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____________________________________________________________ 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva en kommuns arbete med att upptäcka och 
bedriva undervisning för elever med särskild begåvning i matematik samt hur detta 
arbete stöds. Metoden som användes för studien var semistrukturerade intervjuer med 
fem olika skolaktörer (matematikutvecklare, specialpedagoger och lärare). Den 
insamlade datan analyserades med hjälp av Cobb och Jacksons (2012) teoretiska 
ramverk för hur matematikundervisning kan förbättras och utvecklas i större skala. 
Resultaten visar att kommunen, enligt deltagande skolaktörer, inte arbetar aktivt med 
att upptäcka särskilt begåvade elever i matematik, men de elever som utmärker sig 
utreds. Vidare visar resultaten att kommunen, enligt skolaktörerna, bedriver 
matematikundervisning för dessa elever på olika sätt beroende på elevernas individuella 
behov och skolans resurser. Resultaten visar även på att skolaktörerna upplever stöd i 
arbetet med särskilt begåvade elever i matematik genom det kollegiala samarbetet på 
olika organisatoriska nivåer i kommunen. Skolaktörerna finner även stöd i utredningar 
och kartläggningar i arbetet kring särskilt begåvade elever i matematik samt anpassat 
material och fortbildningar kring dessa elever. Från resultatet kan tre slutsatser dras. 
Den första slutsatsen är att kommunen inte arbetar systematiskt med att identifiera 
särskilt begåvade elever i matematik. Den andra slutsatsen är att 
matematikundervisningen för dessa elever bedrivs på olika sätt på den enskilda skolan. 
Den tredje slutsatsen är att skolaktörerna upplever att de har flera typer av stöd för att 
arbeta med att upptäcka och undervisa särskilt begåvade elever i matematik.  
____________________________________________________________ 
Nyckelord: identifiering, kartläggning, matematik, särskilt begåvade elever, 
undervisning  
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Year 2019 Number of pages: 33 
____________________________________________________________ 
The purpose of this study is to describe the effort to identify and conduct teaching for 
gifted pupils in mathematics and how this work is supported in a larger Swedish 
municipality. The method used for the study was semistructured interviews with five 
school actors (mathematics developer, special educators and teachers). The collected 
data was analysed by the means of Cobb and Jackson’s (2012) theoretical framework for 
how mathematics instruction can be improved and developed on a larger scale. The 
results show that the municipality, according to participating school actors, does not 
work systematically to identify gifted pupils in mathematics, only the pupils who clearly 
distinguish themselves are identified.  Further on the results show that the municipality, 
according to the school actors, conducts teaching in mathematics for these pupils in 
different ways depending on the needs of the individual pupil and available resources at 
the respective schools.  The results also show that the school actors feel supported in 
their work with gifted pupils in mathematics through collegial cooperation on different 
organizational levels. The school actors also find support in the mappings of gifted pupils 
in mathematics, as well as custom made materials and professional development around 
these pupils.  Three conclusions are drawn from the results. The first conclusion is that 
the municipality does not systematically work to identify gifted pupils in mathematics. 
The second conclusion is that mathematics instruction is conducted in different ways at 
the individual school. The third conclusion is that the school actors experience several 
different kinds of supports in distinguishing and conducting instruction for gifted pupils 
in mathematics. 
___________________________________________________________ 
Keywords: gifted pupils, identifying, mapping, mathematics, teaching  
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1 Inledning  
Barger (2001) beskriver i sin Nämnaren-artikel att vi behöver människor med 
matematiska begåvningar i vårt samhälle. Detta innebär att när begåvade elever i 
matematik inte får det stöd eller de utmaningar de behöver i skolan förlorar samhället 
viktiga resurser. Av den anledningen är Wistedts (2005) argument, i samma tidskrift, 
extra anmärkningsvärt. Hon framhäver att särskilt begåvade elever av samhället ofta blir 
sedda som en exklusiv grupp som klarar sig själva i sin matematikundervisning. Som 
exempel kan nämnas att vissa journalister ställde sig följande fråga när regeringen gav 
extra stöd till elever med särskild begåvning i matematik: ”Ska de som redan har allt nu 
kräva extra stöd och hjälpinsatser?” (Wistedt, 2005 s.54). Med detta sagt verkar det vara 
en ofta förekommande svensk myt att särskilt begåvade elever klarar sig själva i sin 
undervisning. Detta lyfts också i den internationella vetenskapliga litteraturen. Bland 
annat Edfeldt (1992, s.47) framför i sin vetenskapliga artikel att i den svenska kulturen 
där rättvisa och jämlikhet är framträdande drag uppmuntras sällan begåvning. ”In 
Sweden it is considered undemocratic not only to be mentally gifted, but also to be gifted 
and demand special treatment because of this fact” 1. Enligt Wistedt (2005) behöver 
dock särskilt begåvade elever stöd i skolan för att utvecklas i sin matematikkunskap. 
Utan stöd riskerar särskilt begåvade elever hamna i utanförskap och deras begåvning 
förblir undangömd.   

Gällande forskning om särskilt begåvade elever generellt skriver Pettersson (2011) i sin 
avhandling att denna är relativt ansenlig i jämförelse med forskningen kring särskilt 
begåvade elever specifikt i matematik. Forskningen i Sverige kring särskilt begåvade 
elever är, enligt Pettersson knapphändig jämfört mot den internationella forskningen 
och i Norden verkar den matematikdidaktiska forskningen snarare fokuserat på elever 
med matematiksvårigheter än de elever som behöver extra utmaningar. Detta är kanske 
inte så förvånande med tanke på att begreppet särskilt begåvad inte myntades förrän på 
1990-talet. Den viktiga förändringen enligt Persson (2015) är en revidering av skollagen, 
som kom år 2010, till att specifikt kräva stöd och stimulans för särskilt begåvade elever. 
Trots lagändringen verkar lärare känna sig begränsade i arbetet kring särskilt begåvade 
elever i matematik och verkar inte ha kunskap i hur de ska stimulera samt stödja dessa 
elever på bästa sätt. Lärare verkar dock oftast ha en vilja till att stötta särskilt begåvade 
elever i matematik (Pettersson, 2011). Som snart färdigutbildade lärare kan vi själva 
känna igen oss i Petterssons (2011) beskrivning av lärares okunskap kring särskilt 
begåvade elever i matematik. Det är kanske inte så konstigt eftersom att det i motionen 
1999/2000:Ub230 framkommer, att till skillnad från andra länder, ingår i 
Skandinaviens lärarutbildningar ingen utbildning om särskilt begåvade elever. 
Lärarstudenter får alltså ingen utbildning i hur särskilt begåvade elever ska upptäckas 
och undervisas. Konsekvensen av detta verkar bli att särskilt begåvade elever ofta 
hamnar i skymundan.   

För att ytterligare bidra till kunskap om särskilt begåvade elever vill vi i vår studie 
därmed undersöka hur skolaktörerna i skolväsendet arbetar med särskilt begåvade 
elever i matematik. Till skillnad från många tidigare studier (Mellroth, 2018; Szabo, 
2017; Pettersson, 2011) lägger vi dock inte fokus på enskilda lärare och skolor, utan 

                                                
1 För att inte förlora andemeningen har vi valt att inte översätta citatet från engelska till svenska.   
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väljer att titta på arbete och stöd kring detta på olika organisatoriska nivåer. Detta 
eftersom studier såsom Cobb och Jackson (2012) tyder på att organisatoriska rutiner och 
stöd spelar en stor roll för lärarnas möjligheter till att bedriva undervisning av god 
kvalitet. Vår studie går därför in på klassrumsnivå, skolnivå och kommunnivå och 
undersöker hur olika skolaktörer arbetar kring särskilt begåvade elever i matematik. För 
att undersöka på de olika nivåerna intervjuar vi i vår studie olika skolaktörer: lärare, 
specialpedagoger och en matematikutvecklare.  

 

1.1  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att beskriva fem skolaktörers uppfattningar av en kommuns 
arbete med att upptäcka och bedriva undervisning för elever med särskild begåvning i 
matematik och hur detta arbete stöds. Syftet uppnås genom att besvara följande 
forskningsfrågor: 

1. Hur arbetar en kommun för att upptäcka särskilt begåvade elever i matematik 
enligt skolaktörerna? 

2. Hur bedrivs undervisning för särskilt begåvade elever i matematik i 
kommunen enligt skolaktörerna?  

3. Vilket stöd finns för skolaktörerna inom kommunen i arbetet kring särskilt 
begåvade elever i matematik enligt skolaktörerna? 

 

1.2 Disposition 

Efter det inledande kapitlet, inkluderat inledning, syfte och forskningsfrågor fortsätter 
arbetet med en litteraturgenomgång. I litteraturgenomgången tar vi upp definitioner, 
styrdokument och relevant forskning kring särskilt begåvade elever i matematik. 
Därefter redogör vi för det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen. Kapitlet 
därpå behandlar studiens metod där bland annat urval och val av datainsamlingsmetod 
och analysmetod presenteras. Efterföljande följer resultatkapitlet där vi redovisar 
resultatet av vår studie och efter detta presenterar vi slutsatser. Kapitlet därnäst är 
diskussion där resultat och metod diskuteras. Slutligen lyfter vi fram avslutande tankar 
och förslag till framtida forskning.  
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2 Bakgrund 
I bakgrunden börjar vi med att definiera vad en särskilt begåvad elev i matematik är, 
därefter kommer en beskrivning av relevanta styrdokument. Kapitlet avslutas med en 
genomgång av tidigare forskning.  

 

2.1 Definition – vad är en särskilt begåvad elev i matematik? 

Högpresterande och särskilt begåvade elever blandas ofta ihop. Vi väljer därför att börja 
med en kort definition av högpresterande elever för att förtydliga och skilja på dessa 
begrepp. Högpresterande elever lär ofta med lätthet och kan därmed utvecklas i en fattig 
pedagogisk miljö. De är intresserade av skolarbetet, trivs ofta i skolan och är ideligen 
nöjda med sin prestation i skolan (Persson, 2015). Detta till skillnad från särskilt 
begåvade elever som ofta är intensiva, individuella, kreativa, filosofiska och väldigt 
nyfikna. De trivs i regel bättre i vuxet sällskap än med sina klasskamrater, vilket kan 
skapa ett slags utanförskap. Särskilt begåvade elever älskar även att lära men behöver 
inte nödvändigtvis älska skolan (Persson, 2015). 

