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1 Inledning 
 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål …. Elever som 
lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för 
att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SFS 2010:800, Kap 3, § 3) 

Trots skollagens tydliga direktiv kring att alla elever har rätt att utmanas för sin 
utvecklings skull är det oftast fokus på att lyfta de elever som riskerar att inte nå upp till 
kunskapskraven. Vår erfarenhet är att dessa elever är lätta att identifiera genom låga 
prestationer och att elevgruppen uppfattas kräva mycket resurser. Mer sällan talas det 
om elever med särskild begåvning och hur deras behov ska tillgodoses. Elever med 
särskild begåvning kan vara svåra att identifiera och därigenom är det osäkert om lärare 
blir medvetna om de särskilt begåvade elevernas behov av ledning och stimulans för att 
utvecklas. 

Utöver elevers föräldrar är lärare den grupp som i störst utsträckning interagerar med 
barn och har genom det möjlighet att upptäcka särskild matematisk begåvning. Det är 
också lärare som oftast är de som upptäcker elevers potentiella särbegåvning. Trots det 
saknas det ofta kunskap hos lärare kring hur den särskilda begåvningen kan ta sig 
uttryck. Ofta förlitar sig lärare på vissa stereotypa attribut som de själva uppfattar som 
kännetecken på särskild begåvning. I vissa fall stämmer kännetecknen in, som i fallet 
med logiskt tänkande, problemlösningsförmåga och verbalitet, och i andra fall stämmer 
det inte in, som i fallet med tidig läskunnighet (Persson, 1998). Lärare har också en 
tendens att likställa höga prestationer med särskild begåvning och därigenom förväxla 
begreppen högpresterande elever med särskilt begåvade elever (Stålnacke, u.å). Teorin 
säger att generell särskild begåvning har en nära koppling till matematisk särskild 
begåvning (Renzulli, 2005). Det bör vara av intresse för lärare att inom ramen för 
matematikundervisningen lära sig upptäcka de särskilt matematiskt begåvade barnen. 

Säkert är att de flesta lärare troligtvis någon gång stött på en särskilt begåvad elev, det 
är dock osäkert om de själva uppmärksammat det. Skolverket (2019) räknar med att ca 
fem procent av eleverna räknas som särskilt begåvade, eller en elev per klass av tjugo 
elever.  Särskild begåvning kan också vara svårt att identifiera då det inte automatiskt 
ger goda resultat utan kan, i de fall där begåvningen inte uppmärksammas, komma till 
uttryck som stökighet, försämrad självkänsla, utåtagerande och ointresse av skolan 
(Mattsson & Pettersson, u.å). Det finns också en risk att elever, som en följd av detta, får 
felaktiga diagnoser som hänger med livet ut (Beljan, Webb, Amend, Web, Goerss & 
Olenchak, 2006). 

I en studie av Persson (2010) fick medlemmar från Mensa, föreningen för de 
intelligentaste två procenten av befolkningen, besvara en enkät om hur de upplevde 
stödet från sin omgivning gällande sin särskilda begåvning. Resultatet visade att hela 92 
procent upplevde skolans stöd som negativt när de tänkte tillbaka på grundskolans år. 
Persson (2014) menar på att särskilt begåvade vuxna riskerar att bli ignorerade, 
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marginaliserade och förlöjligade på grund av sin begåvning. Samtidigt visade Zettergren 
och Bergmans (2014) studie att särskilt begåvade elever som uppnått goda skolresultat 
som barn växte upp till lyckligare vuxna. Detta stärker betydelsen av att identifiera 
särskilt begåvade elever tidigt för att kunna ge dem den utbildning de har rätt till och 
det skulle kunna motverka de negativa uttryck som annars har en tendens att dyka upp 
hos de icke identifierade särskilt begåvade eleverna. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att bidra med mer kunskap kring hur några pedagoger i 
grundskolans tidiga år uppfattar särskilt begåvade elevers kännetecken inom ramen för 
matematikundervisningen samt undersöka hur dessa kännetecken kommer till uttryck. 
Detta uppnås genom besvarandet av två forskningsfrågor. 

1. Vilka kännetecken upplever några pedagoger att särskilt begåvade elever 
uppvisar inom ramen för matematikundervisningen? 

2. Hur kommer de särskilt begåvade elevernas högre matematiska förmåga till 
uttryck? 

1.2 Uppsatsens fortsatta disposition 

I kapitel 2 bakgrund kommer tidigare forskning att presenteras. I kapitel 3 teori 
kommer det teoretiska ramverk som studien bygger på att presenteras. I kapitel 4 metod 
redogörs för de metodval som studien nyttjat med avsikt att uppnå studiens syfte. I 
kapitel 5 resultat presenteras den data studien har inbringat tillsammans med analyser 
av den. I kapitel 6 slutsatser presenteras svaren på forskningsfrågorna. I kapitel 7 
diskussion diskuteras resultatet och hur det påverkar omvärlden. Där diskuteras också 
metodvalet och hur det påverkat studien. Under det avslutande kapitel 8 avslutning 
presenteras studiens påverkan på yrkesutövningen och förslag på framtida 
forskningsfrågor. 

2 Bakgrund 

Under kommande avsnitt presenteras den forskning studien bygger på. Från det 
generella begreppet särskild begåvning ned till den specifikt särskilda matematiska 
begåvningen. På grund av risken för begreppsförväxling mellan särskilt begåvade elever 
och högpresterande elever presenteras ett avsnitt där bägge elevgrupperna presenteras 
utifrån uppmärksammade kännetecken. Detta görs för att tydliggöra vilka elever studien 
har som syfte att uppmärksamma. Här presenteras också den diagnosproblematik som 
särskilt begåvade elever kan omfattas av för att ytterligare belysa problemet och 
motivera studiens existensberättigande. Slutligen presenteras forskning som gjorts 
kring kartläggning av matematiska förmågor och hur de kommer till uttryck som 
kännetecken hos särskilt matematiskt begåvade elever. 

2.1 Särbegåvning som begrepp 

Särskild begåvning, eller särbegåvning, är ett mångfacetterat begrepp som 
introducerades 1997. Begreppet skapades som ett svar på det behov av anpassad 
undervisning för intellektuellt avancerade elever som uppkommit (Persson, 2014). 
Tidigare hade en begåvad elev, inom det svenska utbildningssystemet, setts som någon 
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som var hjälpsam, trevlig och lydde läraren. För att kunna närma sig den internationella 
forskningen kring begåvade elever behövdes ett begrepp som lämnade synen på 
begåvning som representativ för konformism och underordnande och istället kunde 
sammanfatta den grupp individer som hade potential att överstiga de förväntade 
medelprestationerna (Persson, 2013). Definitionen Skolverket valt att använda är, av 
Roland S. Persson professor i pedagogisk psykologi, formulerad som ”Den är 
särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på 
ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.” (Persson, 2013 s.6). 
Definitionen är applicerbar rent praktiskt då den målar upp en ganska bred bild av vilka 
individer som omfattas av begreppet. Definitionen har dock fått utstå kritik då den 
egentligen bara fungerar då eleverna är i sitt rätta element och fortfarande har 
motivation att vilja prestera (Mattsson & Pettersson, u.å). Både definitionen och 
kritiken avslöjar att den särskilda begåvningen kan vara begränsat till ett, eller flera 
olika områden. Att förvånas av en elevs förmåga kan även det vara högst personligt och 
vad den ena förvånas över förvånar inte den andra. Lärare som får i uppdrag att peka ut 
sina särskilt begåvade elever brukar kunna peka ut de elever i klassen som gör bra ifrån 
sig och lär sig snabbt. Dessa elever kan naturligtvis vara särskilt begåvade men många 
elever som klassas som särskilt begåvade presterar inte högt i skolan (Stålnacke, u.å). 
Det finns med andra ord en viss risk för begreppsförväxling mellan särskilt begåvade 
elever och högpresterande elever varför ett klargörande kring vad som kännetecknar de 
två olika elevtyperna behövs. 

2.2 Särskilt begåvad eller högpresterande? 

Persson (2015) anser att både särskilt begåvade och högpresterande elever är beroende 
av den miljö de befinner sig i för att dessa elevers potential ska utvecklas och bli synlig. 
Skillnader mellan de högpresterande och de särskilt begåvade eleverna handlar inte 
bara om skillnader i prestationen utan också hur de är och hur de beter sig. Det finns 
också en risk, menar Silverman (2016), att många pedagoger jämställer särskild 
begåvning med prestation vilket medför att diskussionen handlar mer om miljö än om 
anlag.  

Gruppen med högpresterande beskrivs av Persson (2015) som elever som lär genom 
imitation, trivs i skolmiljön och med klasskamrater, visar intresse och svarar på ställda 
frågor, förstår begrepp och är ofta nöjda med sin egen prestation. Gruppen med särskilt 
begåvade elever menar Persson (2015) uppvisar ett större behov av logik, och dessa 
elever är också betydligt mer extrema när det gäller intensitet, kreativitet och 
individualitet. Beljan m.fl. (2006) tar också upp att särskilt begåvade elever är mer 
intensiva än normalbegåvade elever vilket kan leda till att dessa elever har en ökad 
motorisk aktivitet och ökad fysisk rastlöshet. Utmärkande drag hos intensiva barn är att 
barnet har svårt att slappna av och att sitta still och har svårt att kontrollera starka 
känslor. Särskilt begåvade elever har ofta sämre tålamod med andra personer men 
också med sig själva. Vidare menar Beljan m.fl. (2006) att särskilt begåvade elever har 
ett stort behov av att förstå, ifrågasätta och söka sammanhang men även förmåga att se 
alternativ och möjligheter. Dessa särskilt begåvade är också enligt Persson (2015) mer 
filosofiska, reflekterande och perfektionistiska.  

Stålnacke (u.å) anser att perfektionism är ett utmärkande karaktärsdrag hos barn med 
särskild begåvning och som ofta kommer till uttryck i att eleven aldrig är nöjd. Vidare 
menar Stålnacke (u.å) att detta kan tyda på att särskilt begåvade barns självbild säger 
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dem att de ska kunna prestera utan fel. Men perfektionism kan också tyda på en 
inneboende drivkraft att alltid göra sitt allra bästa – inte för att få beundran från andra, 
utan som en form av självförverkligande. Detta medför enligt Stålnacke (u.å) att de 
elever med särskild begåvning som motiveras av inre drivkrafter inte ser sina 
ansträngningar och sina misstag som något negativt utan istället som något som är 
avgörande för att de ska kunna nå sina mål.  

Andra kännetecken, enligt Persson (2015), hos särskilt begåvade elever är att de är 
nyfikna, vill diskutera och utveckla resonemang på detaljnivå, är kreativa och vill skapa 
något nytt och föredrar vuxna som sällskap istället för jämnåriga klasskamrater. 
Persson (2015) hävdar också att en större andel av särskilt begåvade elever inte trivs lika 
bra i skolan som högpresterande elever. 

2.3 Diagnosproblematik 

Enligt Persson (2015) är inte särskild begåvning en psykiatrisk diagnos men det är 
vanligt att särskilt begåvade elever också har en neuropsykiatrisk diagnos. Detta 
benämns som twice-exceptionality eller dubbelriktad begåvningsproblematik på 
svenska. Därför kan det vara svårt att se skillnad på en särskilt begåvad elev som får för 
lite stimulans i skolan och därför blir uttråkad och en elev som har den 
neuropsykiatriska diagnosen ADHD. I båda dessa fall, menar Persson (2015), så visar 
eleven upp ett beteende som yttrar sig i koncentrationssvårigheter men detta beteende 
försvinner hos en elev som är särskilt begåvad om eleven blir stimulerad i 
undervisningen. Beljan m.fl. (20o6) menar att de vanligaste felaktiga diagnoserna för 
barn med särskild begåvning är ADHD, trotssyndrom, tvångssyndrom och humör-
rubbningar men också till exempel dyslexi och dyskalkyli. Silverman (2016) anser att 
det finns en risk att när en funktionsnedsättning och en särskild begåvning uppträder 
samtidigt så kan de ta ut varandra och blir därför svårare att upptäcka. Detta kan få till 
följd att dessa elever riskerar att uppfattas som mindre funktionsnedsatta än de i själva 
verket är då den särskilda begåvningen kompenserar upp för funktionsnedsättningen 
(Silverman, 2016).  

