilka uppfattningar har lärare om matematiskt begåvade elevers karaktärsdrag och 

egenskaper?

Enkät

I enkäterna framkom att respondenterna framhöll fem karaktärsdrag framför de övriga, dessa kan 

ordnas  i  en hieratisk  ordning  där  hög minneskapacitet  var  den  främsta.  Vilket  kan  härledas  till 

Gardner som menar att matematiskt begåvade kontrollerat kan tänka långa och abstrakta tankar.107 

Det andra karaktärsdraget var nyfikenhet vilket Gur påpekar i sin artikel att matematiskt begåvade 

elever  genom  sin  kognitiva  utveckling  visar.108 De  tredje  och  fjärde  karaktärsdragen  var,  att 

matematiskt  begåvade elever hittar  på egna metoder att  lösa uppgifter/problem samt kreativitet. 

Dessa  beskriver  även  Barger  samt  flera  forskare  som  typiska  karaktärsdrag  hos  matematiskt 

105 Persson (1997), s.46. Se även Mönks & Ypenburg (2009), s.22f
106 Persson (1997), s.80f
107 Persson (1997), s. 174.
108 Gur (2011), s. 494f.
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begåvade.109 Det femte karaktärsdraget var god generaliseringsförmåga vilket även Persson menar är 

typiskt, detta genom att beskriva att matematiskt begåvade kan generalisera matematiska objekt.110 

Ytterligare ett karaktärsdrag som lyftes var snabbhet, detta menade många av respondenterna var 

typiskt,  vilket  även  framkom i  den  generella  definitionen  av  begreppet  begåvning  som tidigare 

beskrevs.  Några  skillnader  gällande  kön,  ålder  eller  antal  år  i  yrket  kunde  ej  urskiljas  huruvida 

respondenterna besvarade frågan. 

Intervju

I intervjuerna med lärarna framkom det att alla lärare tycker att karaktärsdragen hos särskilt starkt 

begåvade elever i matematik visar sig genom att dessa elever är snabba med att uppfatta och förstå 

ett  problem,  arbetar  och räknar  snabbt.  Detta  liknar  det  lärarna  beskriver  i  sina  definitioner  av 

begreppet begåvning. Hanna förtydligar dock att snabbheten kan leda till problem för såväl eleven 

själv som andra elever och lärare, då elevens höga tempo kan leda till understimulering, som i sin tur 

kan leda till att eleven blir rastlös och störande för andra i klassrummet. På liknande sätt beskriver 

Persson att understimulering kan leda till ovannämnda konsekvenser, men att det även kan medföra 

att elever blir olyckliga och deprimerade.111 Karin uppfattar även att andra orsaker kan leda till dessa 

problem, hon uppfattar att begåvade elever kan ha svårt att förmedla sin kunskap, svårigheter att ta 

till  sig  andras förklaringar  samt att  dessa elever kan vilja  styra och ta  över diskussioner.  Vidare 

beskriver Karin hur starkt begåvade elever kan förstå hur andra tänker men att de inte alltid begriper 

varför de andra inte tänker som denne. Detta kan enligt Karin bero på att begåvade eleverna ofta får 

arbeta självständigt och inte ges möjlighet att utveckla kommunikativa färdigheter. Karin beskriver 

att  begåvade elever  kan ha såväl  enkelt  som svårt  att  förklara sig,  medan de flesta  andra av de 

intervjuade lärarna uppfattar att begåvade elever ofta kan förklara sina tankar tydligt. 

De  flesta  av  de  intervjuade  lärarna  karaktäriserar  begåvade  elever  som intresserade,  nyfikna, 

vetgiriga och som kräver extra och mer utmanande uppgifter. Dessa karaktärsdrag nämner flertalet 

av de forskare i de studier som vi tagit del av.112 Vanja ger exempel på en elev med ovannämnda 

karaktärsdrag, till denna elev gör Vanja egna omfattande problemlösningsuppgifter som kräver ett 

kreativt  tänkande,  vilket  hon menar  fordrar  att  man som lärare  också  måste  vara  kreativ.  Hon 

109 Pettersson (2008), s. 25. Se även Mönks & Ypenburg (2009), s. 28 och Wahlström (1995), s. 27. 
110 Persson (1997), s. 174.
111 Persson (2010), s.3f. Se även Persson (1997), s.52
112 Person (1997), s. 78f. Se även Wallström (2010), s.27 och Mönks & Ypenburg (2009), s. 48f
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uppfattar att dessa karaktärsdrag som kräver ett kreativt tänkande, är tecken på att en elev är mycket 

starkt begåvad. Att ha förmågan att tänka kreativt, menar även Wahlström kan vara tydliga drag för 

en begåvning.113 

7.3 På vilket sätt upptäcker/identifierar lärare begåvade elever i matematik?

Enkät

Enkäten innehöll två frågor med anknytning till frågeställningen ovan där vissa likheter framkom. 