När det kommer till särskild begåvning i matematik finns olika definitioner, varav en av 
de tidigare är Krutetskiis (1976) definition av matematisk begåvning:  

Mathematical giftedness is the name we shall give to a unique aggregate of mathematical abilities 
that opens up the possibility of successful performance in mathematical activity (or, with 
schoolchildren in mind, the possibility of a creative mastery of the subject) 2 

(Krutetskii, 1976 s. 77).  

Krutetskiis (1976) definition av matematisk begåvning har satt sin prägel på mycket 
forskning inom detta område. En av forskarna som grundar sin definition av matematisk 
begåvning på Krutetskiis är Sheffield (2003). Sheffields definition utgår från att det 
finns fyra kännetecken hos en särskilt begåvad elev i matematik. Dessa är:  

1. Matematiskt sinne 
2. Matematisk formulering och generalisering 
3. Matematisk kreativitet 
4. Matematisk nyfikenhet och uthållighet  

Detta innebär att särskilt begåvade elever exempelvis ser matematik och struktur i olika 
situationer. De har en djup förståelse för matematiska begrepp och generaliserar 
strukturen av ett problem, oftast efter endast ett fåtal exempel. Särskilt begåvade elever 
utvecklar bevis och andra övertygande argument, vänder ut och in på sina tankegångar 
och löser problem med hjälp av ovanliga metoder. De har även tydlighet i sina 
resonemang och funderar mycket på ”varför” och ”tänk om”. Vid problemlösning har de 
en uthållighet och de fortsätter ofta utforska problemet efter att det uppenbara 
problemet är löst (Sheffield, 2003).  

Viktigt att poängtera är samtidigt att alla särskilt begåvade elever inte är kopior av 
varandra. Persson (2015, s.6) framför exempelvis att ”trots att forskningen har gjort sitt 
bästa för att generalisera måste man hela tiden vara medveten om att det finns många 
som avviker från angivna mönster”. De är precis lika unika som andra elever med olika 

                                                
2 För att inte förlora andemeningen har vi valt att inte översätta citatet från engelska till svenska.   
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intressen och bakgrunder. Några elever är begåvade inom flera områden medan andra är 
begåvade inom ett område eller bara en del i ett område. Exempelvis kan en elev vara 
begåvad inom matematik generellt och en annan i problemlösning (Wistedt, 2005). 
Persson (2015) definierar särskilt begåvade elever som elever som ofta förvånar sin 
omgivning med sin exceptionella förmåga på ett eller flera områden. I vår studie utgår vi 
från alla dessa forskares definitioner av särskild begåvning då ingen enskild definition 
passar alla de unika begåvade eleverna.  

 

2.2 Styrdokument 

Verksamma i den svenska skolan har flera styrdokument och riktlinjer att förhålla sig till 
och som på ett eller annat sätt berör särskilt begåvade elever i matematik. I kapitlet 
presenteras relevanta styrdokument kopplat till problemområdet. 

I Sveriges skollag (SFS 2010:800) står det att elever som med lätthet når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska få ledning samt stimulans för att kunna 
utvecklas så långt det är möjligt. Om det finns särskilda skäl ska elever ges enskilt stöd 
eller delta i en annan undervisningsgrupp än sin ordinarie (SFS 2010:800). 

I läroplanen för grundskolan 2011 (Skolverket, 2018) står ingenting specifikt om särskilt 
begåvade elever, däremot framförs att skolan ska anpassa undervisningen till varje elevs 
förutsättningar och ta utgångspunkt i deras tidigare kunskaper samt erfarenheter. För 
att främja elevens lärande ska skolan stimulera eleven så att kunskapsutvecklande sker. 
Skolan ska även stimulera elevens nyfikenhet samt självförtroende så att eleven får en 
vilja att pröva och omsätta sina idéer i handling. Elevens harmoniska utveckling ska 
främjas så att eleverna växer med sina uppgifter och därmed kan övervinna svårigheter 
samt problem. Vidare måste alla elever få möjlighet att känna den eufori som uppstår 
vid framsteg. Skolverket (2019) har vidare ingen handlingsplan för särskilt begåvade 
elever men de har däremot tagit fram matriser som kan ligga till grund för ett fortsatt 
skolutvecklingsarbete. 

Arbetet med särskilt begåvade elever regleras även på mer regional nivå. Ett exempel är 
Sveriges kommuner och landsting (2016) som i ett nätverksarbete med Borås, Karlstad, 
Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala och Umeå kommun har tagit fram en 
handlingsplan för särskilt begåvade elever. Varje kommun representerades av lärare, 
rektorer, skolutvecklare, förvaltningschefer samt politiker. Under arbetet framkom att 
kommunerna ville fördjupa sina kunskaper kring särskilt begåvade elever. 
Utgångspunkten för arbetet blev därför hur kommunerna på en organisatorisk nivå kan 
öka elevers resultat i matematik. I handlingsplanen lyfts vikten av att undervisningen 
ska möta särskilt begåvade elever på deras egen nivå. 

Slutligen finns riktlinjer på internationell nivå. Europarådet (1994) har gett ut en 
rekommendation där det finns särskilda råd gällande undervisning för särskilt begåvade 
elever. I rekommendationen slår Europarådet (1994) fast att undervisningen är en 
grundläggande mänsklig rättighet som i största möjliga utsträckning ska anpassas till 
varje individ. Eftersom skolsystemet är utformat för att passa majoriteten av eleverna 
kommer det alltid finnas elever som behöver anpassad undervisning. Särskilt begåvade 
elever ska få möjlighet att erfara undervisning som hjälper dem att utvecklas till sin fulla 
potential. Detta för elevernas egen skull men även för samhället som helhet. Samhället 
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har inte råd att slösa med talang och det vore slöseri att inte identifiera särskilt begåvade 
elever. Pedagogiska utbildningar anses därmed behöva inkludera utbildning i hur man 
ska identifiera särskilt begåvade elever och information kring dessa elever bör finnas 
tillgängligt för alla dem som arbetar med barn. Skolsystemet bör vara tillräckligt flexibelt 
för att tillgodose särskilt begåvade elevers behov.  

 

2.3 Tidigare forskning 

I tidigare forskning beskriver vi först övergripande hur stöd för särskilt begåvade elever 
kan se ut. Därefter går vi mer i detalj in på hur skolan kan upptäcka dessa elever och hur 
matematikundervisning för dessa elever kan se ut. Därefter lyfter vi fram betydelsen av 
skolaktörers utbildning och sedan kommun och skolors övergripande arbete kring 
särskilt begåvade elever. Avslutningsvis skriver vi om hur arbete i andra länder ser ut. 

 
2.3.1 Stöd för särskilt begåvade elever 

Mönks triadiska begåvningsmodell (se Figur 1) kan användas för att beskriva det stöd 
som elever med särskild begåvning behöver. Modellen är teoretiskt grundad och består 
av två triader vilka är beroende av varandra. Den första triaden består av motivation, 
kreativitet och höga intellektuella förmågor vilka är kognitiva faktorer. Den andra 
triaden består av familj, vänner och skola vilka är de sociala faktorerna. När alla dessa 
faktorer interagerar med varandra kan särskild begåvning hos en elev utvecklas till sin 
fulla potential. När endast ett fåtal av faktorerna interagerar med varandra utvecklas 
inte begåvningen hos eleven till sin fulla potential (Gerholm, 2016).  

 

 
Figur 1. Mönks triadiska interdependensmodell (Mönks & Ypenburg, 2009 s.30).  

Mönks och Ypenburg (2009) framhäver genom modellen att om särskild begåvning ska 
utvecklas måste omgivningen stödja och stärka eleven. I detta arbete lägger vi fokus på 
skolans stöd.  

Wistedt (2005) menar i sin Nämnaren-artikel att skolan måste ge särskilt begåvade 
elever rätt uppgifter som stimulerar till matematisk aktivitet så att deras särskilda 
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begåvning kommer fram. En grundläggande förutsättning för att särskilt begåvade 
elever ska utvecklas på bästa sätt är enligt Wistedt (2005), att skolan ger ett stöd som är 
speciellt utformat för den enskilda elevens behov. Avsaknad av rätt stöd hindrar eleven 
från att utveckla sin fulla begåvning. Många särskilt begåvade elever saknar dock stöd 
och får därför inte möjlighet att visa sin fulla förmåga, vilket leder till att eleverna 
upplever skolan som trist och ointressant då skolan inte erbjuder några utmaningar 
(Mönks & Ypenburg, 2009). Detta kan i sin tur leda till att särskilt begåvade elever blir 
utåtagerande i klassrummet eller helt enkelt inte går till skolan, eftersom de är 
understimulerade (Mattsson & Pettersson, 2019). En annan konsekvens av otillräckligt 
stöd är att särskilt begåvade elever ger upp och istället försöker passa in i klassen genom 
att göra dåligt ifrån sig (Wallström, 2015). Eleverna kanske skriver dåligt på proven eller 
undviker situationer där deras förmågor synliggörs. De förnekar sin begåvning för att 
inte utmärka sig från övriga klasskamrater. Genom att förneka sin begåvning hindras 
eleven från att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och emotionellt (Persson, 2015). 
Eleven hamnar alltså i konflikt med sig själv och har svårt att hitta en balans mellan sina 
egna förmågor och det krav som skolan och samhället ställer på eleven. Detta kan bli 
problematiskt då alla människors uppgift är att finna sin egen väg i livet. Om det är ett 
för stort gap mellan individen och omvärlden blir denna uppgift mycket svårartad 
(Mönks & Ypenburg, 2009). Liknande resonemang framförs även av Persson (2015, s.9): 

Den socioemotionella klyftan mellan den som eleven faktiskt är i sig självt och den som eleven 
försöker att vara på grund av hur det uppfattar den sociala omgivningens förväntningar, ökar hela 
tiden. Eleven blir allt mer alienerad, frustrerad och deprimerad. I extrema fall är det känt att dessa 
barn till och med börjar umgås med självmordstankar.  