2.4 Begåvningsdomäner 

Särskild begåvning menar Silverman (2016) är främst domänspecifik genom att eleven 
uppvisar särskild begåvning inom ett specifikt område, exempelvis musik, idrott eller 
matematik. Gagné (2004) delar i sin modell in särskild begåvning i fyra domäner, den 
intellektuella domänen som innefattar resonemangsförmåga, verbal förmåga, minne 
och metakognition, den kreativa domänen som innefattar problemlösning och 
uppfinningsrikedom, den socioaffektiva domänen som innefattar ledarkvalitéer, 
empatiska förmågor och lyhördhet och den sensomotoriska domänen som innefattar 
visualiseringsförmåga, koordination och auditiv förmåga. Silverman (2016) fokuserar på 
intellektuella begåvningsdomäner och hon argumenterar för betydelsen av IQ-test i 
identifikationen av särskilt begåvade barn. En intellektuell begåvningsdomän som 
Silverman (2016) menar är vanlig bland särskilt begåvade barn är verbala förmågor som 
att tala tidigt men också förmågan att förstå hur saker och ting fungerar redan i tidig 
ålder.  

2.5 Matematisk särskild begåvning 

Precis som med det övergripande begreppet särskilt begåvad finns det ingen enhetlig 
definition av matematisk särskild begåvning. Många av definitionerna som finns är 
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likartade och grundar sig på forskning kring vilka kännetecken eller vilka, mer 
välutvecklande, matematiska förmågor som de särskilt begåvade uppvisar i relation till 
jämnåriga. Linda Parish (2014) definierar de matematiskt begåvade eleverna som elever 
som:  

”possess unusually high natural (or instinctual) aptitudes for understanding 
mathematical concepts; and who therefore differ substantively to their peers in 
the way they view, understand and learn mathematics. ” (Parish, 2014, s. 515) 

På svenska skulle man då prata om de som innehar en ovanligt hög naturlig (eller 
instinktiv) fallenhet att förstå matematiska begrepp och därigenom substantiellt 
särskiljer sig från sina kamrater i sättet de ser på, förstår och lär sig matematik [vår 
översättning]. Definitionen ger en ganska klar bild av att det är en särskild grupp 
människor som tydligt differentierar sig från normen som utgör de särskilt matematiskt 
begåvade men för att verkligen förstå hur distinktionen tar sig uttryck i förhållande till 
matematiska förmågor och kännetecken behöver man titta på den forskning som legat 
till grund för den här typen av definitioner. 

2.5.1 Kartläggning av matematiska förmågor 

Krutetskii studerade under åren 1955-1966 ca 200 elevers, i 6 till 17 års ålder, 
matematiska förmågor i syfte att kartlägga den matematiska förmågans struktur. 
Resultatet blev en samling förmågor som tillsammans samspelar i lösningsprocessen av 
matematiska problem. Krutetskiis forskning landar i tre huvudområden, förmågan att 
insamla och formalisera matematisk information, förmågan att bearbeta matematisk 
information och förmågan att minnas matematisk information. Dessa tre förmågor 
tillsammans bildar ett matematiskt sinne. Forskningen visade att de matematiskt 
begåvade eleverna uppvisade mer välutvecklade förmågor men också att det var 
samspelet förmågorna emellan som användes i lösningsprocesser. Förmågorna arbetade 
dessutom kompensatoriskt, där de mer välutvecklade förmågorna stöttade upp de 
mindre välutvecklade (1976, refererad i Szabo, 2013). Därtill listade Krutetskii 
kännetecken som inte ingår i den matematiska förmågan men som traditionellt sett 
uppfattas som matematiska, däribland snabbtänkthet, snabba och exakta lösningar, gott 
minne av symboler, formler och tal, god förmåga att hantera rumsbegrepp och 
visualiseringsförmåga, eller möjlighet att visualisera abstrakta samband. 

Studien bidrog också till en katalogisering av matematiskt begåvade elever i tre olika 
typer. Den analytiska typen vars välutvecklade abstrakta tänkande och uttryckssätt 
kompenserar för den mindre välutvecklade visualiseringsförmågan. Den geometriska 
typen vars välutvecklade visualiseringsförmåga kompenserar för den mindre 
välutvecklade förmågan att uttrycka sig verbalt och logiskt. Den tredje typen benämns 
som den harmoniska typen som kombinerar de två tidigare nämnda typerna (Szabo, 
2013).  

Det är viktigt, i sammanhanget, att understryka att Krutetskii inte gjorde någon skillnad 
på högpresterande elever och särskilt begåvade elever. 

2.5.2 Identifikation av matematiskt särskilt begåvade elever 

Mot bakgrund av Krutetskiis forskningsresultat och definition av matematiska förmågor 
har senare forskning bedrivits, bland annat av Linda Sheffield, med syfte att identifiera 
de matematiska förmågor som kännetecknar de matematiskt begåvade barnen (2003, 
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refererad i Szabo, 2013). Sheffields studie visade på en rad kännetecken som Sheffield 
sedan kunde kategorisera in under någon av fyra huvudkategorier. Huvudkategorierna 
benämns av Szabo (2013) som matematiskt sinnelag, matematisk formalisering och 
generalisering, matematisk kreativitet och matematisk nyfikenhet och uthållighet. 
Sammanfattningsvis kan man säga att matematiskt sinne handlar om elevers förmåga 
att se matematik i olika sammanhang och förmågan att organisera och behandla 
matematisk information. Under matematisk formalisering och generalisering placerar 
Sheffield elevers resonemangsförmåga och det logiska tänkandet. Matematisk 
kreativitet handlar om elevers angreppssätt och flexibla tänkande. Matematisk 
nyfikenhet och uthållighet är självförklarande. Forskningen har sedan legat till grund 
för skapandet av konkreta listor av kännetecken.  

2.5.3 Konkreta kännetecken hos matematiskt särskilt begåvade elever 

Borovik och Gardiner (2007) presenterar en lista med personlighetsdrag som 
matematiskt begåvade elever kan uppvisa men understryker att förmågorna kan 
manifestera sig under olika perioder i barnens liv och att vissa förmågor är beroende av 
att eleverna får tillgång till rik matematik, det vill säga, matematikuppgifter som 
kopplar samman olika tillvägagångssätt i lösningsprocessen och bidrar i utvecklingen av 
två eller flera skilda matematiska områden (Björkqvist, 1999). Listan nedan kan därför 
inte användas som en slags checklista där alla delar ska förväntas finnas med hos ett 
matematiskt särskilt begåvat barn men är ändå intressant då den väldigt konkret 
presenterar hur den högre matematiska förmågan kan ta sig uttryck.  

De matematiskt särskilt begåvade eleverna kan, enligt Borovik och Gardiner (2007): 

• Snabbt göra generaliseringar. Efter att ha löst en exempeluppgift kan eleven lösa 
alla uppgifter av samma typ. 

• Snabbt och säkert memorera matematiskt material. 

• Koncentrera sig på matematiskt material under långa perioder. 

• Använda sig av, och byta mellan, flera representationsformer. 

• Närma sig matematiska problem från flera angreppsvinklar. Även om problemet 
är löst vill barnet gärna hitta alternativa lösningsförslag. 

• Använda sig av analogier och göra kopplingar. 

• Koppla samman två eller flera lösningsprocesser för att nå en lösning på ett 
flerstegsproblem. 

• Förstå att man förstår. 

• Upptäcka oklara problemformuleringar och antingen använda det i sin 
lösningsprocess eller förkunna problemet som svagt formulerat. 

• Försöka nå det mest ekonomiska sättet att lösa ett problem, så enkelt men ändå 
så tydligt som möjligt. 

• Visa på medvetenhet kring underliggande strukturers betydelse. 

• Vara orädda för att hamna fel och tvingas kämpa sig fram till en lösning. 

• Förkorta och komprimera sina resonemang inom problemlösning. 

• Visa förståelse av och förmåga att gruppera, och avgruppera, matematiska objekt 
och procedurer. (Borovik & Gardiner, 2007, vår översättning) 

Borovik och Gardiner (2007) presenterar också en rad instanser där matematisk 
begåvning kan vara svårupptäckt, däribland finns exempel på elever som, trots sin 
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matematiska särskilda begåvning, inte tänker snabbt. Eventuellt är det så att dessa 
elever finner det mer naturligt att tänka kring ett visst problem på ett visst sätt och låter 
det ta den tid som behövs. Andra elever kan väldigt enkelt se det rätta svaret utan att 
kunna redogöra för, eller med stor svårighet redogöra för, hur de hamnat där. De 
särskilt begåvade eleverna kan också ha en förmåga att förkorta, eller komprimera, sin 
tankegång och helt enkelt utelämna delar av lösningsprocessen som eleven själv finner 
ointressanta eller för uppenbara, detta kan leda till att lärare missförstår svaret som 
eleven gett dem. Dessutom är det inte säkert att särskilt begåvade barn visar något 
intresse för ämnet om de uppfattar det som tråkigt. 

2.6 Kritik mot forskning kring identifikation 

Freeman, Raffan och Warwick (2010) påvisar att det oftast är lärares bedömning som 
ligger till grund för att identifiera de särskilt begåvade eleverna och studier har visat på 
att det är lärares kunskap om särskild begåvning som är den viktigaste faktorn när det 
kommer till att identifiera en särskilt begåvad elev (Mellroth, Arwidsson, Holmberg, 
Lindgren Persson, Nätterdal, Perman, Sköld & Thyberg, 2016). Trots det lyfter Maltby 
(Persson, 1998) lärares roll i identifikationen som problematisk då lärare, i viss 
utsträckning, verkar utgå från egna uppfattningar om vad som är tecken på särskild 
begåvning och presenterar lärares identifikationsprocess som tudelad. Den första delen 
innefattar lärarens uppmärksammande av eleven som potentiellt särskilt begåvad 
baserat på elevens beteenden och attribut. Ett sådant attribut lärare ofta utnyttjar som 
identifikationsledtråd är tidig läsförmåga trots att forskning slagit fast att tidig läsning 
inte nödvändigtvis är en indikator på särskild begåvning. Under 
identifikationsprocessens andra del uppmärksammade Maltby (Persson, 1998) att 
lärare var mer benägna att sätta etiketten särskild begåvad på elever från medelklass 
och dessutom mer benägna att backa om omständigheter kring elevens vardag inte 
överensstämde med lärarens bild av vad som signalerade en intellektuell hemmiljö, 
exempelvis som föräldrar med akademiska färdigheter eller ett hem fyllt av litteratur. 
Maltby (Persson, 1998) beskriver den andra delen av identifikationsprocessen som en 
social konfirmation av vad eleven uppvisat för beteenden och attribut i del ett. 

3 Teoretiskt ramverk 

Under 3.1 the three-ring conception of giftedness presenteras det teoretiska perspektiv 
som används för att strukturera upp resultatet. Under 3.2 kritik mot modellen redovisas 
den kritik som modellen fått utstå samt svar på den givna kritiken. Under 3.3 kategorier 
sammanfattas de kategorier som ramverket har gett upphov till. Valet av ramverk 
motiveras med att dess specifika syfte, det vill säga att identifiera särskilt begåvade barn 
genom deras personlighetsdrag, sammanföll väl med studiens syfte.  

3.1 The Three-Ring conception of giftedness 

”Giftedness consists of an interaction among three basic clusters of 
human traits — these clusters being above-average general abilities, high 
levels of task commitment, and high levels of creativity. Gifted and 
talented children are those possessing or capable of developing this 
composite set of traits and applying them to any potentially valuable area 
of human performance” (Renzulli, 2011, s. 87) 
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En modell för att beskriva vad som kännetecknar de 
särskilt begåvade är Renzulli’s Three-Ring 
conception of giftedness (Renzulli, 2011, Figur 1). 
Modellen består av ett venndiagram som samlar tre 
övergripande förmågor som alla är utöver det som 
vanligtvis anses som normalt i relation till den givna 
kontexten. I modellens mitt, där cirklarna 
överlappar varandra, hamnar de särskilt begåvade. 
Förmågorna benämns som Above-Average Ability, 
Creativity och Task Commitment. Modellen kan sen 
anläggas inom ett särskilt område, exempelvis 
matematik, för att beskriva de matematiskt särskilt 
begåvade eleverna. Exempelvis bör matematiskt 
särskilt begåvade elever uppvisa, eller ha potential 
att uppvisa, matematiska förmågor på en högre nivå 
än sina jämnåriga. De bör också kunna, eller ha potential att kunna, uppvisa matematisk 
kreativitet på en högre nivå än sina jämnåriga.  Slutligen bör de kunna, eller har 
potential att kunna, uppvisa matematiskt engagemang, det vill säga, uppvisa intresse 
och nyfikenhet kring ämnet på en högre nivå än sina jämnåriga.  