En tydlighet i den slutna frågan var att respondenterna svarade att de upptäckte begåvade elever 

genom arbetet i klassrummet, vilket kan härledas till de mer detaljerade svaren vilket framkom i den 

andra frågan gällande att det krävs ett arbete i klassrummet för att identifiera begåvade elever.  I 

svaren från båda frågorna framhåller respondenterna att snabbhet var ett sätt att upptäcka begåvade 

elever i matematik. Detta har även framkommit i tidigare redovisat resultat samt analys men är också 

något  som  flertal  forskare  såsom  Winner,  Persson  och  Wahlström  påtalar  vara  en  del  av 

begåvningsbegreppet.114 Snabbhet behöver inte betyda att en elev är begåvad utan kan istället tyda på 

att det är en högpresterande elev vilket framgår i Wallströms bok, istället anser hon att en begåvad 

elev redan kan det  som en högpresterande elever  kan göra snabbt.115 Däremot är  det  tydligt  att 

snabbhet  är  en  del  av  begåvning  trots  att  det  inte  kan  sägas  vara  ett  enskilt  sätt  att  upptäcka 

begåvade elever i matematik, då det återkommer i nästan samtliga resultat i denna studie. 

Att kunna kommunicera sina tankar samt använda sig av ett avancerat matematiskt språk angav 

hälften av respondenterna som ett sätt  att  upptäcka begåvade elever i  matematik.  Detta är även 

något som måste uppmärksammas under arbetet i klassrummet samt i samtal med eleven där läraren 

även kan lyssna på eleven och dennes tankar och förklaringar. 

Vetgirighet var något som flera av respondenterna beskrev som ett sätt att identifiera begåvade 

elever i matematik, där även nyfikenhet och viljan att lära sig mera kunde medföra otålighet och 

understimulation. 

Med likhet i resultaten av karaktärsdrag hos begåvade elever i matematik visar även resultaten för 

att upptäcka begåvade elever i matematik att det kan visas genom att eleven kan lösa och förstå en 

uppgift eller ett problem på flera olika sätt.  

113 Wahlström (1995), s.18ff
114 Winner (1999), s. 14f. Se även Wahlström (1995), s. 31f och Persson (2010), s. 3f.
115 Wallström (2010), s. 26f.
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Intervju

Då de intervjuade lärarna skall förklara hur de identifierar begåvade elever i matematik återkommer 

de till det de nämnt tidigare, gällande såväl definitionen av begåvning som matematiskt begåvade 

elevers karaktärsdrag. Samtliga lärare säger sig identifiera begåvade elever i  matematik genom att 

dessa elever är snabba och kräver fler och mer utmanande uppgifter. Ett par lärare uppfattar även att 

dessa elever har lätt för sig och även uttrycker detta själva. En elev som räknar effektivt och korrekt 

uppfattas  ofta  som  matematiskt  begåvad  av  de  flesta  lärare,  men  detta  har  ganska  lite  med 

matematiskt  tänkande  att  göra  menar  Persson.116 Exempel  på  detta  är  Karins  uppfattning  om 

huruvida en lärare inte bara kan se till elevens snabbhet som tecken på en begåvning. Hon menar att 

begåvade elever i matematik bäst synliggörs genom grupparbeten av mer praktisk karaktär, eller då 

eleverna  får  arbeta  med  problemlösning  i  grupp,  samt  att  eleverna  vid  dessa  tillfällen  ges  en 

möjlighet  att  diskutera.  Detta  visar  på  den  divergens  som  råder  mellan  lärares  uppfattningar, 

erfarenheter och upplevelser gällande fenomenet begåvade elever.