Det är därför av stor vikt att särskilt begåvade elever får det stöd de behöver och har rätt 
till.  

 
2.3.2 Upptäcka särskilt begåvade elever 

Enligt Stålnacke (2019) räknas cirka 5 procent som särskilt begåvade och Riksförbundet 
för särskild begåvning (u.å.) menar att det finns en till tre särskilt begåvade elever i varje 
klass med sin egen unika begåvning. Svårigheter finns dock i att upptäcka dem. Det finns 
för närvarande mer än hundra olika definitioner av särskild begåvning och därför kan 
det vara svårt att identifiera särskilt begåvade elever (Mönks & Ypenburg, 2009).  Det 
finns flera olika modeller som kan användas i arbetet med att identifiera särskilt 
begåvade elever, men Szabo (2018) nämner i sin Nämnaren-artikel att modellerna är 
luddiga och att många elever därför aldrig blir identifierade. Det faktum att särskilt 
begåvade elever inte är en homogen grupp gör det ännu mer komplext att identifiera 
dem (Szabo, 2018). Mellroth et al. (2016) hävdar till och med utifrån erfarenheter från 
sin forskningscirkel att det är tveksamt, kanske omöjligt, att man med säkerhet kan 
avgöra huruvida en elev är särskilt begåvad eller inte. Precis som alla individer är särskilt 
begåvade elever unika i sin personlighet och i det sätt som hen uttrycker matematiska 
förmågor.  

Det finns dock vissa drag som kan användas för att upptäcka elever med särskild 
begåvning och som redan nämnts i kapitel 2.1. Något som de flesta särskilt begåvade 
elever har som ett utmärkande drag är till exempel en stor nyfikenhet, flexibilitet i sitt 
tänkande, förmåga att generalisera och uthållighet vid problemlösning (Pettersson, 
2011). I spädbarnsåldern brukar särskilt begåvade barn ligga i framkant i sin fysiska 
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utveckling och tidigt utmärka sig genom att vara vaket, uppmärksamt, nyfiket och i 
behov av omväxling. Ofta beskriver lärare särskilt begåvade elever som väldigt 
intelligenta med en hög prestationsförmåga (Mönks & Ypenburg, 2009). Dessa 
utmärkande drag stämmer dock inte överens med alla särskilt begåvade elever, en del 
väcker ingen uppmärksamhet i klassrummet och blir därför svåra att upptäcka och 
identifiera (Mattsson & Pettersson, 2019). En kartläggning av eleven kan då vara ett 
medel för att bättre förstå elevens kunskapsnivåer och beteenden. Kartläggningen bör 
inte bara innefatta eleven på individnivå utan även på organisatorisk nivå för att skolan 
ska ge rätt stöd till eleven både socialt och kunskapsmässigt. En psykologisk utredning 
kan ibland behöva komplettera kartläggningen (Stålnacke, 2019).  

 
2.3.3 Matematikundervisning för särskilt begåvade elever 

Själva kärnan i stödet för särskilt begåvade elever är en skolpedagogik som utgår från 
individens förmågor. När stöd och stimulans ges till särskilt begåvade elever i skolan, 
finner man två möjligheter i matematikundervisningen. Dessa två möjligheter är 
acceleration och berikning och dessa bör vara regel snarare än undantag (Mönks & 
Ypenburg, 2009).  

Southern, Jones och Stanley (1993) definierar begreppet acceleration som en 
individanpassad undervisningsplan där eleven arbetar igenom läroplanen snabbare än 
sina jämnåriga. Acceleration kan alltså innebära att eleven hoppar över årskurser, 
arbetar tillsammans med äldre elever inom ett område eller arbetar med material för 
högre årskurser (Mönks & Ypenburg, 2009). Southern et al. (1993) definierar begreppet 
berikning som en individanpassad undervisning som tillåter eleven att fördjupa sina 
kunskaper utanför läroplanens kunskapskrav. Berikning kan vara att en särskilt begåvad 
elev i matematik stimuleras genom att arbeta med uppgifter som ligger utanför 
grundskolans kunskapskrav som till exempel fibonaccis talföljd och det gyllene snittet.  

Mönks och Ypenburg (2009) menar att möjligheten att berika sina kunskaper samt att 
accelerera undervisningen bör vara något som alla särskilt begåvade elever ska få. Detta 
ska dock inte förväxlas med en särbehandling av särskilt begåvade elever. Europarådet 
(1994)  avråder till och med att särskilt begåvade elever blir särbehandlade utan råder 
istället till att de ska undervisas i sin ordinarie klass i största möjliga mån. Szabo (2017) 
skriver i sin avhandling att läraren bör tillämpa undervisning som hela klassen kan 
arbeta med, exempelvis så kallade öppna matematiska problem som alla elever kan lösa 
på sin egen nivå. Han skriver vidare att särskilt begåvade elever bör ha tillgång till 
mentorer så att diskussion om djupare matematiska problem kan ske.  Pettersson och 
Wistedt (2013) definierar grouping3 som en flexibel lösning där elever med särskilt 
intresse inom ett område kan få undervisning tillsammans i en mindre grupp. Grouping 
i klassrummet kan med fördel genomföras utifrån de matematiska uppgifternas 
svårighetsgrad och efter elevernas kunskapsnivå. Forskning visar på att särskilt 
begåvade elever värdesätter kunskapsutbyte med andra på samma kunskapsnivå (Szabo, 
2017). 

                                                
3 Pettersson och Wistedt (2013) använder begreppet grouping i dess originalform, därför har även vi valt 
att göra det.  
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Även läromedel och uppgifter har en viktig roll i arbetet med särskilt begåvade elever i 
matematik och bör vara variationsrika, krävande och stimulerade (Mönks & Ypenburg, 
2009). Att använda sig av problemlösning är ett vanligt sätt att uppfylla dessa behov. 
Problemlösningsuppgifterna ska även skapa tillfällen för särskilt begåvade elever att 
utveckla kreativa och välgrundade resonemang. Öppna problem är bra exempel på 
problemlösning som skapar möjligheter för eleverna att utveckla sina matematiska 
förmågor (Pettersson, 2011). Mönks och Ypenburg (2009) lyfter fram att uppgifterna 
även måste vara en utmaning. Om uppgifterna är för lätta försvinner motivationen samt 
lusten att anstränga sig.  

Att just vara motiverad i sina uppgifter är en grundläggande faktor för att skapa energi 
och glädje i det man ägnar sig åt. Motivationen är viktig eftersom framgång i skolan och i 
det framtida arbetslivet är omöjlig utan motivationen, då spelar det ingen roll hur 
begåvad man är (Mönks & Ypenburg, 2009). Intellektuell lek är ett sätt att locka särskilt 
begåvade elever i matematik eftersom att de ofta drivs av det lustfyllda. Detta kan 
innebära att eleven får lösa problem som engagerar den och ger möjlighet till att 
resonera på ett okonventionellt sätt (Eriksson & Petersson, 2019).  

 
2.3.4 Skolaktörers utbildning och stöd kring särskilt begåvade elever  

Mellroth et al. (2016) skriver att i den svenska lärarutbildningen är det ovanligt att 
särskilt begåvade elevers undervisningsbehov diskuteras och lyfts fram. Mattsson och 
Pettersson (2019, s.8) menar på att detta är något som behöver ändras på.  

För att stödja utvecklingen hos de särskilt begåvade eleverna krävs också att skolpersonal har 
kunskap om gifted education – hur särskilt begåvade elever kan identifieras och uppmärksammas, 
samt hur undervisningen och miljön kan anpassas till dessa elever för att de ska få möjlighet till en 
god utveckling.  

Om man i lärarutbildningen undervisar lärarstudenter om särskild begåvning skapas en 
grund för att särskilt begåvade elever får den stöttning och undervisning som de har rätt 
till (Mönks & Ypenburg, 2009). I en forskningsstudie av Hansen och Feldhusen 
(beskriven i Pettersson, 2011) jämfördes hur utbildade och outbildade lärare inom 
särskild begåvning arbetade med särskilt begåvade elever. Studien visar att de utbildade 
lärarna ställde mer öppna frågor samt uppmuntrade till mer kreativitet och risktagande 
bland eleverna. Utöver grundutbildning framhäver Mönks och Ypenburg (2009) vikten 
av att lärare behöver fortbildning för att kunna identifiera och stödja särskilt begåvade 
elever eftersom de ofta saknar grundläggande kunskaper och förståelse kring begåvade 
elever.  

I skolan är det dock inte bara lärare som möter dessa elever och därför framhäver Penje 
och Wistedt (2019) att all skolpersonal behöver fortbildning i hur särskilt begåvade 
elever ska bemötas. De skriver att en vanlig missuppfattning bland skolpersonal är att 
särskilt begåvade elever klarar sig själva i sin matematikundervisning. Att fortbilda 
skolpersonal kring särskilt begåvade elever behövs för att en attitydförändring ska kunna 
ske på hela skolan.   

I Sverige finns viss fortbildning kring särskilt begåvade elever att tillgå. Exempelvis finns 
ett antal universitetskurser som behandlar ämnet särskild begåvning och hur dessa 
elever bör undervisas. Förutom universitetskurserna finns gratis online-baserat 
material, exempelvis ett vid namn Professional Development Package for Teachers som 
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Australiensiska Utbildningsdepartementet, University of South Wales och The Gifted 
Education Research and Resource Centre skapat. Materialet består av ett antal moduler 
som grundar sig i kollegialt lärande och litteratur. Materialet är indelat i tre delar, som 
motsvarar hela grundskolan. Även skolor i Sverige har använt sig av online-materialet 
vid fortbildning för skolpersonal i arbetet med särskilt begåvade elever (Mellroth, 2018). 
Skolverket (2019) har även de tagit fram ett stödmaterial i arbetet med särskilt begåvade 
elever som finns tillgängligt på deras hemsida.  