3.1.1 Above-Average Ability 

Förmåga väl över medel kan definieras på två sätt. Dels som en mer allmän förmåga 
över medel som kan sträcka sig över flera begåvningsdomäner eller över väldigt breda 
domäner. Här faller intelligens in, som en allmän förmåga, men också generell verbal 
förmåga som kan sträcka sig över flera begåvningsdomäner. Förmågor som faller in 
under denna grupp är bland annat möjligheten att processa och behandla information, 
abstrakt tänkande, verbalitet, logik och minne.  

Dels kan det definieras som domänspecifika förmågor, eller, förmågan att inhämta 
kunskaper och färdigheter inom ett särskilt område. Inom det här området hamnar, 
bland annat, den matematiska, konstnärliga, idrottsliga och musikaliska förmågan. 
Renzulli (2005) beskriver också hur vissa av dessa förmågor, och lyfter särskilt den 
matematiska förmågan, har nära band med den mer allmänna förmågan eftersom att 
indikationer på potential inom matematik kan fås genom mer allmänna tester kring 
begåvning och intelligens. 

I modellen används Above-Average Ability för att beskriva både allmänna och 
domänspecifika förmågor. Renzulli (2005) definierar väl över medel som potential att 
nå en högre nivå inom givet område och konkretiserar det till den nivå som bara 15-20 
procent av befolkningen uppnår i prestation eller har potential att uppnå i prestation. 

3.1.2 Creativity 

Under kreativitet faller problemlösningsförmågan in tillsammans med originalitet och 
flexibelt tänkande. Förmågor som lätt kan tillskrivas en nonkonformist, alltså någon 
som kan gå emot rådande konventioner, hålla flera bollar i luften, hitta sin egen väg och 
tänka utanför boxen. Flexibelt och originellt tänkande kan dock vara svårbedömt och 
kritik har lyfts kring huruvida det går att likställa med kreativitet. Därför 
rekommenderas att en bedömning av potentiellt särskilt begåvades kreativitet testas 
gentemot deras skapade produkter (Renzulli, 2005). Produkterna kan i sin tur visa på 

Figur 1 – The Three-Ring Conception of 
Giftedness 
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nonkonformistiskt tänkande som särskiljer de särskilt begåvade personerna från övriga. 
Inom matematiken kan det handla om att analysera en elevs lösningsförslag till en 
problemlösningsuppgift. Kreativiteten kan också bedömas genom att ta del av 
studenternas tankar om sin egen arbetsinsats (Renzulli, 2005). 

3.1.3 Task Commitment 

Engagemang att sätta sig in i ett problem eller en uppgift grundar sig i intresse, 
nyfikenhet och motivation. Rent konkret kan det handla om att eleven visar nyfikenhet 
och intresse genom att ställa frågor. Motivation i sin tur kan delas upp i intrisikal, eller 
inre, motivation och extrinsikal, yttre, motivation. Den intrisikala motivationen kommer 
ur känslor av självsäkerhet och kompetens att lösa en uppgift och blir då själva motorn i 
beslutsamheten att genomföra arbetet. Den extrisinkala motivation kommer istället 
utifrån, ofta i form av belöningar och kan uppfattas som försök att styra en person. Yttre 
faktorer som lyckas stödja en persons känsla av kompetens eller faktorer som ger 
personer fördjupad involvering i en uppgift kan dock stärka personers inre motivation.  

3.2 Kritik mot modellen 

Modellen har kritiserats för att vara allt för knuten till prestationer och/eller produkter 
(Renzulli, 2005). Den del vi kallar för engagemang har kritiserats då det inte alls hör 
ihop med intellekt och därigenom riskerar modellen att missa de särskilt begåvade som 
helt enkelt inte är intresserade av den specifika domän som behandlas. Har man ingen 
inneboende motivation, baserat på intresse och nyfikenhet, för exempelvis matematik 
kommer man inte heller att uppvisa en matematisk begåvning trots sin särskilda 
begåvning (Gagné, 1985). Den yttre motivationen ligger dessutom utanför individens 
kontroll i form av lärares förmåga att skapa nyfikenhet och intresse. På samma vis 
kritiseras den kreativa delen av modellen då den exkluderar de särskilt begåvade som 
inte uppvisar kreativitet (Renzulli, 1999). Kopplingen mellan mer generella tester som 
exempelvis IQ och matematisk begåvning har också kritiserats och studier presenterade 
av Szabo (2013) har inte kunnat fastställa någon korrelation eller kausalitet mellan IQ 
och matematiska prestationer. Däremot presenterar Mellroth m.fl. (2016) andra 
identifikationstest vars syfte är att identifiera särskild begåvning och de har visat sig 
korrelera väl med WISC-test, som är ett vanligt test för att mäta IQ. Det verkar alltså 
som att IQ korrelerar med särskild begåvning men inte nödvändigtvis med matematisk 
prestation. 

Renzulli (1999) adresserar en viss del av den här kritiken genom att återkoppla till den 
ursprungliga definitionen av modellen, att de särskilt begåvade barnen har de 
presenterade förmågorna eller har möjlighet att utveckla dessa förmågor. Därför 
behöver en särskilt begåvad elev inte uppvisa, exempelvis, kreativitet inom ett specifikt 
område men potentialen att nå dit om förutsättningarna skulle finnas behöver existera. 

3.3 Kategorier 

Ramverket ger upphov till tre kategorier rakt översatt från Renzulli’s modell. Above-
average ability översätts och ger kategorin förmåga över medel. Creativity översätts och 
ger kategorin kreativitet. Task commitment översätts och ger kategorin engagemang. Ur 
ramverket extraheras dessa kategorier genom att de kopplas fria från varandra och 
sedan, var för sig, anläggs på resultatet. Förmåga över medel sammanfattar den mer 
välutvecklade matematisk förmågan, som att behandla matematisk information, inneha 
logiskt tänkande, förmågan att generalisera och resonera, jämfört med klasskamrater. 
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Kreativitet sammanfattar förmågan att hitta egna vägar till lösningar och förmågan att 
sysselsätta sig med flera saker samtidigt. Engagemang sammanfattar intresset och 
nyfikenheten kring ämnet, arbetslusten och frågvisheten. 

4 Metod 

Under 4.1 val av metod redogörs för de metoder som studien använt sig av och 
argumenten för dessa val. Under 4.2 urval presenteras respondenterna och 
informanterna och hur urvalet av dessa har gått till. Under 4.3 genomförande redovisas 
förfarandet av intervjuerna och observationerna. Under 4.4 databearbetning 
presenteras hur den insamlade datamängden har bearbetats. Under 4.5 reliabilitet och 
validitet redovisas studiens trovärdighet och giltighet. Under 4.6 etiska överväganden 
redovisas hur studien förhåller sig till de forskningsetiska principerna. 

4.1 Val av metod 

Valet av semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod styrks med att det 
möjliggör uppfyllandet av studiens syfte, nämligen att klargöra respondenternas 
uppfattningar om de kännetecken de särskilt begåvade eleverna uppvisar inom ramen 
för matematikundervisningen. Kvalitativa intervjuer rekommenderas när respondenters 
uppfattningar ska undersökas genom analyser av utförliga svar (Bryman, 2011). 
Datainsamlingsmetoden tillhandahåller möjligheter att följa respondenternas 
resonemang, ställa följdfrågor och reda ut oklarheter. Kompletterande icke deltagande 
observationer möjliggör en direkt observation av informanternas beteenden som sedan 
kan jämföras med respondenternas egna utsagor. Problem kan förekomma vid 
intervjuer eftersom respondenternas svar kan påverkas av hur de tolkar frågorna, att de 
omedvetet eller medvetet utlämnar information och att de minns fel. Därför kan det 
finnas en skillnad mellan hur respondenterna beskriver ett beteende och hur 
informanterna faktiskt beter sig. Bryman (2011) lyfter observationer som ett bra 
komplement till intervjuer.  

4.2 Urval 

Vi utgick från våra personliga kontakter och nätverk när vi sökte respondenter till 
studien med frågeställningen ”Har du någon gång kommit i kontakt med en särskilt 
begåvad elev i matematiska sammanhang?”. Fem pedagoger, samtliga verksamma inom 
årskurs 1-3 på tre olika skolor i tre olika kommuner, utgör respondentgruppen. 
Respondenterna benämns i resultatet med fingerade namn, Anna, Benny, Cissi, Dan och 
Eva. I respondentgruppen arbetar fyra som klasslärare och en som elevassistent. 
Skolorna är samtliga belägna inom tätorter och har ett elevantal på 200-350 elever. 
Under intervjuernas gång uppmärksammades vi på att tre av klasslärarna hade en 
särskilt begåvad elev i sin klass varpå dessa tre elever fick, via missivbrev till 
vårdnadshavare, förfrågan om att delta som objekt för observation. Två av elevernas 
vårdnadshavare gav sitt godkännande. Eleverna gick båda i årskurs 1 men i olika skolor i 
olika kommuner. 

4.3 Genomförande 

En intervjuguide (Bilaga 1) utformades för att ge styrning åt samtalen. Guiden 
utformades generellt kring särskild begåvning med förhoppningen att få igång ett gott 
samtal som sedan kunde ledas in på matematiskt särskilt begåvade elevers förmågor, 
kännetecken och uttryck. Intervjuerna genomfördes i lokaler valda av respondenterna. 



11 
 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en iPad och kopior av ljudfilerna lagrades på en 
molntjänst för att säkerställa att inget försvann på grund av misstag eller 
teknikproblem. Samtliga intervjuer planerades att genomföras tillsammans av bägge 
skribenterna men på grund av tidsmässiga och logistiska aspekter delades de två sista 
intervjuerna upp skribenterna emellan. Under studiens gång upptäcktes behovet av 
kompletterande svar vilket motiverade ytterligare intervjuer med fyra av pedagogerna 
med kompletterande frågor med tydligare matematisk inriktning (Bilaga 2). Av dessa 
intervjuer spelades tre stycken in och en genomfördes via epost. 

Under arbetet med intervjuerna uppkom möjligheten att genomföra observationer av 
särskilt begåvade elever. Observationerna är av en icke deltagande form där 
informanten observeras utifrån ett observationsschema. Eftersom förmågor och hur de 
kom till uttryck som beteenden skulle observeras lämnades plats på 
observationsschemat för att nedteckna händelserna kring det observerade beteendet. 
Observationsschemat (Bilaga 5) bygger på de kategorier som extraherats ur det 
teoretiska ramverket, det vill säga above-average ability, task commitment och 
creativity. Dessa delar konkretiserades ned till observerbara kännetecken och utrymme 
skapades för att kunna anteckna förekomsten av kännetecknen samt utrymme för att 
beskriva händelserna kring det observerade kännetecknet. Detta gjordes för att lättare 
förstå sammanhanget som kännetecknet uppkom i och hur det kom till uttryck.  

Observationerna utfördes under samma dag och förlades till elevernas ordinarie 
matematiklektioner. Under den första observationen var båda skribenterna delaktiga för 
att säkerställa att det fanns konsensus kring tolkningen av de konkretiserade 
kännetecknen som låg till grund för observationen. Skribenterna delade upp sig och 
intog olika perspektiv. En fokuserade på eleven specifikt och höll sig i närheten av 
eleven och en fokuserade på eleven som en del av klassrummet och höll sig på avstånd. 
Den insamlade datamängden från skribenten som höll sig nära eleven överskred med 
god marginal datamängden från det övergripande perspektivet. Detta låg till grund för 
förhållningssättet som hölls i observationen av den andra eleven. Den andra 
observationen genomfördes av en av skribenterna och skribenten höll sig nära eleven 
utan att lägga sig i lektionsupplägget. Observationsscheman från bägge observationerna 
renskrevs och överfördes till dator samma dag för att säkerställa att de observerade 
situationerna låg färskt i minnet.  

4.4 Databearbetning 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes för att möjliggöra en objektiv och systematisk 
analys av textmaterialet. Objektivt i den meningen att det tydligt framgår hur 
råmaterialet har kategoriserats och hur denna process så lite som möjligt påverkats av 
skribenternas egna värderingar. Detta förutsätter ett systematiskt förhållningsätt som 
konsekvent tillämpar regler för hur kategoriseringsprocessen gått till för att minska 
skevhet och felkällor i materialet (Bryman, 2011). 

Eftersom kategorierna fastställdes i förväg passade innehållsanalys bra i förhållande till 
studiens syfte genom att tonvikten låg på att finna teman och idéer i textmaterialet som 
korresponderade med de kategorier som fastställts (Bryman, 2011). 