Hälften av de intervjuade lärarna säger att  de kan identifiera  begåvade elever utifrån tidigare 

resultat och med hjälp av diagnoser. 

Ibland kan det vara svårt att skilja begåvade elever från särbegåvade elever, då begåvade elever 

uppfattas som positiva medan särbegåvades egenskaper uppfattas som mindre positiva.117 Det kan i 

analysen tolkas som om Hanna och Karin talar om dessa åtskillnader då de uppfattar att det kan vara 

svårt att identifiera starkt begåvade elever då dessa kan uppvisa helt skilda beteenden. Å ena sidan 

kan de vara engagerade och intresserade, å andra sidan ointresserade och oengagerade. 

7.4 Vilka strategier har lärare för att bemöta, stimulera och motivera begåvade elever i 

matematik?

Enkät

Utifrån enkäternas resultat visar en analys att majoriteten av respondenterna använder sig utav en 

strategi som innebär att begåvade elever får arbeta med flera svårare uppgifter inom samma område 

som övriga elever arbetar med. Detta kan anses vara en strategi som skapar en samhörighet i klassen 

då  alla  elever  arbetar  med samma område  men på  deras  individuella  nivå,  något  som Vinterek 

116 Persson (1997), s.173.
117 Wallström (2010), s.26f.
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beskriver som en möjlighet att möta varje elev på deras individuella nivå.118 En annan strategi som 

nämndes var möjligheten att flytta upp begåvade elever till en högre årskurs i matematik, vilket enligt 

respondenterna skulle ge dem en större utmaning, men som kan ha sociala konsekvenser för eleven. 

Några av respondenterna beskrev att de erfarit otålighet och stökighet bland elever som de efter ett 

tag identifierat  som begåvade och då flyttat upp eleven en årskurs.  Då det enligt  Wahlström är 

miljön och till  viss del arvet som skapar förutsättningarna för att  utveckla en begåvning kan ett 

årskursbyte  skapa  lämplig  miljö  för  den  begåvade eleven.119 Ytterligare  en  vanlig  strategi  var  att 

erbjuda eleven en specialgrupp eller elitklass för att ge rättvis utmaning och stimulering. Beroende på 

var skolan var belägen där respondenterna arbetade fanns det olika förutsättningar, i en kommun 

samarbetade samtliga skolor och anordnade spetsmatematik på eftermiddagarna efter skoltid. Detta 

medförde att många begåvade elever i kommunen fick tillgång på frivilligbasis att medverka och få 

lämplig  stimulering  och  utmaning.  På  två  skolor  erbjöds  eleverna  tid  hos  specialpedagog  med 

specialkompetens inom matematik där begåvade elever erbjöds lämpliga utmaningar och stimulans, 

båda lärarna påpekade en lättnad att ha den resursen. 

Intervju

Vinterek menar att elever kan bemötas utifrån deras färdigheter inom ett kunskapsområde, att lärare 

bemöter elever utifrån deras individuella nivå.120 Detta är även den generella uppfattningen som de 

intervjuade lärarna har,  att  de bemöter begåvade elever genom att  ge dem utmanande uppgifter 

utifrån deras nivå. Dock råder en del skillnader gällande problematiken med att bemöta begåvade 

elever med hjälp av endast utmanande uppgifter. Stina uppfattar att begåvade elever klarar sig själva 

och inte behöver stöd, bara de får utmanande uppgifter. Såväl Karin som Elsa uppfattar å andra 

sidan att begåvade elever behöver extra stöd, men att man som lärare har krav på sig att ge de svaga 

eleverna stöd och att mer tid går åt till dem. Detta menar Karin, leder till att begåvade elever får 

klara sig själva och inte alls får den utmaning som krävs. Det kan tolkas som om Karin och Elsa 

uppfattar att det krävs mer ansträngande strategier för att stimulera begåvade elever. Även om dessa 

två lärare uppfattar att det krävs mer tid och engagemang till begåvade elever, så framgår det av 

resultatet att utmanande uppgifter är det främsta som dessa två och de andra intervjuade lärarna 

anser att begåvade elever motiveras och stimuleras av. En strategi som kan vidtas för att stimulera 

118 Vinterek (2006), s.45. Se även Persson (1997), s. 289 och Winner (1999), s. 221. 
119 Wahlström (1995), s. 18ff.
120 Vinterek (2006), s.45. Se även Persson (1997), s. 289 och Winner (1999), s. 221.
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begåvade  elever  är  berikning  av  undervisningen.121 Det  framkommer  att  de  intervjuade  lärarna 

tillämpar  denna  strategi,  detta  genom  att  ge  eleverna  utmanande  uppgifter  såsom 

fördjupningsuppgifter,  extra  uppgifter  inom  ett  kunskapsområde  eller  problemlösningsuppgifter. 