 
2.3.5 Skolors övergripande arbete med särskilt begåvade elever 

Stålnacke (2019, s.10) skriver att skolans uppgift i bemötandet kring särskilt begåvade 
elever är att:  

1. Se till att eleven utmanas intellektuellt och kunskapsmässigt. Fokusera på lärande snarare än på 
prestation. Ge möjlighet till meningsfulla diskussioner med andra som förstår deras komplexa 
resonemang.  

2. Ge eleven möjligheter att utveckla de kunskaper – inte minst färdigheter och studieteknik – som 
är förutsättningar för att lyckas i högre studier.  

3. Stöd elevens socioemotionella utveckling, acceptans och respekt från lärare är helt avgörande. 
Många behöver också få samarbeta med andra särskilt begåvade elever – få känna sig normala – 
åtminstone i delar av undervisningen. 

För att dessa krav ska kunna uppnås behöver den dagliga skolverksamheten, enligt 
Skolverket (2018) utvärderas kontinuerligt i syfte för att utvecklas. Rektorn på skolan är 
den som är ytterst ansvarig för att alla elever ska få det stöd som de behöver och att 
resurser fördelas utifrån elevers behov och att rutiner för detta finns (Penje & Wistedt, 
2019).  

För att rätt stöd ska kunna sättas in behöver skolpersonal arbeta kontinuerligt och 
systematiskt med att upptäcka särskilt begåvade elever. Ett första steg är kartläggning. 
Med hjälp av en kartläggning kan en elevs kunskapsnivå upptäckas och undervisningen 
anpassas utifrån den. I kartläggningen bör elevens särskilda förmågor belysas men även 
vilka anpassningar skolan kan erbjuda eleven samt hur elevens lärmiljö ser ut. Det bör 
även ingå en övergripande organisatorisk bild av skolverksamheten (Mattson & 
Pettersson, 2019).  

I kartläggningen och för att tillgodose elevens behov krävs dessutom ett kollegialt 
samarbete mellan personalen på skolan (Penje & Wistedt, 2019). Lärarkollegiet måste 
vara motiverade samt engagerade i arbetet med att stötta särskilt begåvade elever för att 
åtgärder ska kunna genomföras (Mönks & Ypenburg, 2009). För vissa särskilt begåvade 
elever behövs ibland ett större organisatoriskt samarbete då eleverna kan behöva mer 
stöd och stimulans än vad den enskilda läraren kan ge. Då kan det krävas ett samarbete 
mellan grundskola, gymnasieskola och högskola för att speciallösningar ska kunna 
anordnas. Exempelvis kan en särskilt begåvad elev få studera en del av sin 
matematikundervisning i en högre årskurs. Ibland behöver skolan även samarbeta med 
professioner utanför skolan för att stödja särskilt begåvade elever. Kanske behöver 
eleven ha kontakt med en fysiker eller civilingenjör för att till fullo stimuleras (Jahnke, 
2019).    
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I Petterssons (2011) studie om ett flertal kommuners arbete kring särskilt begåvade 
elever, framkom det att i cirka en femtedel av de deltagande kommunerna förekom i 
någon form stimulerande och stödjande undervisning för särskilt begåvade elever. För 
det mesta var dessa satsningar inte gemensamma för kommunen och riktade sig mot 
elever i de senare åren av grundskolan. I kommunerna fanns inga övergripande 
aktiviteter för de yngre årskurserna (Pettersson, 2011).   

Internationellt sett så har arbetet med särskilt begåvade elever varit under utveckling 
länge men insatserna ser olika ut i olika länder.  Vanligtvis går särskilt begåvade elever i 
vanliga skolor med jämnåriga. Vanliga typer av anpassningar för särskilt begåvade elever 
är acceleration och berikning i olika former, men det förekommer även att eleverna har 
tillgång till mentorer. Extra undervisning och aktiviteter såsom extra kurser eller 
evenemang förekommer även både utanför och inom den ordinarie undervisningen. Att 
särskilt begåvade elever får undervisning i särskilda skolor som specifikt riktar sig till 
dessa elever är mindre vanligt (Westling Allodi, 2019).  

I Danmark erbjuds särskilt begåvade elever separata skolor som har spetskompetens 
inom området (Jahnke, 2019). I Danmark finns även ett mer avancerat 
undervisningsinnehåll som innebär att läraren erbjuder undervisning på flera olika 
nivåer som sträcker sig från grundläggande till extremt avancerad nivå. Även i Finland 
finns det både särskilda skolor för särskilt begåvade elever och möjlighet till berikning i 
den ordinarie undervisningen. Sommarkurser, tävlingar samt intensivkurser är 
ytterligare exempel på utvecklingsmöjligheter för särskilt begåvade elever. I Finland 
erbjuds lärare fortbildning men i Finlands styrdokument nämns inte särskilt begåvade 
elever.  

I USA, Storbritannien och Australien med flera finns det särskilda läroplaner, 
handlingsplaner och beskrivningar av undervisningsplaner för särskilt begåvade elever. 
Dessa länder anser att en och samma läroplan omöjligen kan tillgodose särskilt begåvade 
elevers behov. Ända sedan början av 1900-talet har USA erbjudit särskilda utbildningar 
för särskilt begåvade elever och utbildningarna riktar sig även till förskolebarn i åldrarna 
3-5 år (Pettersson, 2011).  
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen av data i denna studie är Cobb 
och Jacksons (2012) ramverk då det handlar om hur matematikundervisningen kan 
förbättras och utvecklas i större skala. Eftersom studien undersöker hur arbetet kring 
särskilt begåvade elever sker och kan stödjas på olika nivåer i en kommun passar Cobb 
och Jacksons (2012) ramverk väldigt bra. Ramverket utgår från fyra centrala delar vilka 
presenteras nedan.4 

 
3.1 Verktyg 

Verktyg är materiella verktyg som används för att uppnå ett mål eller syfte. De materiella 
verktygen i pedagogiska verksamheter kan vara läroplaner, läromedel, testresultat, 
kartläggning, utredning och elevarbeten. Verktyg delas upp i två delar, verktyg i 
planerade lärotillfällen och verktyg i praktiken.  

Verktyg i planerade lärotillfällen är att de materiella verktygen är i centrum för det 
professionella lärandet. Lärare använder de materiella verktygen för att komma vidare i 
sin egen utveckling och på så vis hjälpa eleverna framåt.  Exempelvis kan lärare 
diskutera och jämföra elevers lösningar på liknande matematiska problem för att få en 
djupare förståelse för elevernas matematiska tänkande. Lärarna kan därefter utveckla 
sin matematikundervisning för att bättre passa eleverna. I detta exempel är elevernas 
lösningar de materiella verktygen.  

Verktyg i praktiken kan vara allt från en ny läroplan, till ett nytt läromedel, 
kartläggningar, utredningar eller nya datorprogram. Med andra ord, alla materiella 
verktyg som lärare använder i sin undervisning.  Exempelvis om lärare tar in nya 
materiella verktyg till verksamheten kan det bidra till en omorganisation av 
verksamheten. Dock verkar det oftast vara så att istället för att anpassa verksamheten till 
det nya verktyget anpassar man verktyget till verksamheten. För att få till en 
omorganisation av verksamheten när man för in ett nytt verktyg måste lärarna förstå 
betydelsen av det nya verktyget och de tankar som ligger bakom. Det finns tre aspekter 
som påverkar i vilken mån verktyg i praktiken används. Den första aspekten är att de 
som ska använda verktyget genast ser att det är meningsfullt och ett hjälpmedel. Den 
andra aspekten är att det nya verktyget ska vara användarvänligt. Det ska vara lätt att 
förstå så att lärare kan börja använda det på en gång. Den tredje aspekten är att lärare 
använder det nya verktyget på rudimentära men ämnade sätt. Här måste ett fortsatt 
stöttade av lärarna ske för att de ska fortsätta använda det nya verktyget och införliva det 
i sin verksamhet. Vid otillräckligt stöd finns risken att lärare slutar använda det nya 
verktyget. 

 

3.2 Positioner 

I ett försök att förbättra matematikundervisningen så tilldelas ofta en specifik person 
ansvaret för att utveckla matematikundervisningen och stötta sina kollegor inom varje 
enskild skolas ramar. Denna person blir nyckeln i en effektiv och framgångsrik 
                                                
4 Då hela beskrivningen av ramverket utgår från Cobb och Jacksons (2012) artikel ges inga referenser mer 
i denna rubrik. Detta för att undvika onödig upprepning.  
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matematikutveckling. Om det inte finns en person som uttalat är ansvarig för att hjälpa 
sina kollegor att utveckla sin matematikundervisning kommer ingen utveckling att ske. 
Det vanligaste är då att flera personer delar på ansvaret, vilket är mindre effektivt 
eftersom ingen har huvudansvaret för att driva på matematikutvecklingen. 
Matematikutvecklingen riskerar då att stötta i stunden, men inte på sikt.  

 

3.3 Organisatoriska rutiner  

Organisatoriska rutiner är ett repetitivt, igenkännbart mönster av oberoende handlingar 
som utförs av ett flertal personer. Organisatoriska rutiner spelar en kritisk roll i att 
försäkra kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Väl utformade rutiner kan därför vara 
ett viktigt stöd för lärarna i deras undervisning. Dessa rutiner kan exempelvis vara 
lärarkonferenser där organisatoriska frågor kring särskilt begåvade elever berörs. 
Tillfällen där mer och mindre erfarna lärare får träffas och diskutera organisatoriska 
frågor är ett produktivt sätt att stötta lärarna i deras utveckling och i förlängningen 
särskilt begåvade elevers utveckling.  

 

3.4 Lärotillfällen  

Lärotillfällen är fortbildningstillfällen för lärare, alltså schemalagda möten som har som 
syfte att förbättra verksamheten. Dessa fortbildningstillfällen delas in i tre grupper, 
planerade lärotillfällen, åtskilda lärotillfällen och oväntade lärotillfällen. 