Intervjuerna transkriberades för att underlätta analysen av vad respondenterna säger 
och hur de säger det. Detta för att få en komplett redogörelse av det kunskapsutbyte 
som skett under intervjutillfällena. I transkriptionerna färgkodades den data som hade 
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med matematiskt särskild begåvning att göra. Utdrag ur transkriptionerna som hade 
med matematiskt särskilt begåvade elevers kreativitet, engagemang och högre 
matematiska förmågor att göra färgmarkerades och grupperades. Dessa utdrag lyftes in 
under de kategorier vi extraherat ur teorin för att lättare kunna jämföra och göra 
analyser av vad pedagogerna sagt. 

Datamängden från observationerna låg redan uppdelade i de fastställda kategorierna 
och då syftet inte var att ställa eleverna mot varandra togs beslutet att analysera 
datamängden för sig själv och eleverna gavs egna rubriker.  

Analyserna från intervjuerna och observationerna korsanalyserades genom att lyfta de 
kännetecken som både observerades och som delgavs från intervjuerna. Detta gjordes 
för att få en djupare förståelse för hur kännetecknen kom till uttryck. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Studiens reliabilitet stärks genom användandet av dubbla metoder då det ger möjlighet 
att undersöka om data från intervjurespondenterna överensstämmer med data från 
observationerna (Bryman, 2011). Observationsschemat och hur det tolkades 
diskuterades och en plan lades upp att genomföra den första observationen i par för att 
lättare kunna uppnå samstämmighet i tolkningen av det observerade, något som annars 
kan vara ett problem med observationer (Bryman, 2011), för att därefter dela upp oss på 
varsin elev. Tanken var att det skulle stärka interbedömarreliabiliteten, det vill säga 
överensstämmelsen när två eller fler personer använder samma observationsschema. 
Nu blev det aldrig ett problem då en elev tackade nej till att deltaga. För att stärka upp 
intrabedömarreliabiliteten, det vill säga, överensstämmelsen när observationsscheman 
används av samma person men vid olika tillfällen, förlades de båda 
observationstillfällena till samma dag och skilde inte mer i tid än att vi hann åka mellan 
kommunerna. Observationsschemat testades genom att observera en exempellektion på 
skolverkets webbplats för Matematiklyftet och de konkretiserade kännetecknen på 
schemat bedömdes vara rimliga att observera. Reliabiliteten kan ifrågasättas då urvalet 
inte är särskilt stort men det stärks genom att den insamlade datamängden från 
respondenterna både är samstämmig med varandra samt tidigare forskning. 

För att undersöka intervjuguidens validitet genomfördes en pilotintervju med en lärare i 
förskoleklass. Pilotintervjun gav att användandet av ordet särskilt begåvad kunde leda 
tankarna till elever som befinner sig på andra sidan av spektrumet, elever som tillhör 
skolformen särskola, vilket gav felaktig data för studien. Detta motiverade bytet från 
ordet särbegåvad till användandet av orden särskilt begåvad i intervjuguiden. Det 
motiverade också utskicket av intervjuguiden till respondenterna i förväg, så de kunde 
läsa in sig på frågorna och förbereda svar. Studiens giltighet stärktes ytterligare genom 
att respondenterna fick delge sin definition av särskilt begåvade elever. Detta stärkte 
begreppsvaliditeten och säkerställde att respondenterna gav information som var 
samstämmig med studiens syfte. Validiteten och reliabiliteten stärks också av 
användandet av intervjuguide och observationsschema, som är utformade för 
insamlandet av relevant data och samtidigt möjliggör ett återskapande av studien.  

4.6 Etiska överväganden 

Studien har följt Vetenskapsrådets (2017) fyra generella huvudkrav på forskning, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Respondenterna har fått information om studiens syfte och tillvägagångssätt och blivit 
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informerade om att deltagandet är frivilligt samt rätten att avbryta deltagandet om de 
önskar det. De har informerats om att den insamlade datamängden kommer 
anonymiseras. De fick information om att datamängden som samlas in enbart kommer 
att användas i denna studie. Intervjurespondenter och vårdnadshavare har fått ge sitt 
samtycke till deltagandet genom ifyllandet av missivbrev (Bilaga 3 & 4).  

5 Resultat 

Resultatet presenteras under två huvudrubriker, 5.1 kännetecken utifrån intervjusvar 
och 5.2 hur kännetecken kommer till uttryck utifrån observationer. Rubriken 5.1 
intervjuer delas vidare upp i de kategorier som det teoretiska ramverket tillhandahållit 
samt en ytterligare rubrik som samlar den data som faller utanför. Underkategorierna 
är: 

• förmåga över medel 

• kreativitet 

• engagemang 

• snabbhet och korrekthet 

Under rubriken 5.2 observationer presenteras och analyseras de två observationer som 
utförts under egna underrubriker, förmåga över medel, kreativitet och engagemang för 
att sedan analyseras ihop med intervjuerna under rubriken 5.3 korsanalys. Resultatet 
från både intervjuer och observationer presenteras i en kort sammanfattning under 
rubriken 5.4 resultatsammanfattning. 

5.1 Kännetecken utifrån intervjusvar 

Intervjuerna genomfördes med fem pedagoger, samtliga verksamma inom årskurs 1-3. 
Intervjuerna spelades in och genererade en timme och femtio minuters material som 
sedan transkriberades. Uppföljande intervjufrågor genererade ytterligare trettio 
minuters material samt textsvar. Resultatet som presenteras utgår från pedagogernas 
uppfattningar om de kännetecken som de särskilt begåvade eleverna uppvisar. 

5.1.1 Förmåga över medel 

Data från intervjuerna visar att de särskilt begåvade eleverna är medvetna om den 
underliggande strukturens betydelse när de tar sig an matematik. Detta uppvisar de i sin 
förmåga att snabbt kunna generalisera resultatet av tidigare uträkningar och direkt dra 
slutsatsen att de efterföljande talen av samma struktur kommer följa samma bestämda 
mönster. Följande citat belyser den här förmågan. 

Men man såg att han hade det här matematiska, den här särskilda förmågan och 
kunde se sambanden och ja, det är väl mycket det jag tycker man ser i matten att 
de har det här logiska hela tiden. De behöver inte de här med grunden att plocka 
upp och dela tal med klossar och sånt utan han kunde allt det redan. (Benny) 

Snabb med att förstå. Det behövs väldigt lite förklaring sen kan man det. (Eva) 

Och man såg direkt att han snappade upp precis allting när man hade 
genomgångar, alltid med, logiskt tänk hela tiden. Ja, ser samband, snabb med 
huvudräkning, kan, har man liksom problemlösning kunde han svara direkt och 
det var ju mycket ehh, det var ju på den väldigt låga nivån då i ettan men det höll i 
sig på alla de åren jag hade honom. Att han hela tiden låg i framkant. (Benny) 
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Enligt Renzulli’s (2005) Three-Ring conception of giftedness kan förmågor över medel 
definieras som domänspecifika förmågor som exempelvis abstrakt tänkande, logik, 
minnesförmåga samt att kunna behandla och processa information effektivt. 
Informanternas svar tyder på att matematiskt särskilt begåvade elever har förmåga att 
se samband, strukturer och tänka abstrakt. Dessa förmågor visar sig i dessa elevers 
förmåga att kunna göra generaliseringar från informationen de tar till sig. Matematiskt 
särskilt begåvade elever har en förmåga att se matematik i olika sammanhang och sedan 
kunna organisera och behandla den matematiska information som de kommer i kontakt 
med. Därför är det också viktigt att dessa elever blir stimulerade i en rik matematisk 
miljö. 

Enligt informanternas utsagor så kännetecknas de matematiskt särskilt begåvade 
eleverna av att de snabbt och säkert kan memorera och ta till sig matematisk 
information. Följande citat är exempel på detta.  

Har alltid ett logiskt tänk och… Kan räkna ut i flera led eftersom han har 
automatiserat tabellerna så han kan dom snabbt, vilket ju underlättar vid 
problemlösning. (Benny)  
 
Hon är liksom snabb att ta till sig ny kunskap och hon alltså, hon tar alltså allting, 
hon kan ju sitta och rita för att hålla hennes koncentration uppe när det är en lång 
genomgång eller någonting som ska berättas då kan hon få sitta och rita ibland. 
(Dan)  

 

I Renzulli’s (2005) modell definieras förmåga över medel på två sätt, det ena som 
domänspecifik och det andra som en mer allmän förmåga som sträcker sig över flera 
begåvningsdomäner. Elevens förmåga att snabbt memorera och ta till sig ny 
information är en förmåga som Renzulli (2005) räknar in som en allmän förmåga.  

I informanternas utsagor beskrivs de matematiskt särskilt begåvade elevernas förmåga 
att förstå att de förstår. Följande citat pekar mot att dessa elever har en metakognitiv 
förmåga. 

 
När eleven förstår så ställer hon inga frågor utan kör bara igång. När hon förstår 
så förstår hon att hon förstår. (Eva) 

Borovik och Gardiner (2007) nämner förmågan att förstå det man förstår som ett 
kännetecken som matematiskt begåvade elever kan uppvisa. Svaren från intervjuerna 
tyder på att matematiskt särskilt begåvade elever besitter en metakognitiv 
resonemangsförmåga.  
 
De matematiskt särskilt begåvade eleverna uppvisar en förmåga över medel genom att 
de har en förmåga att kunna se samband, strukturer och tänka abstrakt. Eleverna tar 
snabbt till sig information och drar generella slutsatser utifrån informationen. Förmåga 
över medel kännetecknas också av en utvecklad minneskapacitet samt en förmåga att 
kunna reflektera över sitt eget lärande. De matematiskt särskilt begåvade elever 
uppvisar en förmåga över medel i matematik då de uppvisade förmågorna ligger på en 
högre nivå gentemot sina klasskamrater.   
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5.1.2 Kreativitet 

Informanterna uppger att de matematiskt särskilt begåvade eleverna är kreativa och har 
en tendens att närma sig matematiska problem från flera olika angreppsvinklar och ge 
lösningsalternativ. De uppvisar också en förmåga att i arbetet med problemlösning 
kunna förkorta och komprimera sina matematiska resonemang. Nedan presenteras citat 
som belyser detta. 

Problemlösning att man liksom, inte bara i matten utan då, utan det kan dyka upp 
ett vardagsproblem och hon den här eleven hon är först och vill lösa det och har 
mycket bra idéer som vi till och med får tänka om och ja men gud så hade man ju 
kunnat gjort så hon är väldigt. Ja men, problemtänker liksom utanför boxen om 
man säger så. (Cissi) 

Så att nej men det är kul med de här eleverna för det... och just att utmana de lite i 
problemlösningar för det är där man så tydligt kan se att de så mycket snabbare än 
andra, kommer på hur man tänker sen är det svåra för dem kanske hur de har 
räknat ut det. De vet ungefär hur det ska bli men vägen dit, ja, det är liksom 
knöligast för dem. Men det får man lära dem. (Benny) 

Renzulli (2005) anser att en kreativ förmåga inom matematik innefattar ett flexibelt och 
originellt tänkande, som framförallt syns i problemlösningsförmågan. Eleverna uppvisar 
en nonkonformistisk förmåga att se bortom rådande konventioner och en fallenhet att 
kunna hantera många olika lösningar och resonemang samtidigt. Svaren från 
intervjuerna pekar på att matematiskt särskilt begåvade elever visar sådana förmågor 
och att dessa förmågor blir som tydligast under problemlösningsmomenten i 
undervisningen. Borovik och Gardiner (2007) nämner förmåga att kunna komprimera 
matematiska resonemang på en kognitiv nivå för att på så sätt kunna hoppa över led och 
nå en snabbare lösning.  

Informanternas beskrivningar tyder på att matematiskt särskilt begåvade elever 
uppvisar en förmåga att växla mellan flera olika representationsformer. De kan också 
koppla samman två eller flera olika lösningar för att nå en lösning på problem som 
kräver lösningar i flera steg. Följande citat visar på detta. 

 
Jag märker att hon använder sig av egna metoder för att räkna… jag kan ge förslag 
på att använda tallinjen men hon vill gärna använda egna metoder som ändå 
bygger på tallinjen… och hon skapade en egen tallinje med pennor. (Cissi)  

Eleven i min klass… tycker jag kan tänka i flera led och använda flera räknesätt. 
(Benny) 

Han är snabb och vill göra på sitt sätt… och nästan alltid använder han sig av egna 
lösningar på problem. (Anna) 

Det man kan se är att han ser lösningen direkt och kan använda olika strategier och 
räknesätt för att räkna ut.  (Benny) 

Enligt Borovik och Gardiner (2007) är förmågan att använda sig av och byta mellan 
flera olika representationsformer vid lösningar av matematiska problem en förmåga 
som kännetecknar matematiskt särskilt begåvade elever.  