Hanna  är  dock  den  enda  läraren  som  nämner  att  hon  berikar  undervisningen  med  hjälp  av 

interaktiva program såsom Ipad.

Det  framgår  att  de  flesta  lärarna  som intervjuats  är  eniga  om att  undervisningen bör  ha  ett 

varierat innehåll. Lärarna har olika strategier för att variera innehållet, Stina och Elsa använder sig av 

läsuppgifter, Karin och Hanna uppfattar att praktiska uppgifter med laborativt material motiverar 

och stimulerar begåvade elever.  Samuelsson menar att läraren bör anordna inlärningsmiljöer med 

varierat utbud av resurser samt låta elever arbeta i naturliga aktiviteter i en gemenskap.122 Det kan 

tolkas som om Hanna använder sig av denna strategi då hon talar om att hon undervisar i matematik 

utomhus  och ger  eleverna  tillgång  till  naturens  material,  vilket  hon uppfattar  stimulerar  elevers 

kreativitet. Att begåvade elever stimuleras genom kreativ matematik, som kräver kreativt tänkande 

uppfattar  även  Vanja  och  Stina.  Att  utforma  matematikundervisningen  genom att  nivågruppera 

klassen utifrån elevernas kunskaper, är en strategi som anpassar innehållet till olika elevers behov, 

vilket är mycket givande för särbegåvade elever.123 Detta är en strategi som flera av de intervjuade 

lärarna uppfattar som gynnsamt för begåvade elever. De ger exempel som att ge begåvade elever 

extra uppgifter utöver grundkursen, som kräver mer av eleven och som är på en annan nivå. Tre av 

lärarna nivåanpassar undervisningen för begåvade elever genom att ge dem en matematikbok från 

högre årskurser. Det kan tolkas som om Karin uppfattar som om detta är en enkel lösning för lärare, 

då  hon  för  det  första  menar  att  begåvade  elever  behöver  mer  komplexa  uppgifter  inom  det 

kunskapsområde som övriga klassen arbetar med, för det andra uppfattar hon att lärare ofta låser sig 

till  att endast använda matematikboken. Av samma åsikt är Elsa, som helt valt bort läroböcker i 

ämnet  matematik,  hon  uppfattar  att  det  utan  matematikbok  är  lättare  att  individualisera 

undervisningen utifrån elevernas skilda kunskapsnivåer. Utifrån resultatet framgår att två av lärarna 

har  erfarenhet  av  särskilda  grupper  för  matematiskt  begåvade  elever,  detta  är  mindre 

undervisningsgrupper  där  särbegåvade  elever  i  matematik  ges  möjlighet  att  arbeta  med  mer 

komplicerade och avancerade matematikuppgifter.  Genom dessa grupper skapas en möjlighet  att 

träffa andra likasinnade elever, vilket dessa lärare uppfattar som stimulerande och motiverande för 

begåvade eleverna i matematik.

121 Mönks & Ypenburg (2009), s.75. Se även Wallström (2010), s.69 och Persson (1997), s.248ff.
122 Samuelsson (2007), s.250.
123 Persson (1997), s.289. Se även Winner (1999), s.221.
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8. Diskussion

Begåvning har sedan länge varit ett omdiskuterat begrepp, detta i relation till hur begåvade elever 

skall  identifieras  och upptäckas. Då alla  lärare har sin egen uppfattning av begreppet,  skapas en 

variation av definitioner,  vilket  också framkommit i  vår analys.  Det har dock framkommit vissa 

likheter  vilket  kan skapa en definition såsom snabbhet,  vara engagerad och ha en kunskapstörst. 