Planerade lärotillfällen är möten som bygger på varandra och innefattar en liten grupp 
av medlemmar. Exempelvis arbetar en matematikexpert med gruppen för att fortbilda 
medlemmarna hur de ska undervisa särskilt begåvade elever i matematik. Eftersom 
gruppen innehåller få medlemmar blir den mer sammansvetsad och medlemmarna får 
då ett större intresse av att se varandra utvecklas i sin kunskap om särskilt begåvade 
elever.  Planerade lärotillfällen bygger på att medlemmarna i gruppen lär sig av varandra 
och de som ligger i en högre utvecklingszon (matematikexperten). Om det ska bli 
effektiva planerade lärotillfällen måste dessa fortbildningstillfällen bygga på ett 
kollektivt deltagande, aktiva inlärningsmöjligheter, fokus på problem som ligger nära 
verkligheten samt på användningen av verktyg som är integrerade i praktiken.   

Åtskilda lärotillfällen är möten som inte är utformade att bygga på varandra, det kan 
antingen vara enstaka möten eller flertalet möten. Medlemmarna i gruppen är inte 
bestående utan kan bytas ut mellan mötena. Åtskilda lärotillfällen blir sannolikt inte 
effektivt eftersom medlemmarna i gruppen inte är bestående, då de inte blir lika 
sammansvetsade som medlemmar i planerade lärotillfällen. Medlemmarna har inte 
samma engagemang och därför blir det inte någon större omorganisation av 
verksamheten kring de särskilt begåvade eleverna.   

Oväntade lärotillfällen är möten som inte är utformade till att stötta medlemmarna i 
gruppen men som kan få det utfallet ändå. Exempelvis kan matematikexperter och 
rektorer mötas för att diskutera hur de kan stötta lärarna på bästa sätt i arbetet kring 
särskilt begåvade elever. Även om mötena inte är till för att stödja rektorernas lärande är 
det ändå rimligt att anta att sådana tillfällen kan ge upphov till lärande. 
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4 Metodologi 
I metodologikapitlet beskriver vi hur urvalet skett och därefter vilken metod som har 
använts för att samla in data. Sedan följer en beskrivning hur analysen genomförts. 
Avslutningsvis kommer en beskrivning av de etiska överväganden som tagits i studien 
följt av ett avsnitt kring reliabilitet och validitet.  

 

4.1 Urval 

Studien syftar till att undersöka hur en kommun arbetar kring särskilt begåvade elever i 
matematik. Urvalet till studien var ett målinriktat urval, detta betyder att informanterna 
som tillfrågades att delta i studien är relevanta för studiens syfte (Bryman, 2018). 
Eftersom studien syftar till att undersöka hur en kommun arbetar med särskilt begåvade 
elever i matematik valdes yrkesgrupper som arbetar med dessa elever på olika nivåer ut. 
Dessa skolaktörer var grundlärare (klassrumsnivå), specialpedagoger (skolnivå) och en 
matematikutvecklare (kommunnivå) inom en kommun. Då det var svårt att få tag i 
informanter som ville delta i studien valdes lärarna och en av specialpedagogerna ut 
utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018). Den andra specialpedagogen valdes ut 
utifrån ett målinriktat urval eftersom hen arbetar på en skola som ligger i framkant inom 
särskild begåvning. Matematikutvecklaren valdes ut då hen hade det övergripande 
ansvaret kring matematikutveckling på kommunnivå.  

I denna studie benämns de två grundlärarna med L1 och L2 och de två 
specialpedagogerna med SP1 och SP2. Matematikutvecklaren benämns med MU. Nedan 
presenteras en tabell över skolaktörernas utbildning samt undervisningserfarenhet i 
matematik.  

Skolaktörer: Formell utbildning:  Undervisningserfa
renhet i matematik 

Fortbildning 

L1 Lågstadielärarutbildning ca 29 år Matematiklyftet 

L2 Förskollärarutbildning  

Lärarutbildning 

ca 28 år Matematiklyftet, 
utematematik och 
deltagit i en kommuns 
matematikprojekt 

SP1 Ämneslärare 

Specialpedagogutbildning 

ca 8 år - 

SP2 Förskollärarutbildning 

Specialpedagogutbildning 

- - 

MU Ämneslärare i bland 
annat matematik  

 

ca 25 år Kurser på universitet i 
learning studies, analys 
och bedömning, 
problemlösning i 
matematik, 
matematikdidaktik och 
pedagogiskt ledarskap  
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Även om det inte ingår som forskningsfråga i studien är det av vikt att beskriva 
skolaktörernas definitioner av särskilt begåvade elever i matematik. Detta då olika 
definitioner kan påverka deras svar på intervjufrågorna och därmed studiens resultat. I 
intervjuerna som genomfördes för att samla in data efterfrågade vi därför skolaktörernas 
definition av en särskilt begåvad elev i matematik.  

En särskilt begåvad elev definierades av båda lärarna som en elev med häpnadsväckande 
kunskaper inom matematiken. Lärarna uttryckte i sina definitioner av en särskilt 
begåvad elev att dessa elever har en bred kompetens i matematiken eller inom ett visst 
matematiskt område. Exempelvis framförde L2 att de ”har en bred kompetens i 
matematik som är betydligt högre än övriga elevers”.  

Båda specialpedagogerna definierade en särskilt begåvad elev som någon som har en 
fallenhet för det matematiska tänket. Eleverna har lätt att tänka flexibelt och abstrakt 
samt för att se mönster. ”Som har ett matematiskt tänkande som är utanför ”boxen” 
(SP2).” 

Matematikutvecklaren sade sig utgå från Perssons (2015) definition av en särskilt 
begåvad elev. Eleven förvånar inom matematiken eller bara inom en del i matematiken. 
Matematikutvecklaren definierade vidare en särskilt begåvad elev som någon som har en 
mer vuxen och lillgammal personlighet.  

Att den är skicklig på ett område, att den har tankar kring det, för mig är det nog det, att man kan 
vara väldigt smalspårig, det kan vara bara matematik, en del i matematik, men jag tänker också att 
man kan vara bred (MU). 

Av skolaktörerna var det endast en av lärarna som upptäckt och undervisat en särskilt 
begåvad elev i matematik. Ingen av skolaktörerna hade vid intervjutillfället en formell 
utbildning om särskilt begåvade elever i matematik.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att kunna besvara forskningsfrågorna utgick studien från en kvalitativ ansats. 
Studien vill försöka förstå informanternas sätt att reagera samt resonera kring särskilt 
begåvade elever, därför är en kvalitativ studie att föredra då innehållsrika svar 
efterfrågas (Trost, 2010).  Eftersom varje person upplever och tolkar sin omgivning på 
ett unikt sätt finns det i en kvalitativ studie inte en direkt sanning. Detta gör att 
forskarna blev ett viktigt verktyg i arbetet med att tolka och analysera den insamlade 
datan (Bryman, 2018).  

De tre forskningsfrågorna låg till grund för utformandet av intervjufrågorna. 
Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagningar vilket missivbrevet informerade 
informanterna om. Informanterna gav då sitt samtyckte till inspelning via sitt 
deltagande i studien. För att skapa en större möjlighet till grundläggande beskrivningar 
var intervjuerna semistrukturerade. Att semistrukturerade intervjuer valdes var även för 
att studien vill få en större förståelse av informanternas upplevelser och erfarenheter. 
Intervjuerna var strukturerade på ett sådant sätt att de höll sig till ett ämne men 
intervjufrågorna hade öppna svarsalternativ (Trost, 2010). Intervjuguider användes vid 
genomförandet av intervjuerna för att säkerställa att intervjuerna endast behandlade det 
aktuella ämnet. De olika yrkesgrupperna som fanns representerade bland informanterna 
hade enskilda intervjuguider för att få så innehållsrika svar som möjligt (Bryman, 2018). 
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Informanterna fick intervjufrågorna i förväg och informerades om studiens syfte via 
missivbrevet. 

 

4.3 Dataanalys 

Intervjuerna dokumenterades via ljudupptagningar som därefter transkriberades. 
Transkriberingarna sorterades i definitioner av särskild begåvning samt de övergripande 
delarna i ramverket (se kapitel 3) via färgkodning. Informanternas svar om definitionen 
av särskilt begåvade elever markerades med blå överstrykningspenna, verktygen 
markerades med rosa överstrykningspenna, positioner markerades med orange 
överstrykningspenna, lärotillfällen markerades med grön överstrykningspenna och 
organisatoriska rutiner med gul överstrykningspenna. Exempelvis genom L2:s 
uttalande: ”har en bred kompetens i matematik som är betydligt högre än övriga 
elevers”, blev det tydligt att detta var L2:s definition av en särskilt begåvad elev i 
matematik. Därför markerades detta med blå överstrykningspenna. Därefter placerades 
datan in i rätt underkategori av ramverket för att få en tydlig översikt. Exempelvis 
placerades en utsaga från MU där hen sa:  

”Jag kan önska att i en så här stor kommun hade, att man hade mer samverkan mellan rektorerna 
och förvaltningsledningen med som kan, eh, peppa rektorerna att organisera för det här, så blir det 
ju så mycket lättare. Det är väl den största utmaningen”  

i underkategorin planerade lärotillfällen. Vid kategoriseringen blev det tydligt att ett 
komplement till ramverkets kategori lärotillfällen behövdes då Cobb och Jacksons 
(2012) teori inte tar upp skolpersonals tidigare utbildning och erfarenhet. 
Komplementet, det vill säga den nya underkategorin, fick namnet tidigare lärotillfällen. 
Exempelvis syns det tydligt i lärarnas utsagor att tidigare erfarenhet är ett stöd i arbetet 
kring särskilt begåvade elever i matematik.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Studien utgår från vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Dessa 
sammanfattas av Bryman (2018) i olika krav varav de mest centrala är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

I missivbrevet som skickades ut till informanterna i samband med förfrågan kring deras 
deltagande i studien, informerades informanterna om att deras deltagande var frivilligt 
och kunde avslutas när som helst. I missivbrevet fanns även namn och telefonnummer 
till forskarna och handledaren samt information om att intervjuer skulle genomföras. I 
missivbrevet informerades informanterna också om studiens syfte. Genom detta 
uppfylldes informationskravet.  

Informanterna informerades om att all insamlad data under studiens arbetsprocess 
förvarades så att ingen utomstående kunde använda datan. Inga personliga uppgifter 
finns med i studien. Genom detta uppfylldes konfidentialitetskravet.   