I en jämförelse med andra klasskamrater uppvisar matematiskt särskilt begåvade elever 
en högre kreativ förmåga att ta sig an matematiska problem från flera olika 
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angreppsvinklar och en förmåga att växla mellan olika representationsformer. De visar 
också en förmåga att kunna förkorta och komprimera matematiska resonemang som 
skiljer sig från deras klasskamraters.  

5.1.3 Engagemang 

Informanternas svar visar på att matematiskt särskilt begåvade elever kommer igång 
snabbt med sitt arbete och kan fokusera under en längre period, vilket efterföljande citat 
visar. 

Kommer snabbt igång och arbetar självständigt… och han följer enkelt med i den 
arbetsgång som vi har. (Benny) 

Hon släpper inte blicken från boken, fullt fokus. (Eva) 

De matematiskt särskilt begåvade eleverna är enligt informanterna nyfikna, aktiva och 
motiverade att lära sig mer.  

 
Och det var väldigt viktigt att dom skulle förstå allting. Det var väl egentligen 
kanske bara i matten där dom själva kände, alltså att de själva var medvetna att de 
låg högt. (Eva) 

Eleven tycker jag är fokuserad och är aktiv vid genomgångar… vill svara och ställer 
följdfrågor och som, ibland kan kännas utmanande för mig. (Benny) 

Att man är hungrig efter mer kunskap, att man är nyfiken och man har mycket 
frågor och så. Ehh, minnet är ju imponerande, samtidigt som höga krav eller den 
här elevens höga krav på sig själv, perfektionist och väldig prestationsångest. 
(Cissi) 
 
Arbetar alltid på självständigt och det blir rätt. (Benny)  

 
Jag ser att hon visar sitt intresse under matematiklektion genom att hon är aktiv 
och räcker upp handen… och delaktig i samtal och diskussioner. (Cissi)  

En avgörande faktor för om matematiskt begåvade elever visar engagemang för 
uppgiften är huruvida dessa elever är motiverade att arbeta. Svaren visar att elever som 
drivs av en inre motivation kännetecknas av nyfikenhet, intresse och kunskapstörst. 
Engagemang enligt Renzulli’s (2005) Three-Ring conception of giftedness grundar sig i 
om eleverna är intresserade, motiverade och nyfikna att ta sig an ett matematiskt 
problem. Detta kan observeras i hur aktiv eleven är under matematikundervisningen, 
till exempel genom att ställa frågor och vara delaktig i samtal och diskussioner. 
Motivationens betydelse i Renzulli’s (2005) modell är också avgörande för om eleven 
uppvisar ett beslutsamt beteende. Elevens motivation påverkas enligt Renzulli´s (2005) 
modell av inre som yttre faktorer. De inre faktorerna grundar sig i en känsla av att vara 
kompetent och att det är denna upplevda känsla som driver eleven. De yttre faktorerna 
driver på motivationen genom yttre stimuli i form av exempelvis belöning eller 
bestraffning. Informanternas utsagor tyder på att matematiskt särskilt begåvade elever 
är fokuserade och snabbt kommer igång att arbeta under matematiklektionerna. Svaren 
visar också att dessa elever är aktiva, intresserade och har en vilja att lära sig. Dessa 
elever utmärker sig också genom sin verbala förmåga att kommunicera och göra sig 
förstådd i matematiska diskussioner. 
 



17 
 

Informanterna beskriver också betydelsen av yttre motivation, vilket exemplifieras i 
följande citat. 

Så det är väldigt svårt att motivera varför man ska göra någonting bara för sakens skull, 
man behöver mer konkret förklara, och även om man försöker göra det, om han inte 
köper upplägget, då struntar han i det bara … och så tävla lite med honom, så då blir han 
liksom involverad i sitt arbete, det gäller ju att liksom att hela livet är en tävling, när hans 
motivation inte finns. (Anna) 

 
Det förekommer alltså även elever som utmanar sin pedagog och där det krävs yttre 
motivationsfaktorer för att få eleven att arbeta. Detta behöver inte betyda att dessa 
elever saknar intresse för ämnet men att det kan vara delar av matematiska procedurer 
som eleven finner meningslösa att utföra. 
 
Intervjusvaren åskådliggör också behovet hos de matematiskt särskilt begåvade eleverna 
att prestera på en hög nivå och att dessa elever känner ett behov att få förklara sitt 
resonemang. 

Det är viktigt för henne att få förklara (Eva)  

En siffra fel, eller om hon inte förstår matematiken, om det hon kan förstå ett tal men så 
kommer något liknande tal då helt plötsligt förstår hon inte, och då börjar hon rita över 
hela pappret, knycklar, kastar, drar...(Dan) 
 

Beljan m.fl. (2006) menar att särskilt begåvade elever har ett stort behov av att söka 
sammanhang genom att ifrågasätta och se alternativ och möjligheter i sin förståelse av 
matematiska begrepp. Detta kan förklara matematisk särskilt begåvade elevers behov av 
att få förklara sina resonemang för andra och få dem att förstå deras synsätt. 
Stålnacke (u.å) menar att elever med särskild begåvning känner en stor press att 
prestera utan fel och att de ofta tenderar att vara perfektionister. Detta behöver enligt 
Stålnacke (u.å) inte betyda att dessa elever har en självbild som är beroende av andra 
människors gillande. Den kan istället bottna i en inre drivkraft att alltid göra sig allra 
bästa och att detta ändamål är självförverkligande i sig själv. Drivs motivationen av inre 
drivkrafter så hävdar Stålnacke (u.å) att eleven inte ser sina misstag som något negativt 
utan som en viktig del i kunskapsprocessen. Vid analys av citaten så beskrivs både en 
elevs behov att få förklara och den negativa effekt som perfektionism kan föra med sig. 
 
De matematiskt särskilt begåvade eleverna skiljer sig från sina klasskamrater genom att 
de snabbt kommer igång med sitt arbete och att de har en förmåga att fokusera under en 
längre tid. Dessa elever uppvisar också en välutvecklad verbal förmåga som visar sig i 
den matematiska kommunikationen som sker under lektionerna. I jämförelse med sina 
klasskamrater så tyder det på att matematiskt särskilt begåvade elever har en större 
förmåga att fokusera sin koncentration till ett område. 

5.1.4 Snabbhet och korrekthet 

Resultat av intervjuerna pekar på att särskilt begåvade elever utmärker sig genom sin 
snabbtänkthet och sin förmåga att prestera på en hög nivå när det gäller antalet 
korrekta svar. Detta ges uttryck i följande citat från pedagogerna. 

Jag tycker han arbetar på snabbare än de andra eleverna, räknar rätt. (Benny) 
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Han särskiljer sig genom att han jobbar väldigt snabbt och behöver aldrig fråga 
om det om det är något som han inte förstår, och alltid bra resultat i matte. 
(Anna) 

…ja, och väldigt, alltså när man pratar med dem så är de snabba i tanken. 
(Benny) 

…hon blev ju klar med allting väldigt väldigt fort. (Eva) 

Utifrån informanternas svar så uppvisar de särskilt begåvade eleverna både 
snabbtänkthet och förmåga att presentera korrekta matematiska lösningar. Borovik och 
Gardiner (2007) motsätter sig tanken att alla matematiskt särskilt begåvade elever 
tänker och förstår snabbare än normalbegåvade elever i matematik. De hävdar att vissa 
elever trots sin matematiska särskilda begåvning inte behöver tänka snabbare och att 
detta skulle kunna bero på att dessa elever funderar kring matematik på ett annat sätt, 
det får ta den tid det tar. Detta påstående stärks av Krutetskiis tankar om att bland 
annat snabbtänkthet och förmåga att utforma korrekta lösningar inte bör räknas som 
matematiska förmågor (1976, refererad i Szabo, 2013). Dessa kännetecken är 
traditionellt sätt kopplade till matematiska förmågor vilket också stärks av 
respondenternas intervjusvar.  

5.2 Hur kännetecken kommer till uttryck utifrån observationer 

Observationerna utfördes i två olika klasser med två skilda lektionsinnehåll och 
utföranden. Resultatet från observationerna presenteras därför var för sig innan det ges 
en sammanfattning där observerade kännetecken kan jämföras och analyseras djupare. 

5.2.1 Elev A 

Elev A är, av psykolog, dokumenterat särskilt begåvad och observerades under en 
matematiklektion där målet med lektionen var att visa vad man lärt sig under 
föregående vecka. Detta gjordes genom individuellt arbete i matematikboken efter en 
kortare genomgång på tavlan. Eleven går i årskurs 1. 

5.2.1.1 Förmåga över medel 

Kategorin förmåga över medel samlar de observationer som gjordes med fokus på 
särskilt begåvade elevers uppvisande av högre matematiska förmågor gentemot sina 
jämnåriga klasskamrater. De konkretiserade beteenden som observerades var elevens 
förmåga att göra generaliseringar, se samband och mönster samt deras förmåga att 
diskutera och resonera kring matematik. 

Elev A visade tidigt prov på hög förmåga att generalisera när hen efter att ha räknat ut 
den första kolumnen med additionstal fortsatte att räkna addition i kolumn två och tre. 
Kolumn två var det dock subtraktionsuppgifter i och i kolumn tre var det återigen 
addition men med tiotal. Felet upptäcktes inte av eleven. Vid det sista additionstalet i 
kolumn tre uppstod problem med uträkningen och slutade med att eleven mycket noga 
drog hårda blyertsstreck över hela uppgiften. Ett liknande beteende upprepades på 
nästa sida där de matematiska tecknen <, > och = skulle placeras korrekt mellan två tal. 
Första kolumnens uppgifter utfördes korrekt men när första uppgiften i kolumn två 
skulle utföras utspelade sig följande situation. 

Eleven fyller i ett likhetstecken mellan tal 16 och 16 och avvaktar sedan. 
Suddar bort. Kallar till sig pedagog och frågar om hjälp. 
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Pedagog: ”-Vilket tal är störst av sexton och sexton?” 

Elev A: ”-Ingen av dem.” 

Pedagog: ”-Då är de lika stora, då är det likhetstecknet.” 

Eleven fyller i likhetstecknet, tittar på resterande uppgifter en kort stund. 
Placerar ut > och < mellan resterande tal på måfå. 

Elev A tycktes uppleva den, nu uppenbart, onödiga hjälpen med likhetstecknet som ett 
misslyckande och därefter dragit slutsatsen att resterande tal antagligen också är för 
svåra för hen och placerade därför ut resten av tecknen på uppgifterna utan hänsyn till 
huruvida det blev rätt eller ej. Beteendet återupprepades ytterligare en gång under 
nästkommande del som handlade om att se mönster på en tallinje och fortsätta 
mönstret. Flera tallinjer presenterades med hopp av varierande storlek och riktning. 
Den första tallinjen började på 10 och hoppade två steg ned till 8, hoppet markerades 
också med en liten tvåa i bågen mellan talen. Eleven observerade inte startsiffran utan 
fokuserade på tvåan och byggde vidare med tvåhopp upp från 8. Felet 
uppmärksammades dock av eleven själv med följden att samtliga rutor på aktuell 
tallinje samt nästkommande uppgifts tomma tallinje kryssades över.  

Samtliga observationer kan förklaras med elevens höga generaliseringsförmåga. Till 
skillnad från Borovik och Gardiners (2007) exempel på hur hög generaliseringsförmåga 
tar sig uttryck applicerades den, i det här fallet, negativt. Det vill säga, när eleven 
upptäckte att den inte kunde drog den slutsatsen att den inte kommer klara resten av 
uppgifterna heller. Troligtvis spelar också ett bristande tålamod med det egna jaget in, 
något som Beljan m.fl (2006) påtalar som utmärkande för de särskilt begåvade 
eleverna. 

5.2.1.2 Kreativitet 

Kategorin kreativitet samlar de observationer som gjordes med fokus på särskilt 
begåvade elevers uppvisande av kreativitet. De konkretiserade beteenden som 
observerades var elevens förmåga att hitta alternativa lösningar, växla mellan 
angreppssätt och deras förmåga att sysselsätta sig med flera saker samtidigt. 

Elev A uppvisade under matematikgenomgången tecken på rastlöshet och ointresse 
genom att sysselsätta sig med annat. När genomgången avslutades och pedagogen 
riktade information mot Elev A hade eleven inga problem att ta till sig av informationen 
och påbörja arbetet. 