Persson  som beskriver  begåvningsbegreppet  som ett  alltför  allmänt  begrepp  där  det  saknas  en 

entydig definition. Persson menar istället att särbegåvning är ett begrepp att föredra vilket beskriver 

en särskilt begåvad elev som inte finns i varje klass, däremot kan flera elever vara begåvade, utifrån 

vår analys framkom att endast två lärare använde sig av särbegåvning som begrepp.124 Dessa två 

lärares uppfattningar visade att de ibland talar om särbegåvade elever istället för begåvade elever, de 

anser att det finns grundval till detta då de menar att lärare behöver urskilja de extraordinära eleverna 

från de elever som är allmänt duktiga och snabba. Det betyder att majoriteten av de intervjuade 

lärarna  samt  de  lärare  som  besvarat  enkäten,  använder  sig  av  begreppet  begåvning  och  inte 

särbegåvning, vilket synliggörs utifrån de uppfattningar som lärare har av begåvningsbegreppet. Att 

särskilja  och  tydliggöra  dessa  begrepp  kan  således  vara  nödvändigt  då  det  utifrån  vår  studie 

framkommit att lärarna definierar olika typer av begåvning. Varför begreppet är så mångtydigt och 

att det inte finns någon enhällig definition och en kan vi koppla till att alla lärare har sin uppfattning 

och erfarenhet utav begreppet från flera olika områden och ämnen. Detta beskriver hur begreppet 

begåvning  uppfattas  av  individer  vilket  är  andra  ordningens  perspektiv  på  beskrivningar  inom 

fenomenografin.125 En begåvning visar sig på olika sätt inom olika områden, speciellt då teoretiska 

och praktiska ämnen jämförs, där begåvning identifieras och kan yttras på olika sätt.

Det finns  många karaktärsdrag som beskriver  begåvade i  forskning och litteratur.  Ett  tydligt 

karaktärsdrag som framkom i våra analyser var snabbhet, vilket tidigare forskning beskriver tillhöra 

karaktärsdrag för en begåvad elev dock inte en särbegåvad elev.126 Om inte begåvade elever får det 

stöd som de kräver kan detta leda till understimulering, vilket i sin tur kan orsaka att eleverna blir 

stökiga och omotiverade.127  Enligt fenomenografin är uppfattningar induktiva, vilket innebär att det 

rör sig om enskildheter som sedan kan bilda kategorier. Ur våra kategorier som bygger på lärarnas 

124 Persson (1997), s. 43f.
125 Marton (1997), s. 154ff.
126 Wallström (2010), s. 26f.
127 Persson (2010), s. 3f. Se även Persson (1997), s. 52.
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beskrivningar och sätt att erfara att begåvade elever är snabba, kunde vi forma och uttrycka den 

generella slutsatsen att begåvade elevers snabbhet kan leda till problem.128

I ämnet matematik kan lärares intresse och attityd till ämnet påverka huruvida begåvade elever 

identifieras och synliggörs, detta kan få konsekvenser för vilket innehåll undervisningen får. Lärarens 

kunskap, intresse för matematik och förmåga att uppmuntra elever att förklara och utveckla sina 

tankar  är  betydelsefull  för  elevernas  utveckling  i  matematik.129 Utifrån  såväl  enkäterna  som 

intervjuerna  är  det  endast  en lärare  som uttrycker  att  innehållet  i  matematikundervinsingen bör 

utformas på ett sätt som medför att begåvade elever får förklara och utveckla sina tankar. 

Det finns många olika strategier för lärare att hantera begåvade elever för att skapa utmaningar 

och tillgodose dem utifrån deras egna förutsättningar. En strategi som framkom i våra analyser var 

att lärarna valde att flytta upp begåvade elever en årskurs, vilket skulle tillgodose deras behov av 

utmaning.  Dock  kan  det  uppstå  problem  om elever  flyttas  upp  en  eller  flera  årskurser,  då  en 

begåvning endast behöver yttras inom ett ämne eller  område.130 Detta skulle  även kunna leda till 

sociala svårigheter, vilket även framkommer i våra analyser samt i tidigare forskning.131 Ett alternativ 

till att flytta upp begåvade elever en årskurs är att gå i elitskolor eller så kallade spetsutbildningar 

med inriktning mot de teoretiska ämnena såsom matematik, engelska, naturorienterande ämnen samt 

samhällsorienterande ämnen något som är väldigt aktuellt i dagens samhällsdebatt.132 Fördelen med 

att placera begåvade elever på elitskolor, istället för att flyttas upp en årskurs, är att de får gå med 