Innan genomförandet av intervjuerna fick deltagarna skriva under på att de tagit del av 
informationen och ville delta i studien. Genom detta uppfylldes samtyckeskravet.  

Efter studiens färdigställande förstördes den insamlande datan. Därmed användes den 
insamlade datan endast till denna studie. I missivbrevet framkom det även att alla 
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intervjuer skulle spelas in med ljudupptagning och att den färdiga studien publiceras på 
DiVA. I och med detta har även nyttjandekravet uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Med validitet menas att studien avser till det som forskarna vill mäta samt att rätt data 
används i studien (Bryman, 2018). Denna studie har syftat till att mäta hur en kommun 
på olika organisatoriska nivåer arbetar med särskilt begåvade elever i matematik. Därför 
har intervjuer gjorts med olika professioner på olika nivåer i studien för att få in relevant 
och rätt data till studien. Semistrukturerade intervjuer användes i studien som 
mätinstrument eftersom studien vill mäta informanternas erfarenheter och 
uppfattningar om särskilt begåvade elever i matematik. Intervjufrågorna är 
sammankopplade med studiens syfte och forskningsfrågor vilket skapar en god validitet i 
studien. I en samhällelig forskning kan inte en fullkomlig objektivet uppnås men genom 
att vara medveten om sina egna synsätt och åsikter samt att låta andra kontrollera 
arbetsprocessen kan en acceptabel nivå åstadkommas. Enligt Bryman (2018) kan 
kollegor hjälpa författarna att hålla sig kritiska till sitt eget arbete. Detta har 
handledaren bistått med i denna studie. Personliga värderingar har åsidosatts och på så 
sätt har en så opartisk analys som möjligt genomförts. 

Reliabilitet handlar om att studiens resultat blir likadant om undersökningen genomförs 
på nytt (Bryman, 2018). Eftersom denna studie är av kvalitativ karaktär kan det vara 
svårt att återskapa ett exakt resultat, detta för att de sociala situationer där datan 
insamlades inte kan rekonstrueras. Men en högre reliabilitet åstadkoms genom att 
intervjuguider användes och tack vare ljudupptagningarna fanns det en bra grund för 
analys då möjlighet skapades att vid flertalet tillfällen gå igenom den insamlade datan. 
Informanterna i studien representerade en liten del av yrkesverksamma personer inom 
en kommun. Därför har en kvalitativ studie vissa begränsningar och studien gör således 
inget anspråk på en generaliserbarhet i det färdiga resultatet.  
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5 Resultat 
Resultatkapitlet är uppdelat i två större underrubriker som besvarar forskningsfråga ett 
samt två. Den tredje forskningsfrågan besvaras löpande i hela kapitlet.  

 

5.1 Upptäcka särskilt begåvade elever i matematik 

 
5.1.1 Verktyg  

Resultaten från studien visar att ingen av skolaktörerna framförde att de använde 
verktyg i planerade lärotillfällen för att upptäcka särskilt begåvade elever i matematik. 
Skolaktörerna framförde däremot att verktyg i praktiken används för att upptäcka 
särskilt begåvade elever i matematik. Dessa är utredningsmaterial och 
kartläggningsmaterial, detta påvisades genom SP2:s utsaga ”därför vikten av en 
grundläggande kartläggning av eleven och där vi också har föräldrarnas och elevens 
perspektiv”.   

Lärarna framförde att de inte använder några materiella verktyg för att upptäcka särskilt 
begåvade elever i matematik utan tar stöd i sin erfarenhet. Lärarna sade sig upptäcka 
särskilt begåvade elever genom att eleverna är utåtagerande eller exceptionellt begåvade 
inom matematiken. L2 framförde exempelvis att särskilt begåvade elever är ”en elev som 
sticker ut i matematik som vi märker har helt andra förmågor än dom andra eleverna” 
och att lärarna på så vis upptäcker eleverna och då utan stöd av något speciellt verktyg. 
Lärarna uttryckte att de vid intervjutillfället inte saknade något stöd i form av verktyg för 
att upptäcka dessa elever. 

Matematikutvecklaren berättade att hen inte arbetar med att upptäcka särskilt begåvade 
elever i matematik då hen arbetar på en högre organisatorisk nivå, där hen inte kommer 
i kontakt med elever. Med andra ord framförde matematikutvecklaren därmed ej några 
verktyg för att upptäcka dessa elever.  

 
5.1.2 Positioner 

I arbetet med att stötta särskilt begåvade elever i deras utveckling framförde 
skolaktörerna att det på varje skola i kommunen finns ett elevhälsoteam (EHT). EHT:s 
uppgift är enligt skolaktörerna att upptäcka och kartlägga särskilt begåvade elever i 
matematik och från teamet är det oftast specialpedagogerna som är ansvariga för att 
kartlägga elever.  

Kartläggningarna från EHT framförs vara ett stöd i att anpassa en särskilt begåvad elevs 
skolgång, men specialpedagogerna berättar att skolorna generellt behöver mer stöd i att 
upptäcka och kartlägga särskilt begåvade elever. SP2 framförde till exempel att ”EHT 
behöver läsa in sig på den nya forskningen om särskild begåvning och arbeta 
förebyggande och fatta beslut utifrån forskning och inte vad vi tycker och anser”. 
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5.1.3 Organisatoriska rutiner  

Resultatet visar att i arbetet med att upptäcka särskilt begåvade elever framförde 
skolaktörerna att det inte finns några systematiska och förankrade rutiner i kommunen.  
Specialpedagogerna framförde vidare att de tror att många särskilt begåvade elever inte 
upptäcks.  

Det behövs en gedigen pedagogisk kartläggning för att få syn på dessa elever. Det finns en risk att vi 
kan misstolka dessa elever, att det handlar om något annat än särskild begåvning (SP2). 

 
5.1.4 Lärotillfällen  

Resultatet visar att inga oväntade lärotillfällen finns, utan endast åtskilda lärotillfällen 
samt planerade lärotillfällen förekommer gällande att upptäcka elever med särskild 
begåvning i matematik.  

Lärarna och specialpedagogerna berättade att åtskilda lärotillfällen har utspelat sig på 
skolorna i form av enskilda möten med oberoende medlemmar, såsom kollegialt lärande 
och fortbildningar. Skolaktörerna är medvetna om att det finns fortbildning specifikt om 
särskilt begåvade elever men det är vid intervjutillfället, inget de själva har deltagit i. 
Detta är något som framkommer tydligt i L2:s yttrande ”däremot vet jag att det har 
funnits fortbildning med det är inget som våran skola har satsat på”.  

Matematikutvecklaren framförde att några lärare för de yngre åldrarna inom kommunen 
har varit med i ett pilotprogram, där syftet var att ge mer kunskap till lärarna om särskilt 
begåvade elever i matematik. Pilotprogrammet bestod av ett antal planerade 
lärotillfällen där lärarna fick träffa matematikutvecklare, skolöverläkare, föräldrar till 
särskilt begåvade elever och medlemmar från Mensa (förening för intelligenta 
människor med högre IQ än 131). Något som matematikutvecklaren uttryckte behövs för 
att skapa fler planerade lärotillfällen är en bättre samverkan mellan organisationerna i 
kommunen. 

Jag kan önska att i en så här stor kommun hade, att man hade mer samverkan mellan rektorerna 
och förvaltningsledningen med som kan, eh, peppa rektorerna att organisera för det här, så blir det 
ju så mycket lättare. Det är väl den största utmaningen (MU).  

 
5.1.5 Tidigare lärotillfällen 

Resultatet visar att det inte finns några tidigare lärotillfällen i form av formell utbildning 
hos skolaktörerna.  Skolaktörerna uttryckte dock att de ibland av eget intresse har gjort 
efterforskning om särskilt begåvade elever genom att exempelvis läsa facklitteratur eller 
diskuterat med personer med mer kompetens inom ämnet.  

Ja men, det finns ju inte så mycket ute i landet hur man ska arbeta med det här. Vi får pröva oss 
fram, jag har det här stödet utifrån forskarna, jag känner flera av dem och jag tar utifrån ncm och 
där kan man alltid ringa och fråga och prata hur kan vi tänka här (MU). 

Lärarna uttryckte att deras erfarenhet är ett verktyg i att upptäcka särskilt begåvade 
elever i matematik men ingen av informanterna har vid intervjutillfället formell 
utbildning i hur man upptäcker dessa elever. Med hjälp av sin erfarenhet upptäcker 
lärarna särskilt begåvade elever snabbt då dessa elever enligt dem, är exceptionellt 
utmärkande i skolarbetet. 
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Om någon annan har varit duktig på de här 25 åren jag har jobbat, så har de varit lite duktigare ja, 
men inte på det här sättet som han var, för det här var något annat och det märkte man (L1).   

Matematikutvecklaren yttrade att det är otroligt viktigt att en förståelse finns för hur 
särskilt begåvade elever ska identifieras och kartläggas av skolpersonalen.  
Matematikutvecklaren framförde att hen inte tror att alla särskilt begåvade elever i 
matematik upptäcks. Matematikutvecklaren yttrar att hen ofta väljer att inte fråga lärare 
om de har någon särskild begåvad elev eftersom dessa elever enligt 
matematikutvecklarens yttrande, inte kan identifieras av de som saknar kunskap.  

Lärarna uttryckte att särskilt begåvade elever inte är många utan väldigt sällsynta medan 
matematikutvecklaren pratar om ett stort mörkertal. Matematikutvecklaren menade att 
”man brukar ju säga en i varje klass ungefär, fem procent” vilket skulle betyda att många 
elever aldrig upptäcks i kommunen.  

 

5.2 Undervisa särskilt begåvade elever i matematik 

I avsnittet kommer forskningsfråga två och tre besvaras med hjälpt av det teoretiska 
ramverket och den kompletterande delen tidigare lärotillfällen.  

  
5.2.1 Verktyg 

I resultatet blev det tydligt att inga verktyg i planerade lärotillfällen används kopplat till 
matematikundervisningen av särskilt begåvade elever. Verktyg i praktiken är det som 
skolaktörerna uttryckte att de använder.  