Pedagogen går igenom dagens sidor och uppgifter. Eleven verkar inte lyssna. 
Sitter och tittar på sin vänstra arm. Följer blodådrorna i armen med ett 
finger. Börjar rulla upp vänstra byxbenet. Undersöker knät. 

Pedagog: ”-… och [elevens namn], du fortsätter där du är eftersom du redan 
har gjort den första delen. 

Eleven: ”-Ja.” 

Eleven plockar fram boken och börjar arbeta. 

Att sysselsätta sig med andra saker kan tyda på en fysisk rastlöshet som, enligt Beljan 
m.fl. (2006) utmärker de särskilt begåvade eleverna.  
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En av övningarna i boken gick ut på att fylla i numrerade fält där tiotalssiffran antingen 
var 2 eller 3. De färglagda fälten skulle då skapa en bild av en anka vid ett ägg. Elev A 
såg dock lösningen utan att fylla i några fält och började istället fylla i konturerna runt 
figuren. Pedagogen uppmärksammade tillvägagångssättet och tydliggjorde att fälten 
med tiotalssiffra 2 och 3 skulle fyllas i. Elev A ignorerade pedagogens instruktioner och 
fortsatte, med mycket lyckat resultat, fylla i figurens konturer. När figuren var 
tydliggjord fylldes vissa fält i, de som eleven uppfattade behövde färgläggas. Näbben 
färgades gul, benen gula, ankan och ägget förblev omålad vit och gräset blev grönt. 
Därefter ignorerades regeln för ifyllnad för att även innefatta samtliga fält för att genom 
det skapa en enhetlig bild med brun jord och blå himmel. Eleven arbetade mycket 
koncentrerat och noggrant med bildskapandet och löste problemet genom sin egen 
lösning.  

Elev A uppvisade genom detta ett alternativt angreppssätt till problemet, något som 
Borovik & Gardiner (2007) listar som ett kännetecken, som dock uteslöt det 
matematiska i sammanhanget. Motivet att utesluta det matematiska kan ha sin 
förklaring i avsaknad av inre motivation.  

Elev A utnyttjade också hjälpmedlen i rummet för att hitta lösningar när möjlighet 
fanns.  

Eleven börjar fylla i talens grannar. När eleven ska fylla i grannarna till talet 
25 vänder hen sig om och letar på väggen efter talet på den tallinje som sitter 
uppsatt. Eleven fortsätter titta på tallinjen och slutför resterande uppgifter. 

Elev A upptäckte en strategi via ett alternativt angreppssätt som krävde minimal 
ansträngning och utnyttjade den på alla applicerbara områden. Beteendet går att 
koppla till Borovik och Gardiners (2007) listade kännetecken, och då särskilt det mest 
ekonomiska sättet att lösa problem på. 

5.2.1.3 Engagemang 

Kategorin engagemang samlar de observationer som gjordes med fokus på särskilt 
begåvade elevers uppvisande av en högre nivå av engagemang och lust att arbeta med 
matematik gentemot sina jämnåriga klasskamrater. De konkretiserade beteenden som 
observerades var elevens arbetslust och intresse för matematik. 

Elev A kom snabbt igång med arbetet i boken och uppvisade visst intresse när hen 
gjorde en upptäckt den tyckte var värd att dela med sig av. 

Eleven utför den första kolumnens tre additionsuppgifter. Blir snabbt klar. 
Fortsätter till kolumn två med hejdar sig. Ler. Kallar på pedagog. 

Pedagog ”-Behöver du hjälp? 

Eleven pekar på uppgifterna i kolumn 1. 

Elev A: ”-Alla tal blev tjugotvå.” 

Pedagog: ”-Ja det blev det.” 

Eleven verkar nöjd över sin upptäckt. Fortsätter med kolumn två. 

Arbetsviljan avtog dock vid första problemet vilket bidrog till att eleven tappade fart för 
att slutligen avstanna helt. Arbetet i matematikboken slutfördes aldrig utan avbröts av 
pedagog med orden ”Du har gjort det du kan, det är huvudsaken”. Man kan fundera 
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kring vad kommentaren, ryckt ur sitt sammanhang, signalerar för syfte med 
matematikämnet och hur det eventuellt kan påverka en elevs motivation att kämpa med 
svårare matematikuppgifter men sett till lektionens syfte, att visa vad man lärt sig, är 
kommentaren helt korrekt. Det är dock omöjligt att genom observation avgöra hur 
eleven mottog kommentaren. Eleven fick sedan sin iPad att arbeta fritt i. Eleven valde 
då att arbeta med prick-till-prick bilder. Målet med bilderna var att rita streck längs en 
numrerad väg för att genom det skapa en bild. Den första bilden var numrerad 0-100 
och avbildade en enhörning, något som syntes tydligt innan ett enda streck dragits. 
Eleven slutförde bilden på några sekunder. Antagligen tack vare den tydliga väg som 
pennan förväntades ta. Eleven spenderade lite tid på att hitta en annan bild och valde 
slutligen en mer komplex bild som var numrerad 0-200 utan några tydliga vägar eller 
tecken till vad det slutgiltiga resultaten skulle bli. Eleven slutförde bilden inom 20 
sekunder och verkade nöjd över resultatet, en drake.  

Eleven tycks motiveras av lustfylldhet och verkar bli nöjd av att få göra upptäckter. 
Eleven verkar sakna motivation att arbeta med det som ålagts hen men har inga 
problem med att arbeta när arbetsmaterialet utgår från det egna valet. Detta stärker 
analysen att det finns en bristande inre motivation hos eleven.  

5.2.2 Elev B 

Elev B är inte, av psykolog, dokumenterat särskilt begåvad men uppvisar enligt 
klasslärare särskild begåvning över flera domäner, däribland matematik. Elev B 
observerades under en matematiklektion där kooperativt lärande genom gruppuppgifter 
stod i fokus. Eleven går i årskurs 1. 

5.2.2.1 Förmåga över medel 

Kategorin förmåga över medel samlar de observationer som gjordes med fokus på 
särskilt begåvade elevers uppvisande av högre matematiska förmågor gentemot sina 
jämnåriga klasskamrater. De konkretiserade beteenden som observerades var elevens 
förmåga att göra generaliseringar, se samband och mönster samt deras förmåga att 
diskutera och resonera kring matematik. 

En gruppövning som genomfördes var Karusellen där grupper, med tre elever i varje, 
delades upp kring fyra bord. På varje bord låg ett A3-papper med ett tal på. Gruppens 
uppgift var att nedteckna så många matematiska uttryck som möjligt där svaret 
överensstämde med talet på pappret innan pedagogen blåste i en visselpipa och 
grupperna roterade. I varje grupp utsågs en elev till sekreterare, rollen som sekreterare 
växlade inom gruppen vid varje bordsbyte. Elev B’s grupp startade vid bordet med talet 
20 på. 

Elev X: ”-Tio plus tio!” 

Sekreteraren skriver ned. Elev B nickar. 

Elev X: ”-Nitton plus ett.” 

Sekreteraren skriver ned. Elev B nickar. Sedan tyst.  

Elev B: ”-Arton plus två.” 

Sekreteraren skriver ned. 

Elev B: ”-Sjutton plus tre.” Eleven ler. 



22 
 

Sekreteraren skriver ned. 

Elev B: ”-Sexton plus fyra. Femton plus fem. Fjorton plus sex. Tretton plus 
sju.” Elev B uppmärksammar att pedagogen går och hämtar visselpipan. 
Elev B: ”-Snabbt!” 

Sekreteraren hinner inte med att skriva ned alla förslag innan pedagogen 
blåser i visselpipan. Gruppen går vidare till nästa bord. 

Elev B visar på en hög förmåga att generalisera det upptäckta talmönstret och utnyttjar 
det för att presentera så många svar som möjligt på den givna tiden. Elev B har upptäckt 
en strategi som fungerar för att dela upp ett tal på många olika sätt på kort tid och med 
liten ansträngning. Elev B fortsatte med denna lösningsstrategi på nästkommande bord 
men övergav den när den blev för komplicerad att applicera. En regel var nämligen att 
gruppen bara fick skriva ned uttryck som inte redan stod på pappret, nedskrivna av 
tidigare grupper. Regeln gjorde så att Elev B’s strategi tappade flyt eftersom varje 
lösningsförslag var tvunget att kontrolleras mot de tidigare nedskrivna.  

Förutom generaliseringsförmågan visar Elev B också prov på att utnyttja den för att nå 
den mest eleganta och enkla lösningen på problemet (Borovik & Gardiner, 2007). 

Eftersom de fyra grupperna bestod av tre elever vardera och sekreterarskapet skulle 
växlas mellan varje bordsbyte uppstod en situation där Elev B reagerade och försökte få 
med sig sina gruppkamrater på sin idé. Vid det fjärde och sista bordet hade alla redan 
varit sekreterare en varsin gång.  

Elev Z: ”-Det är [tredje elevens namn)’s tur! Vi skulle byta vid varje gång.” 

Elev B: ”-Men alla har gjort en gång. Nu kan vi turas.” 

Elev Z: ”-Men [pedagogens namn] sa att vi skulle byta varje gång. 

Eleven verkar inte veta hur hen ska förklara. Pekar på eleverna i gruppen och 
på de bord där de var sekreterare. Försöker förklara hur hen menar. 
Pedagogen går förbi. 

Elev Z: ”-Visst är det [tredje elevens namn]’s tur igen?” 

Pedagog: ”-Ja, ni byter sekreterare nu igen.” 

Pedagogen går vidare. Elev B tystnar och sjunker ned med huvudet i bordet. 
Verkar besviken. En kort stund senare verkar hen glad igen och kommer med 
förslag på nya uttryck.  

Elev B visar prov på, eller åtminstone potential inom, god resonemangsförmåga. Hade 
inte pedagogen kommit förbi just i det tillfället hade hen kanske lyckats förklara den 
matematiska uppdelningen hen tänkte på och därigenom fått med sig sina kamrater. 
Dessutom uppvisar Elev B kreativitet i lösningen av problemet, trots att inte lösningen 
används. 

5.2.2.2 Kreativitet 

Kategorin kreativitet samlar de observationer som gjordes med fokus på särskilt 
begåvade elevers uppvisande av kreativitet. De konkretiserade beteenden som 
observerades var elevens förmåga att hitta alternativa lösningar, växla mellan 
angreppssätt och deras förmåga att sysselsätta sig med flera saker samtidigt. 
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När Elev B formade sin strategi för uppdelning av tal och senare övergav den gjorde 
eleven det genom att direkt hitta ett annat angreppssätt för att skapa uttryck kopplade 
till bordets tal. Eleven började med att alltid föreslå en addition av bordets tal och talet 
noll, i de fall det uttrycket redan var nedskrivet föreslog eleven ett uttryck som löd 
bordets tal subtrahera noll. Strategin blev enklare att applicera eftersom eleven bara 
behövde leta efter ett tal på pappret innan hen kunde komma med sitt förslag. Elev B 
visade genom det att hen snabbt kunde byta angreppssätt och hitta andra lösningar.  

Under den avslutande gruppaktiviteten Sant eller Falskt? fick eleverna, i grupper om 
två, dra ett matematiskt påstående och sedan förklara för sin kamrat huruvida det som 
stod på lappen var sant eller falskt och när de nått överenskommelse placera lappen på 
ett grönt eller rött papper. 

Eleven drar en lapp med uttrycket 3+3+4=10. 

Elev B: ”-Ja, sant.” 

Elev Z: ”-Nehe.” 

Elev B: ”-Jo, kolla.”  

Eleven håller upp tre fingrar, vänder upp tre fingrar till och sen fyra till. 

Elev B: ”-Tio.” 

Elev Z: ”-Ja, sant.” 

Lägger lappen på det gröna pappret. 

Eleven verkar snabbt kunna växla representationsform för att hjälpa sin kamrat att nå 
förståelse och genom det övertyga sin kamrat om att hen har det rätta svaret.  

5.2.2.3 Engagemang 

Kategorin engagemang samlar de observationer som gjordes med fokus på särskilt 
begåvade elevers uppvisande av en högre nivå av beslutsamhet och lust att arbeta med 
matematik gentemot sina jämnåriga klasskamrater. De konkretiserade beteenden som 
observerades var elevens arbetslust och intresse för matematik. 

Elev B visade på arbetslust och vilja att prestera så bra som möjligt under övningen 
karusellen genom att uppmärksamma när pedagogen gick för att hämta visselpipan och 
då skyndade på sina kamrater att skriva ned så många uttryck som möjligt. 