jämnåriga elever samt att de får lämpliga utmaningar som de har behov av. Det som beskrivits ovan, 

att låta begåvade elever hoppa över en årskurs, är en av de två vanligaste åtgärderna som vidtas för 

att  ge  dessa  elever  den  stimulans  och  stöd  som  krävs.  Denna  åtgärd  brukar  nämnas  som 

acceleration.133 Den andra typen av åtgärd brukar benämnas som berikning.134 Utifrån vår analys har 

det framkommit att  lärarna berikar undervisningen med hjälp av problemlösningsuppgifter,  extra 

utmanande  uppgifter  eller  med  fördjupningsuppgifter  inom  ett  kunskapsområde.  Problematiken 

med detta  är  att  de  flesta  lärare  ofta  ger  begåvade  elever  dessa  typer  av  uppgifter  utan  större 

128 Kroksmark (1987), s. 227.
129 Pettersson (2011), s. 48ff.
130 Mönks & Ypenburg (2009), s. 26. Se även Persson (1997), s. 111 och Winner (1999), s. 56. 
131 Sveriges radio (2013), www.sr.se (2013-03-26).
132 Utbildningsdepartementet (2011), www.regeringen.se (2013-06-13).
133 Pettersson (2008), s. 50f. Se även Mönks & Ypenburg (2009), s.73 och Winner (1999), s.222ff och Wallström 
(2010), s.69 och Persson (1997), s.284ff.
134 Mönks & Ypenburg (2009), s. 75. Se även Wallström (2010), s. 69 och Persson (1997), s. 248ff.
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eftertanke. Eleverna får sällan diskutera uppgifterna, utveckla  tankar, sitt  matematiska språk eller 

vara kreativa.135 

135 Pettersson (2011), s. 48ff.
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9. Konklusion

Resultatet av studien visar på att begåvning är ett mångfacetterat begrepp som innefattar många 

olika definitioner, då varje lärare har sin egen uppfattning av begreppet och olika erfarenheter och 

kunskaper av begreppet.  Dock framgår det att  majoriteten av lärarnas uppfattningar påvisar   att 

begåvade elever är snabba, innehar en kunskapstörst och påvisar engagemang, detta uppfattas som 

viktiga delar i definitionen av begåvningsbegreppet. Resultatet visar även att läraranas uppfattningar 

av vilka karaktärsdrag en begåvad elev har kan yttra sig på vitt skilda sätt genom att begåvade elever 

kan besitta en mängd olika egenskaper såsom snabbhet och vara benägen att se och förstå samband 

samt att ha förmåga inom ett eller flera områden, dock behöver en individ ej uppvisa någon av dessa 

egenskaper för att vara begåvad. 

Ett förtydligande i läroplanen bör göras där elever i behov av särskilt stöd skall gälla såväl svaga 

som starka elever. Likväl borde lärarutbildningen ha till  ansvar att behandla begreppet begåvning 

enligt bestämmelser, vilket vi anser saknas i utbildning idag. Fokus ligger istället på svaga elever i 

behov av särskilt stöd, som inte uppnår kunskapskraven.

Något som skulle  vara intressant att  forska vidare om är vilka  skillnader som uppstår mellan 

elever  som får  lämplig  utmaning i  form av exempelvis  elitskolor  samt elever  som inte  fått  den 

stimulans  de  behövt.  Ytterligare  ett  intressant  forskningsområde  vore  att  undersöka  vilka 

konsekvenser  det  får  för  elever  som  inte  blir  identifierade  som  begåvade  trots  att  de  har  en 

begåvning. Det vore även intressant att forska vidare kring vad som orsakar lärares inställning och 

attityd till begåvningsbegreppet och vilka följder det får för deras val av undervisningsinnehåll samt 

möjlighet att utmana begåvade elever. 
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Bilaga 1