I kommunen har skolorna, enligt skolaktörerna löst matematikundervisningen för 
särskilt begåvade elever på olika sätt. Skolaktörerna i kommunen nämnde flera 
materiella verktyg som används i matematikundervisningen för särskilt begåvade elever. 
Specialpedagogerna framförde att individanpassning i matematikundervisningen för 
särskilt begåvade elever är viktigt för att eleven ska få rätt stöd. Detta visades i SP2:s 
uttalande, ”sedan måste beslutet tas utifrån individen, vi är alla olika”. 

Det första verktyget som skolaktörerna lyfte är kopplat till acceleration i 
matematikundervisningen för särskilt begåvade elever.  Skolaktörerna lyfte att eleverna 
kan ha matematikundervisning med äldre elever. Ett verktyg inom acceleration kan vara 
material anpassat för högre årskurser som läromedel samt uppgifter som utmanar 
eleverna att tänka annorlunda.   

De var så att de hade en elev i årskurs 2 som årskurs 2-läraren med och årskurs 4-läraren med och 
årskurs 4-läraren undervisade årskurs 2-eleven i matte så han var med på hennes mattelektioner. 
Så, så löste dem det där (MU).  

Extra stöd av en enskild vuxen som är mer kompetent inom matematikämnet är ännu ett 
verktyg som verkar användas i matematikundervisningen för särskilt begåvade elever. 
Särskilt begåvade elever får då matematikundervisning av en matematiklärare från en 
högre årskurs.   

Han behövde få vara på en högre nivå och prata matematik på en högre nivå och det var svårt med 
den klass han tillhörde så han jobbade många av matematiklektionerna i ett grupprum med en 
annan vuxen (L1). 
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De materiella verktygen framförs vara ett stöd för skolaktörerna när de ska utforma 
undervisningen kring särskilt begåvade elever i matematik. 
5.2.2 Positioner 

En position som framfördes stödja lärare och specialpedagoger i undervisning av särskilt 
begåvade elever i matematik är, enligt studiens resultat, matematikutvecklaren. 
Matematikutvecklaren arbetar för att förbättra matematikundervisningen i kommunen 
och för att kunskapen kring särskilt begåvade elever i matematik ska bli mer bestående 
ute på skolorna.  

Så min del är ju att ta organisationen så att det blir bestående på områdena, att det inte bara blir 
beroende utav min kunskap utan det är bättre att de äger det på skolorna och i områden. Och då blir 
det förhoppningsvis inte så sårbart (MU). 

Lärarna och specialpedagogerna framförde att de känner att de kan ta stöd av 
matematikutvecklaren på kommunen i arbetet kring särskilt begåvade elever i 
matematikundervisningen. 

Det finns ju människor som kan mer att fråga, det gör det. Så jag känner ju inte att [kommunen] 
inte har folk som har koll på matte (L1). 

Specialpedagogerna verkar enligt studiens resultat däremot inte ha någon tydlig position 
i förhållande till att stödja lärare i arbetet med undervisning av särskilt begåvade elever i 
matematik. SP1 berättade att det stöd som hen ger på sin skola är icke befintligt, på 
skolan är det för närvarande ingen som pratar om särskilt begåvade elever. SP1 uttryckte 
även att tiden på skolan inte räcker till för att stödja de särskilt begåvade eleverna i deras 
matematikundervisning: ”Om vi pratar särbegåvade så är det ju icke befintligt. Inget 
stöd alls i stort sett”.  

Resultatet visar att det ute på skolorna i kommunen inte alltid heller verkar finnas en 
enskild person som ansvarar för matematikämnets utveckling på skolan. Ibland finns 
det därför inte någon annan stöttning att få förutom av matematikutvecklaren på 
kommunen eftersom specialpedagogernas tid vid intervjutillfället inte räcker till för 
stöttning i matematikundervisningen kring särskilt begåvade elever.  

 
5.2.3 Organisatoriska rutiner 

Resultatet visar att av det kollegiala lärandet som skolutövarna tagit upp att de deltagit i 
har endast en konferens specifikt handlat om särskilt begåvade elever i matematik. 
Övriga konferenser har handlat om allmän matematikundervisning. Därför verkar det 
inte finnas regelbundna tillfällen för lärarna att diskutera och dela med sig av sina 
kunskaper kring särskilt begåvade elever. 

Skolaktörerna uttryckte att de kartläggningar som genomförs av specialpedagogerna 
kring särskilt begåvade elever i matematik gör så att skolan får en bättre kunskap kring 
vilken nivå eleverna ligger på så att eleverna följs upp på ett kontinuerligt sätt och kan få 
den rätta undervisningen. Kartläggningarna och efterföljande arbete visar att det i viss 
mån finns organisatoriska rutiner på skolorna för att stötta undervisningen. Utan 
kartläggningar finns en svårighet att se vilken slags elev som man har framför sig och 
vilka uppgifter som ska ges. SP1 uttryckte därför att ”man kanske går vidare till nästa 
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nivå för å testa exakt var eleven befinner sig och för att man ska kunna ge rätt sorts 
uppgifter”. 

Nationellt stöd verkar behövas kring särskilt begåvade elevers matematikundervisning. 
Matematikutvecklaren berättade att hen saknar en policy för hur 
matematikundervisningen ska ske kring dessa elever och att det i det stora hela saknas 
konkreta rutiner för hur matematikundervisningen ska utformas.  

Jag tänker att vi väntar på ett bra nationellt stöd också. Just i det konkreta, vad ska vi göra? Vilka 
uppgifter ska vi ha? Det ska bli lätt att jobba och göra differenserad undervisning med dom här 
(MU). 

För att särskilt begåvade elever ska få den matematikundervisningen som de behöver, 
efterfrågas tydligare rutiner mellan organisationer från skolaktörerna. Exempelvis sa 
specialpedagogerna att acceleration är en organisatorisk fråga som kräver att all 
personal på skolan samarbetar och att skolans rektor måste vara med på tåget. 

Kräver samarbete mellan olika lärare så att de lärare med rätt kompetens sätts in, lärare som kan 
utmana dessa elever på bästa sätt. Krävs en rektor som vågar tänka utanför boxen och som får med 
sig lärarna (SP2). 

 
5.2.4 Lärotillfällen 

Resultatet visar att det både för lärare och elever finns olika lärotillfällen gällande 
undervisning för särskilt begåvade elever i matematik.  

För eleverna finns i deras matematikundervisning planerade lärotillfällen i form av 
grouping. Eftersom denna anpassning verkar ske regelbundet och medlemmarna är 
bestående i gruppen blir dessa undervisningstillfällen planerade lärotillfällen.  

En liten grupp med tre elever från två olika klasser i samma åk fick extra uppgifter att göra. Läraren 
hade svårt att hinna med den gruppen så de fick sitta mycket ensamma och jobba (SP2). 

För elever i årskurserna 7-9 i kommunen finns det även åtskilda lärotillfällen i form av 
matematikträffar, där eleverna får träffa andra som är intresserade av matematik och 
tillsammans lösa matematiska problem. Matematikutvecklaren uttryckte att hen vill ha 
matematikträffar även för de yngre eleverna men vet inte hur detta ska genomföras i 
praktiken för närvarande.  

Inom kommunen finns för skolaktörerna planerade lärotillfällen och åtskilda 
lärotillfällen. För att stötta skolaktörer i kommunen i matematikundervisningen för 
särskilt begåvade elever får de möjlighet att delta i olika fortbildningar, som till exempel 
pilotstudien som anordnades av matematikutvecklaren.  

 
5.2.5 Tidigare lärotillfällen 

Ingen av skolaktörerna har formell utbildning i hur särskilt begåvade elever i matematik 
ska undervisas vid intervjutillfället. Skolaktörerna berättade däremot att de vid olika 
tillfällen har skapat sin egen fortbildning i form av att läsa litteratur eller diskuterat med 
personer med högre kunskap om hur särskilt begåvade elever i matematik ska 
undervisas.  
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6 Slutsats 
Av resultatet kan tre slutsatser dras som besvarar forskningsfrågorna i tur och ordning.  

Den första slutsatsen är att kommunen för närvarande inte arbetar aktivt och 
systematiskt för att identifiera särskilt begåvade elever i matematik. Endast de elever 
som utmärker sig som exceptionellt begåvade eller är utåtagerande upptäcks enligt 
skolaktörerna. När eleverna har upptäcks av lärarna utförs utredningar och 
kartläggningar av specialpedagogerna i EHT. Skolorna i kommunen har dock olika 
rutiner eftersom kommunen inte verkar ha tagit upp ärendet på organisatorisk nivå.  

Den andra slutsatsen är att i kommunen bedrivs matematikundervisningen för särskilt 
begåvade elever på olika sätt på den enskilda skolan enligt skolaktörerna. Mycket sägs 
bero på elevernas individuella behov och skolans resurser. Särskilt begåvade elever 
verkar ha olika anpassningar som acceleration (Southern, Jones och Stanley 1993), 
grouping (Pettersson & Wistedt, 2013) och mentorskap (Szabo, 2017) på elevernas 
enskilda skolor.  

Den tredje och sista slutsatsen är att det verkar finnas ett flertal stöd för skolaktörerna i 
kommunen gällande att upptäcka och bedriva undervisning för särskilt begåvade elever i 
matematik. Ett stöd som enligt skolaktörerna finns är kollegialt samarbete vilket kan 
innefatta ett samarbete mellan lärare, specialpedagoger och matematikutvecklare. Det 
kollegiala samarbetet kan innebära att den särskilt begåvade eleven får arbeta med 
matematik på en högre nivå med en mer kompetent kollega, vilket blir ett stöd för 
elevens ordinarie lärare. Ytterligare ett stöd för skolaktörerna är material som är mer 
anpassat för eleven. Ett annat stöd är kartläggningarna av EHT samt utredningarna som 
skapar en förståelse för individens behov. Lärarna uttryckte att de har stöd i sina tidigare 
erfarenheter men detta är inget som övriga informanter nämner. Däremot nämner 
skolaktörerna fortbildningar som ett stöd i arbetet kring särskilt begåvade elever i 
matematik.  
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7 Diskussion  
Resultaten från denna studie väcker frågor kring möjliga förklaringar till resultaten 
vilket kan kopplas till både studiens metod och tidigare forskning. I kapitlet diskuterar vi 
både studiens metod och resultat och sätter det i relation till tidigare forskning, samt 
diskuterar möjliga implikationer för praktiken och förslag till framtida studier.   