Under lektionens avslutande del genomförde pedagogen en utvärdering där eleverna 
fick bedöma lektionsinnehållet genom att signalera med tummen upp, tummen ned 
eller tummen åt sidan. 

Pedagog: ”-Vad tyckte ni om dagens lektion? Var det bra eller dåligt eller 
sådär [visar med tecken samtidigt]? 

Elev B har svårt att sitta still, sittdansar på sin plats med tummen upp i 
luften. Pedagogen betar av några elever. 

Pedagog: ”- [Elev B’s namn], vad tyckte du om dagens uppgifter? 

Elev B, leendes: ”-Alla lekar var bra!” 

Att benämna uppgifterna som lekar avslöjar Elev B’s inställning till matematik på ett 
ärligt sätt. I Elev B’s värld verkar det inte finns några krav kring matematikuppgifterna. 
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Eleven tar sig an dem och löser dem av eget intresse. Det tycks finnas en inneboende 
drivkraft som hjälper eleven att ta sig an matematiken på ett lättsamt sätt. Den fysiska 
rastlösheten som uppvisas kan kopplas till kännetecken av särskilt begåvade elever 
(Beljan m.fl, 2006), men skulle också kunna vara ett uttryck för att eleven var uppspelt 
över att få delge pedagogen och resten av klassen sin upplevelse av uppgifterna. 

5.3 Korsanalys 

De särskilt begåvade eleverna verkar glädjas av att göra matematiska upptäckter men 
beroende på om motivationen att arbeta kommer inifrån eller utifrån påverkas 
arbetsviljan. Motivationsdrivet påverkar resultatet av de särskilt begåvade elevernas 
högre generaliseringsförmåga. Upptäckten av mönster och samband används för att få 
en fördel i matematikarbetet men hur eleverna gjorde detta och vad deras fördelar 
resulterade i skiljer sig åt. Elever utan inre motivation generaliserar för att göra det så 
lätt som möjligt för sig själva och slippa undan uppgifter och krav medan elever med 
inre motivation generaliserar för att göra det så lätt som möjligt för sig själva och hinna 
prestera så mycket som möjligt. Analysen stärks ytterligare av de citat som kopplar 
samman avsaknad av inre motivation med ovilja att prestera eller förekomsten av inre 
motivation med arbetslust och engagemang. Bägge typerna visar genom det prov på det 
som Borovik och Gardiner (2007) kallar för det mest ekonomiska sättet att lösa 
uppgifter men baserat på intresse och motivation att prestera har eleverna olika bilder 
av vad vinsten med tillvägagångssättet är. 

Eleverna verkar också vilja att det som de presterar och presenterar ska bli så bra som 
möjligt, oavsett om det handlar om noggrannhet när de skriver siffror, målar en bild 
eller presenterar ett lösningsförslag kring rollfördelning. Detta stärks av Stålnackes (u.å) 
resonemang om perfektionism som ett potentiellt kännetecken av särskilt begåvade. Det 
skiljer dock i reaktionerna när resultatet inte blir som det tilltänkta. Borovik och 
Gardiner (2007) lyfter förmågan att vara orädd att hamna fel och få kämpa som ett 
kännetecken. Detta tycks förutsätta att intresset för matematik finns där redan från 
början, något som stärks ytterligare av Stålnackes (u.å) tankar om att särskilt begåvade 
elever med inre motivation ser sina misstag och ansträngningar som steg i 
lösningsprocessen. Detta stärks av de citat från intervjuerna som belyser de särskilt 
begåvade elevernas behov av att få förklara sina resonemang för andra människor och 
prestera så bra som möjligt. Citaten från intervjuerna pekar också på att inre och yttre 
motivation påverkar hur de matematiskt särskilt begåvade elever upplever matematik 
som lustfylld eller problematisk. Det ter sig också svårare för pedagogen att motivera en 
elev som drivs av yttre motivationsfaktorer. 

Informanternas svar från intervjuerna tyder på att matematiskt särskilt begåvade elever 
utmärker sig genom att de förstår snabbare än normalbegåvade elever i matematik. 
Citaten visar också att matematiskt särskilt begåvade elever inte bara är snabbtänkt 
utan att de också presterar korrekta och exakta svar på de matematiska problem som de 
stöter på. 

6 Slutsatser 

Nedan sammanfattas resultatet utifrån studiens två forskningsfrågor som är: 
1. Vilka kännetecken upplever några pedagoger att särskilt begåvade elever 

uppvisar inom ramen för matematikundervisningen? 
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2. Hur kommer de särskilt begåvade elevernas högre matematiska förmåga till 
uttryck? 

6.1.1 Kännetecken 

Vid analys av pedagogernas uppfattningar visar resultatet på att det finns ett antal 
gemensamma drag som kännetecknar matematiskt särskilt begåvade elever. Citaten 
från informanterna tyder på att de matematiskt särskilt begåvade eleverna utmärker sig 
på olika sätt under matematikundervisningen. Följande är de kännetecken som svaren 
från pedagogerna utmynnat i. 

• Snabbtänkthet 

• Metakognition 

• Perfektionism 

• Minnesförmåga 

• Abstrakt tänkande 

• Verbal förmåga 

• Kreativitet  

• Logiskt tänkande 

• Resonemangsförmåga 

Studien tyder på att pedagoger inte grundar sina föreställningar om matematisk särskild 
begåvning på forskningen som finns utan istället utgår från sina egna uppfattningar om 
vad som är kännetecken för matematisk särskild begåvning. 

6.1.2 Uttryck 

Särskilt begåvade elever kan uppvisa liknande förmågor inom ramen för 
matematikundervisningen men beroende på motivation att prestera kan förmågorna ta 
sig olika uttryck. Det blir extra tydligt när elever med inre motivation ställs mot elever 
som saknar inre motivation och fokus läggs på deras sätt att förkorta och komprimera 
svar och närma sig det mest ekonomiska sättet att lösa problem på. Den ekonomiska 
vinsten eleverna ser av tillvägagångssätten skiljer sig åt. Elever med inre motivation 
tycks utnyttja sin generaliseringsförmåga och förmåga att förkorta resonemang till att 
prestera så bra de kan medan elever utan inre motivation snarare tycks utnyttja sina 
förmågor för att slippa undan uppgifter trots att eleverna använder sig av samma, mer 
välutvecklade, matematiska förmåga.  

Motivationen verkar också påverka hur de särskilt begåvade elevernas perfektionistiska 
drag kommer till uttryck. De särskilt begåvade elever som saknar inre motivation för 
ämnet tycks ha mindre tålamod med sig själva när de möter problem vilket kan ta sig 
uttryck som kan uppfattas som destruktiva. Som motsats kan man se hur de särskilt 
begåvade elever som bär på en inneboende motivation för ämnet klarar av att hantera 
motgångar, ladda om och börja om. 

Särskilt begåvade elevers nonkonformistiska tänkande tar sig i huvudsak uttryck som en 
förmåga att växla mellan angreppssätt och representationsformer. Genom sin förmåga 
att tänka utanför boxen kan eleverna hitta andra lösningar än de tilltänkta till de 
problem de ställs inför. 

Det finns en uppfattning hos pedagoger att de särskilt matematiskt begåvade eleverna 
kan arbeta snabbt och utföra korrekta beräkningar utan behov av hjälp från pedagogen. 
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7 Diskussion 

Nedan diskuteras studiens metod och urval under rubriken 7.1 metoddiskussion. Rubrik 
7.2 resultatdiskussion delas upp i 7.2.1 kännetecken där pedagogers uppfattningar om 
matematiskt särskilt begåvade elevers kännetecken diskuteras och 7.2.2 Uttryck där 
kännetecknens uttryck diskuteras. Under 7.2.3 teorin diskuteras valet av det teoretiska 
ramverket och dess påverkan på studiens resultat.  

7.1 Metoddiskussion 

Att använda sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer upplevs som det bäst 
lämpade valet med tanke på vad som efterfrågats. En enkätstudie hade inte kunnat ge 
tillräckligt fylliga svar som varit värda att analysera. Däremot kan studiens urval 
diskuteras. Det är fem pedagoger som alla får ge sin bild av hur kännetecken hos särskilt 
begåvade elever yttrar sig inom matematikundervisningen. Dessa fem har stött på minst 
en elev som de uppfattar som särskilt begåvad eller som är utredd och har fått epitetet. 
Man kan fråga sig hur generella slutsatserna kan bli från ett urval av så pass få elever? 
Det är viktigt att inte glömma bort att det är individer som alla är unika på sitt sätt. Den 
initiala intervjuguiden var också utformad för att ge väldigt bred data då det bedömdes 
som ett bra sätt att få igång ett samtal. Det gjorde dock att transkriberingsarbetet blev 
väldigt svårarbetat vilket stal värdefull tid samt att all data som samlades in inte alltid 
var relevant. Detta avhjälptes med kompletterande frågor med tydligare riktning och 
tillsammans med den ursprungliga datainsamlingen fick vi ett rikt innehåll att 
analysera. Den information vi fått om eleverna från intervjurespondenterna är också 
tolkad en gång genom dem själva innan den lämnats över till oss, en tolkning vi inte kan 
råda över. Denna osäkerhet stärker betydelsen av de observationer som genomförts där 
vi kunnat bekräfta viss data som intervjuerna gav i ett förstapersonsperspektiv vilket 
ändå stärker den data intervjuerna gav. Det krävs då förstås också en diskussion kring 
observationerna.  

Man kan också fråga sig om en observerad matematiklektion hos två olika elever 
verkligen räcker som underlag för att säga något generellt om särskilt begåvade elever? 
Återigen är det individer vi observerat och alla kan ha en dålig dag. Man måste också 
fråga sig hur den blotta närvaron av observatörer påverkar elevens, och hela klassens, 
beteende. Lektionerna var dessutom upplagde på två helt skilda sätt varför vissa 
kännetecken var lättare att påvisa hos en elev än hos en annan. Det blir viktigt här att 
förstå att observationernas främsta syfte var att komplettera intervjuerna och bör inte 
ses som en egen studie i studien. Syftet var heller aldrig att avgöra huruvida en elev var 
särskilt begåvad eller ej, därför påverkades inte resultatet av att vissa kännetecken, inom 
vissa delar av observationsschemat, var mer frekventa än andra på grund av olika 
lektionsupplägg. Tack vare att vi tog interbedömarreliabiliteten på allvar blev det aldrig 
några problem att fylla i observationsschemat. Däremot kom mycket data från 
observationerna från fältet övrigt där det registrerade beteendet förklarades i en kontext 
genom stödord och citat. Detta hade inte förutsetts och hade kunnat bli tydligare om 
metoden kompletterats med film- och ljudupptagning, framförallt hade det minskat på 
stressen att hinna fylla i schemat tydligt nog vilket kan ha gjort att data missats att 
nedtecknas. Vi avfärdade dock tidigt användandet av film- och ljudupptagning på grund 
av flera orsaker. Dels erbjöds möjlighet till observation sent in i studiens gång, att få ut 
och kräva in tillstånd och sedan analysera den extra datamängden bedömdes inte som 
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rimligt inom det aktuella tidsspannet, dels såg vi en risk med att det då krävdes tillstånd 
från flera håll vilket kunde påverka det lilla urval vi hade negativt. Avslutningsvis är vi 
nöjda med den datamängd som samlats in och upplever att vi genom den lyckats 
analysera oss fram till giltiga slutsatser. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen delas för läsbarhetens skull upp i tre delar. En del behandlar 
pedagogers uppfattningar om kännetecken hos de matematiskt särskilt begåvade 
eleverna. En del behandlar diskussionen om hur dessa kännetecken kommer till uttryck 
och den avslutande delen behandlar diskussionen om studiens ramverk. 

7.2.1 Kännetecken 

Elevers perfektionistiska drag och krav på sig själva går i linje med de karaktärsdrag 
som både Persson (2015) och Stålnacke (u.å) listar som utmärkande för de särskilt 
begåvade eleverna. Det blir dock viktigt att pedagoger inte förutsätter att perfektionism 
automatiskt resulterar i noggrannhet och perfekta resultat då det riskerar att utelämna 
de elever som förvisso har en perfektionistisk ådra men inte presterar perfekt. 
Perfektionismens uttryck diskuteras vidare under rubrik 7.2.2 uttryck.  