Matematikstudie – lärares erfarenheter av matematikbegåvade elever 

Vi är två lärarstudenter (Erika och Åsa) vid Uppsala Universitet som nu läser vår examenstermin där 

vi skall skriva en C-uppsats. Vårt generella intresse för begåvade elever i skolan började redan tidigt 

då vi själva gick i skolan och har växt sig starkare genom åren och våra egna erfarenheter. Vi undrar 

hur begåvade elever bemöts i skolan och om de ges samma förutsättningar som övriga elever att 

utvecklas utifrån deras individuella behov som Lgr11 tydligt beskriver? Detta har vi valt att skriva 

om i vår C-uppsats. Även undersöka hur lärare utifrån egna erfarenheter kan karaktärisera eleverna i 

fråga  och  vad  det  innebär.  För  att  undersöka  detta  har  vi  valt  att  utforma  en  enkät  till  er 

matematiklärare som syftar till att kunna svara på dessa frågor. Genom att vara med och besvara 

enkäten bidrar du med dina erfarenheter och kunskaper till att förstå arbetssituationen för er lärare 

men också  skapa en  bättre  förståelse  för  begåvade elever  i  skolan  och framför  allt  då  i  ämnet 

matematik. Genom att medverka ger ni ert samtycke till att delta i studien, ni kommer naturligtvis att 

vara anonyma och efter enkäterna är analyserade kommer de att förstöras. Ni kan när som helst välja 

att  avbryta ert  deltagande i  studien.  Enkäten kommer endast användas i  denna studie och inget 

annat. Jag vill återigen uppmana er att besvara enkäten och därmed bidra till att skapa en förståelse 

för detta fenomen. Enkäten beräknas ta cirka 10 minuter att besvara.

Tack på förhand för ert deltagande!

Med vänliga hälsningar,

Erika Erfäldt och Åsa Hartman

Har ni några frågor eller liknande kan ni nå oss via telefon och mail:

076- 16 41 78

ericaerfalt@hotmail.com

Enkätundersökning – Lärares erfarenheter och uppfattningar begreppet 

begåvning och matematikbegåvade elever
53

mailto:ericaerfalt@hotmail.com


1. Är du:

□ Kvinna □ Man

2. Hur gammal är du?

____________________

3. Vilka årskurser undervisar du i för närvarande? (sätt kryss för samtliga)

Förskoleklass     Åk. 1  Åk. 2 Åk. 3 Åk. 4 Åk.  5

Åk. 6

       □       □     □   □   □   □    □

4. I hur många år har du arbetat som lärare?

_______________________

5. Vilken skola arbetar du på? (namn på skolan, ort)

__________________________________________

6. Vilken utbildning har du? (kryssa en eller flera)

□ Lärarexamen för grundskolans tidigare år (F-6) eller motsvarande

□ Lärarexamen för grundskolans senare år

□ Förskolärarexamen 
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□ Fritidspedagog

□ Specialpedagog

Annat:_________________________________________

7. I vilken utsträckning använder ni er av dessa undervisningsmodeller i matematik? 
(svara på samtliga alternativ med ett kryss)

Tyst matematik med hjälp av böcker 

Varje lektion                     Aldrig

       □ □ □ □  □ 

Tyst matematik på annat sätt

Varje lektion                     Aldrig

       □ □ □ □  □ 

Genomgång med andra elever

Varje lektion                     Aldrig

       □ □ □ □  □ 

Elever sitter i grupper och arbetar med uppgifter i läroboken

Varje lektion                     Aldrig

       □ □ □ □  □ 
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Gruppuppgifter med speciella gemensamma uppgifter

Varje lektion                     Aldrig

       □ □ □ □  □ 

Laborativ matematik i grupp

Varje lektion                     Aldrig

       □ □ □ □  □ 

Laborativ matematik enskilt

Varje lektion                     Aldrig

       □ □ □ □  □ 

8. Vad är din definiton (uppfattning) av begreppet begåvning?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. Har du någon gång haft en eller flera elever som utmärks sig genom att vara 
begåvad? 

□ Ja

□ Nej
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10. Vilka karaktärsdrag anser du vara typiska för en begåvad elev i matematik? (välja ett 
eller flera alternativ)

□ Är snabbare än kamraterna

□ Vägrar anpassa arbetstempo

□ Hittar på egna metoder att lösa uppgifter/problem

□ Oerhörd förmåga att fokusera

□ Hög IQ

□ Hög uthållighet

□ Nyfikenhet

□ Självdisciplin

□ Intensiv

□ Känslosam

□ Organiserad

□ Hög minneskapacitet

□ Mogen humor

□ God generaliserings förmåga

□ Kreativ

□ Många intressen

□ Överlägsen i jämförelse med sina kamrater

11. Hur upptäcker (ser) du begåvade elever i matematik? (Om du behöver mer plats så får 
du gärna använda baksidan av papperet) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________

12. Hur identifierar du begåvade elever i matematik?

□ Endast bra resultat på prov

□ Genom förmågor som visar sig i arbetet i klassrummet

□ Räknar snabbt

□ Behöver ingen hjälp

□ Alltid klar först

Annat:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

13. Vilka strategier använder du dig av för att uppmuntra de begåvade eleverna i 
matematik? 

□ De får fortsätta att räkna framåt och jag hjälper dem så mycket jag hinner

□ De får arbeta med fler liknande uppgifter inom samma område

□ De får arbeta med fler svårare uppgifter inom samma område

□ De får gå upp och arbeta tillsammans med årskurser över för att få fler utmaningar

□ Vi har en speciallärare som tar hand om dessa elever

□ Läsa speciallitteratur inom matematikämnet

14. Vilka alternativ till vanlig undervisning i klassen finns att tillgå för dina begåvade 
elever? (t.ex. läsa fler/andra matematikkurser, gå i specialgrupp med begåvade elever, 
elitklass/elitskola, hoppa över en klass, arbeta fritt vidare i eget tempo)
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_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Tack så mycket för er medverkan i denna enkätundersökning!
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Bilaga 2

Intervjuguide

Huvudtema 1: Bakgrundsfrågor

Undertema 1: Utbildning

– Vad har du för utbildning/utbildningar?

– Vilken/vilka inriktningar?

Undertema 2: Arbetsliv

– Hur länge har du arbetat som lärare?

– Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?

– Vilka andra skolor har du arbetat på?

– Hur ser din nuvarande anställning ut?

Huvudtema 2: Uppfattningar om begåvningsbegreppet

Undertema 1: Egenskaper för en begåvad elev i matematik

– Hur skulle du beskriva/definiera en begåvad elev i matematik?

– Vilka egenskaper uppfattar du att en starkt begåvad elev i matematik har?

– Vad karaktäriserar en starkt begåvad elev i matematik?

Undertema 2: Identifiera/upptäcka begåvade elever i matematik

– Har du, eller har haft elever som är/varit starkt begåvade i matematik?

– Om ja, kan du beskriva en sådan elev?

– Hur upptäcker/identifierar du elever som är starkt begåvade i matematik?

Huvudtema 3: Strategier i undervisningen

Undertema 1: Bemöta begåvade elever

– Hur bemöter du starkt begåvade elever i matematik?
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– Vilka möjligheter har du som lärare i ditt bemötande av dessa elever?

– Vilka svårigheter har du som lärare i ditt bemötande av dessa elever?

Undertema 2: Motivera begåvade elever

– Hur kan du som lärare motivera starkt begåvade eleverna i matematik?

– Vilka möjligheter har du som lärare att motivera dessa elever?

– Vilka svårigheter har du som lärare att motivera dessa elever?

Undertema 3: Individualisering

– Hur kan individualiserad undervisning i matematik se ut?

– Vad är syftet med individualisering?

Undertema 4: Undervisningsmodeller/upplägg

– Vilka undervisningsmodeller har du för att kunna stimulera starkt begåvade eleverna i matematik?

–  Hur  lägger  du  upp/planerar  undervisningen  så  att  starkt  begåvade  elever  i  matematik  blir 

stimulerade?

– Vilka faktorer påverkar undervisningen och dina möjligheter att utveckla starkt begåvade elever i 

matematik? 

Huvudtema 4: Skolans arbetssätt och stöd

Undertema 1: Skolans ansvar

– Hur arbetar skolan för att stimulera starkt begåvade elever i matematik?

– Finns det någon handlingsplan på skolan för hur lärare skall agera om de har en starkt begåvad 

elev i matematik?

Undertema 2: Skolans stöd

– Vilken form av stöd, till läraren, ges från exempelvis speciallärare, arbetslag och rektor?

– Vilken form av stöd, till starkt begåvade elever, ges från exempelvis speciallärare, rektor och andra 

lärare på skolan?

Undertema 3: Styrdokumenten
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– Vilken uppfattning har du om att läroplanen behandlar starkt begåvade elever?

– Vilken uppfattning har du om att skollagen behandlar starkt begåvade elever?
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