Pedagogers upplevelser av matematiskt begåvade elevers kännetecken och dess uttryck 
stämmer till viss del överens med de listade kännetecken som Borovik och Gardiner 
(2007) presenterar, som i fallet med de mer välutvecklade matematiska förmågorna. 
Vissa av de kännetecken som pedagoger uppfattar som tecken på särskilt matematisk 
begåvning går dock emot vad Borovik och Gardiner (2007) säger, som i fallet med 
snabbtänkthet och korrekta svar. Detta kan medföra att matematiskt särskilt begåvade 
elever som inte uppvisar de drag som pedagoger uppfattar som kännetecken, men som 
enligt Borovik och Gardiner (2007) inte är kännetecken, riskerar att aldrig 
uppmärksammas som särskilt begåvade. Det är dock förståeligt att pedagoger gör 
kopplingen mellan snabbtänkthet och snabba, exakta lösningar och hög matematisk 
förmåga eftersom det enligt Krutetskii (1976, refererad i Szabo, 2013) traditionellt ses 
som delar i den matematiska förmågan. Detta stärker behovet av att lyfta kunskapen om 
de matematiskt särskilt begåvade elevernas kännetecken inom lärarkåren, förslagsvis 
genom lärarutbildningarna. Vi frågar oss vad som skulle hända i 
identifikationsprocessen om andra förmågor än de traditionella skulle få status som 
indikatorer på särskild begåvning? Klart är i alla fall att pedagoger behöver mer kunskap 
kring vad som faktiskt är indikatorer på särskild begåvning, både i stort som i 
matematiska sammanhang.  

7.2.2 Uttryck 

Studien visade, precis som Stålnacke (u.å) menar, att de särskilt begåvade elevernas 
perfektionism kan komma till uttryck på olika sätt beroende på elevernas motivation. 
En elev som har en inre motivation kan drivas av den i sitt arbete med matematik och 
blir inte heller nedslagen om det blir fel utan ser det som ett naturligt steg i processen. 
Detta går i enlighet med Borovik och Gardiners (2007) tankar om att de särskilt 
matematiskt begåvade eleverna är orädda att hamna fel i sin lösningsprocess och 
tvingas kämpa för att nå fram. Det intressanta är vad som händer när den inneboende 
motivationen saknas och misstag eller problem uppkommer för eleven. Som studien 
visat kan särskilt begåvade elevers perfektionistiska drag i dessa fall ta sig negativa 
uttryck i form av destruktiva tendenser. Det är lätt att tänka att dessa uttryck inte är 
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representativa för särskilt begåvade elever och att pedagoger därigenom riskerar att inte 
uppmärksamma potentiellt särskilt begåvade elever. Det är också rimligt att tänka att 
om motivationen till ämnet påverkar ett kännetecken hos särskilt begåvade elever, hur 
påverkar motivationen andra kännetecken? 

Studien har visat att särskilt begåvade elever har matematiska förmågor, eller potential 
att använda sig av matematiska förmågor, på hög nivå men baserat på deras motivation 
tar sig förmågorna olika uttryck. Detta kan bidra ytterligare till mörkertalet av 
oidentifierade elever, de elever vi vill kunna identifiera för att komma tillrätta med den 
mängd elever som växer upp med sämre förutsättningar. Det stärker också betydelsen 
av pedagogers arbete med yttre motivation för att främja elevers inre motivation. Man 
kan fråga sig om elever med en generell särskild begåvning lika gärna skulle kunna 
klassas som matematiskt särskilt begåvade elever om bara de yttre förutsättningarna var 
de rätta? Problemet ligger förstås i vad pedagoger klassar som matematisk begåvning. 
Om pedagoger klassar intresse och inre motivation som ett kännetecken hos 
matematiskt begåvade elever, vilket de verkar göra, utan att fundera kring sin egen roll i 
att skapa motivation blir frågan om vilka elever som är matematiskt begåvade en fråga 
som helt fokuserar på vad eleven uppvisar, inte vad eleven har potential att uppvisa om 
förutsättningarna ges. Det uppstår alltså svårigheter med att identifiera elever som 
saknar motivation för ämnet. Man kan förstås diskutera huruvida det är just motivation 
som skiljer sig åt och därigenom påverkar förmågornas uttryck. Det kanske handlar om 
just dessa elevers självkänsla? Denna diskussion ger anledning till framtida 
forskningsfrågor om huruvida det är motivationen som påverkar förmågornas uttryck. 

7.2.3 Teorin 

Den valda teorin är också värd att diskutera. Framförallt då den på förhand kändes 
given men under arbetets gång uppvisade vissa problem, främst i hur vi tänkte oss 
sortera empirin i de kategorier vi extraherat ur ramverket. Exempelvis upptäcktes det 
ganska snabbt att mycket av det som plockades ur intervjuerna och mycket av det som 
observerats var svårt att placera in under en enda kategori. Eleverna kunde genom att 
uppvisa en högre nivå av generaliseringsförmåga upptäcka alternativa 
lösningsförfaranden som visade på kreativitet, vilket gjorde att den observationen eller 
det citatet kunnat hamna under två olika kategorier. Vi tror dock att samma problem 
hade uppstått om vi istället valt att anlägga någon annan modell, som Krutetskiis eller 
Sheffields, som förklarar matematiskt särskild begåvning då kategorierna som 
forskningen kommit fram till är snarlika och/eller bygger på varandra. Vi upplever ändå 
att kategorierna från den valda teorin gjorde empirin lättare att dela upp och analysera. 
Vi upplever också att teorin trots allt lämpade sig väldigt väl för studiens syfte.  

8 Avslutning 

Nedan presenteras de implikationer som studien har på undervisningspraktiken och 
förslag på framtida forskningsfrågor. 

8.1 Implikationer för undervisningspraktiken 

Särskilt begåvade elever kan uppvisa liknande förmågor och kännetecken inom ramen 
för matematikundervisningen men baserat på motivation tar sig förmågorna och 
kännetecknen olika uttryck. Detta, i kombination med att pedagoger utgår från egna 
föreställningar om särskilt begåvade elevers kännetecken, försvårar identifikationen av 
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dessa elever. Detta är något som pedagoger skulle behöva bli medvetna om, antingen 
genom fortbildning för redan praktiserande pedagoger eller genom lärarutbildningen 
för framtida pedagoger. 

8.2 Framtida forskningsfrågor 

Hur påverkar förekomsten och avsaknaden av inre motivation hos särskilt matematiskt 
begåvade elever deras matematiska förmågors uttryck? Frågan är intressant att 
undersöka i ett större urval för att kunna säkerställa att det är just motivationen, eller 
avsaknaden av den, som påverkar hur de matematiska förmågorna kommer till uttryck. 

Hur kan yttre motivation i kooperativa läranderoller stärka den inre motivationen? Mot 
bakgrund av den tidigare forskning som säger att yttre motivation, klokt använd, kan 
bidra till att stärka den inre motivationen hos elever vore det intressant att se en studie 
som fokuserar på hur elever som saknar inre motivation arbetar i kooperativa 
läranderoller och hur det eventuellt förändrar elevernas motivation och intresse till 
ämnet. 

Det vore intressant med en enkätstudie som undersöker vad som kännetecknar en 
matematiskt särskilt begåvad elev. En sådan studie vore intressant då den kan bidra 
med ett mycket större urval och en större geografisk spridning bland respondenter och 
eventuellt belysa skillnader i pedagogers uppfattningar om matematiskt särskilt 
begåvade elevers kännetecken. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

1. Beskriv din yrkesroll. 

 
- Klasslärare? Specialpedagog? osv. 

- Hur länge har du arbetat i yrket? 

- Årskurs, antal elever, könsfördelning, nationaliteter osv. 

 

2. Hur skulle du definiera särskild begåvning? 

 

- ”Särskild begåvad är någon som…” 

 
3. Vad skulle du säga kännetecknar den/de särskilt begåvade elever du mött? 

 
- Generellt, socialt och ämnesspecifikt? 

- Om vi fokuserar på matematikämnet?  

 
4. Hur upptäckte du att eleven/erna var särskilt begåvade? 

 

- Tidsaspekten? 

 
5. Vad, upplever du, kan finnas för utmaningar i att arbeta med särskilt begåvade 

elever? 

 

- Generellt, socialt och ämnesspecifikt? 

 

6. Upplever du att du fått det stöd du behövt för att arbeta med särskilt begåvade 

elever?  

 
- I form av utbildning, material, handledning osv. 

 
7. Tillägg? 
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Bilaga 2 – Kompletterande frågor 

När du tänker på din särbegåvade elev under en matematiklektion: 

 

1. Hur visar eleven att hen är nyfiken/intresserad? 

 

 

2. Hur yttrar sig elevens högre matematiska förmåga, jämfört med 

klasskompisarnas? 

 

 

3. Hur uppvisar eleven kreativt tänkande vid lösning av matematikuppgifter?  

 
 

 
4. Hur märker du att eleven förstår det du lär ut?  

 

 

5. När eleven arbetar i matematikbok eller arbetsblad, hur särskiljer sig eleven från 

sina klasskamrater? 

 

 

6. När eleven resonerar, verbalt, kring matematik, hur särskiljer sig eleven från sina 

klasskamrater? 
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Bilaga 3 – Missivbrev Intervju 

Hej! 

Våra namn är Tobias Andersson och David Evertsson. Vi är två grundlärarstudenter F-3 
som studerar på Mälardalens Högskola i Västerås. Det här är vår sista termin och därför 
genomför vi nu ett examensarbete där vi gärna vill intervjua Dig. 

Vårt arbete fokuserar på hur pedagogisk personal identifierar särskilt begåvade elever 
inom matematik. Forskning har visat att elever som inte identifieras som särbegåvade 
och därigenom får den utmaning de behöver lätt tappar motivation och kan börja 
uppvisa icke önskvärda beteenden som exempelvis utåtagerande eller försämrad 
självkänsla. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt identifiera dessa elever. 
Skolverket räknar med att 5 procent av alla elever är särbegåvade, alltså ungefär en elev 
per klass. Därför är det också troligt att Du någon gång mött en särbegåvad elev. Dina 
observationer av dessa elever är viktiga för vår forskning. 

Vi kommer samla in data genom att genomföra intervjuer. Intervjuerna beräknas ta ca 
30-40 minuter i anspråk och genomföras under v.10-16. Dessa intervjuer kommer att 
spelas in och transkriberas samtidigt som de anonymiseras. Informationen kommer 
behandlas konfidentiellt och all data som extraheras kommer endast att användas för 
denna studie. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta Ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser 
för Dig.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Tack på förhand! Västerås 2019-02-27 

Tobias Andersson 07x-xxxxxxx    David Evertsson 07x-xxxxxxx 

Tan15003@student.mdh.se    Den15002@student.mdh.se 

 

Handledare 

Roger Andersson 

Roger.andersson@mdh.se 

 

Jag tackar härmed JA till att delta i studien. Jag förstår att intervjun kommer att spelas 
in och användas i ett examensarbete. 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

Ort och Datum 

mailto:Tan15003@student.mdh.se
mailto:Den15002@student.mdh.se
mailto:Roger.andersson@mdh.se
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Bilaga 4 – Missivbrev Observationer 

Hej! 

Våra namn är Tobias Andersson och David Evertsson. Vi är två grundlärarstudenter F-3 
som studerar på Mälardalens Högskola i Västerås. Det här är vår sista termin och därför 
genomför vi nu ett examensarbete som kräver observation av elever. 

Vårt arbete fokuserar på hur pedagogisk personal identifierar särskilt begåvade elever 
inom matematik. Under tidigare intervjuer med personal på Ditt barns skola fick vi 
indikationer på att Ditt barn uppvisar tecken på att vara särskilt begåvat. 

Vi skulle därför vilja få Ditt tillstånd att observera Ditt barn under en vanlig arbetsdag i 
skolan. Observationen sker genom nedteckning av observerade kännetecken i ett 
observationsschema helt utan tekniska hjälpmedel.  

All insamlad data kommer anonymiseras. Informationen kommer behandlas 
konfidentiellt och kommer endast att användas för denna studie. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta deltagandet 
utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för Dig eller Ditt barn.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Tack på förhand! Västerås 2019-04-25 

Tobias Andersson 07x-xxxxxxx    David Evertsson 07x-xxxxxxx 

Tan15003@student.mdh.se    Den15002@student.mdh.se 

 

Handledare 

Roger Andersson 

Roger.andersson@mdh.se 

 

 

 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

Ort och Datum  

NEJ, Jag ger inte Min tillåtelse JA, Jag ger Min tillåtelse  

mailto:Tan15003@student.mdh.se
mailto:Den15002@student.mdh.se
mailto:Roger.andersson@mdh.se
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Bilaga 5 – 
Observationsschema 

 
 