 

7.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer var å ena sidan en väl fungerande metod för studien, då 
våra intervjuguider gav möjligheter till att informanterna gav omfattande svar. Dock 
fanns även begränsningar med intervjuerna. Framförallt borde vi under intervjuerna 
gett informanterna vår definition av en särskilt begåvad elev i matematik för att klargöra 
vilka elever vi menade. Om vi hade klargjort en definition av en särskilt begåvad elev till 
varje informant hade möjligtvis deras svar blivit annorlunda. Dock anser vi själva att det 
är problematiskt att ge en exakt och tydlig definition av en särskilt begåvad elev då 
många olika definitioner finns, vilket även lyfts i tidigare forskning (Mönks, 2009). 
Genom att vi i urvalet klargjorde skolaktörernas egna definitioner av särskilt begåvade 
elever i matematik kan läsaren själv se vilka olika definitioner informanterna utgått ifrån 
och utifrån vilket perspektiv de därmed svarat på övriga frågor.  

Vidare kan en förklaring till de ibland knapphändiga svaren om vad skolaktörerna 
faktiskt gör och vilket stöd de har, i jämförelse med vad de önskar att de kunde göra, 
bero på att få av skolaktörerna faktiskt undervisat särskilt begåvade elever i matematik. 
Genom ett annat urval kunde eventuellt rikare svar fåtts. Denna faktor påverkades dels 
av att arbetet var tidsbegränsat. Det fanns alltså inte alltid tid till att finna sådana 
informanter. Dels påverkades det av svårigheter i att överhuvudtaget finna informanter 
som faktiskt ansåg att de stött på eller arbetat med särskilt begåvade elever i matematik. 
Av skolaktörerna, som nämnts innan, var det endast en som stött på och undervisat en 
särskilt begåvad elev i matematik. Trots detta gav skolaktörernas snarlika svar om hur 
särskilt begåvade elever ska upptäckas och undervisas.  

Trots ovanstående svårigheter utmynnade arbetet i ett intressant resultat eftersom 
intervjuerna genomfördes på olika organisatoriska nivåer i kommunen med 
skolaktörerna. Skolaktörernas svar gav en bredare förståelse för hur kommunen arbetar 
med särskilt begåvade elever i matematik.   

 

7.2 Resultatdiskussion  

Ett problem i skolan gällande elever med särskilt begåvning i matematik är att de sällan 
upptäcks (Szabo, 2018, Mattsson & Pettersson, 2019). Få informanter även i vår studie 
framförde att de stött på eller någon gång arbetat med elever med särskild begåvning i 
matematik. Vår studie visar vidare på att kommunen inte arbetar aktivt, systematiskt 
eller har organisatoriska rutiner för att upptäcka dessa elever, utan de elever som blir 
upptäckta i kommunen av lärarna är de som är exceptionellt utmärkande och/eller 
utåtagerande. Matematikutvecklaren i vår studie uttrycker i sin tur att det som blir 
problematiskt med detta är att ett stort mörkertal finns bland särskilt begåvade elever i 
matematik som aldrig blir upptäckta i kommunen. Detta kan kopplas till Riksförbundet 
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för särskilt begåvning (u.å.) som menar att det finns en till tre särskilt begåvade elever i 
varje klass. I kommunen finns troligtvis därför ett stort mörkertal bland särskilt 
begåvade elever, vilket överensstämmer med matematikutvecklarens föreställning. 

Orsakerna till att få elever blir upptäckta i kommunen kan vara ett flertal faktorer. En 
faktor kan kopplas till definitionen av särskild begåvning. Det finns mer än hundra olika 
definitioner av särskild begåvning (Mönks & Ypenburg, 2009), vilket vi tidigare lyft i 
metoddiskussionen, och som kan göra det svårt för skolaktörer att faktiskt veta om de 
stött på en särskilt begåvad elev i matematik eller ej. Detta försvåras vidare av att särskilt 
begåvade elever är unika och uttrycker sin begåvning på olika sätt (Pettersson, 2011). 

Ytterligare en faktor kan kopplas till stöd i form av organisatoriska rutiner. Som nämns 
av Szabo (2018) finns inga tydliga modeller att ta till när man ska identifiera elever med 
särskild matematisk begåvning. Detta är ett problem för kommunen även i vår studie 
eftersom det saknas övergripande organisatoriska rutiner kring särskilt begåvade elever. 
Organisatoriska rutiner spelar enligt Cobb och Jackson (2012) en kritisk roll i att 
försäkra kontinuitet och stabilitet i verksamheten i arbetet kring särskilt begåvade elever 
i matematik, vilket kommunen i vår studie alltså verkar sakna. 

Ännu en faktor kan kopplas till stöd i form av olika typer av lärotillfällen. Skolaktörerna i 
vår studie saknar formell utbildning i att identifiera elever med särskild begåvning. Som 
exempel kan nämnas att lärarna i vår studie berättar att de upptäcker särskilt begåvade 
elever eftersom dessa elever är exceptionellt utmärkande eller utåtagerande, men som 
Mönks och Ypenburg (200) menar finns det flera elever som döljer sin begåvning. Detta 
verkar lärarna i vår studie inte vara medvetna om eftersom de påtalar att särskilt 
begåvade elever är väldigt intelligenta med en hög prestationsförmåga och är därmed 
sällsynta. Detta verkar vara en relativt vanlig föreställning bland lärare som Mönks och 
Ypenburg (2009) tar upp. Att lärarna inte verkar vara medvetna om detta kan vara en 
brist i deras kunskaper om särskilt begåvade elever i matematik som grundar sig i att de 
inte har någon formell utbildning kring dessa elever. Utan kunskap kring särskilt 
begåvade elever i matematik riskerar eleverna att aldrig upptäckas ute på skolorna och 
på så sätt inte får rätt stöd. Med det sagt är ett problem i arbetet kring särskilt begåvade 
elever i matematik avsaknaden av utbildning kring dessa elever i de svenska 
lärarutbildningarna. Vårt resultat visar att ingen av skolaktörerna har en formell 
utbildning om särskilt begåvade elever i matematik, varken i hur eleverna kan 
identifieras eller undervisas. Men det är samtidigt inte så förvånande att våra 
skolaktörer saknar utbildning om dessa elever eftersom begreppet särskild begåvning 
inte framlades förrän på 1990-talet (Persson, 2015). Men lärarutbildningen borde i och 
med skollagens revidering år 2010 fört in undervisning om särskilt begåvade elever 
eftersom det ingår i läraruppdraget att stötta även dessa elever. Det borde vara rimligt 
att allt det som ingår i läraruppdraget ska inkluderas i lärarutbildningen så att lärarna 
kan känna sig säkra i sin profession och sitt uppdrag.  

Slutligen verkar det finnas en problematik inte bara i att alla särskilt begåvade elever i 
matematik inte upptäcks, utan även att de som upptäcks inte får en undervisning helt 
anpassad för dem. Vårt resultat visar att kommunen inte fokuserar på berikning i 
matematikundervisningen utan framförallt acceleration. Mönks och Ypenburg (2009) 
föreslår två möjligheter i matematikundervisningen som alla särskilt begåvade elever ska 
få tillgång till, dessa är acceleration och berikning. Av de exempel som framkommit i 
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studien kring hur kommunen arbetar med särskilt begåvade elever i matematik finns det 
inget där berikning lyfts fram som ett alternativ. I vårt resultat framkommer det även att 
alla elever inte har tillgång till mentorer vilket är något som Szabo (2017) menar ska 
finnas tillgängligt. Detta kan vara en följd av att kommunen i det stora hela på en 
organisatorisk nivå, inte har ett fungerande samarbete och stödstruktur för lärare. 
Genom att kommunen inte har fungerande rutiner och samarbete på en organisatorisk 
nivå finns det en risk att eleverna inte får det stöd de behöver och är berättigade till. 
Konsekvensen av avsaknaden av stöd som eleverna behöver kan vara att eleverna 
hamnar i konflikt med sig själva och omvärlden. Detta är en av Mönks och Ypenburgs 
(2009) farhågor eftersom det då kan vara svårt för elever att hitta en balans mellan sin 
begåvning och de krav som samhället ställer.   
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8 Avslutning  
Vår studie visar att även om det finns olika typer av stöd för skolaktörer i kommunen för 
att upptäcka och bedriva undervisning för särskilt begåvade elever i matematik så 
behövs mer därtill. Många elever med särskild begåvning riskerar annars att bli en 
bortglömd grupp. I vår litteratursökning fastnade vi därmed för Mellroth et al.s (2016) 
forskningscirkel eftersom den väckte tankar kring hur arbetet med dessa elever på 
skolorna kan utvecklas. Mellroth et al. (2016) skriver att det kanske är omöjligt att man 
med säkerhet kan fastställa om en elev är särskilt begåvad eller inte. Detta uttalande 
visar på hur komplext och problematiskt arbetet kring särskilt begåvade elever i 
matematik är. Det finns inga självklara svar. Det enda som står helt klart, och som stärks 
av vår studies resultat, är att mer kunskap behövs på alla organisatoriska nivåer. Mer 
kunskap i hur man identifierar samt undervisar dessa elever men även i hur de olika 
nivåerna kan samarbeta för att ge särskilt begåvade elever de bästa förutsättningar. En 
väg att gå kan vara mer samarbete mellan skolor och högskolor, såsom i Mellroth et al.s 
(2016) fall.  

För att ytterligare utöka kunskapen om arbetet med att upptäcka och undervisa särskilt 
begåvade elever i matematik kan framtida forskning studera hur även andra kommuner 
arbetar kring detta. Framtida forskning kan även vara att specifikt inrikta sig på vilka 
stöd som finns i matematikundervisningen i en kommun för de yngre åldrarna eftersom 
detta verkar vara ett outforskat område och även ett bortglömt område i kommunen 
utifrån våra resultat.  

Flertalet informanter i vår studie framhöll kartläggningar som ett stödjande verktyg i 
arbetet med särskilt begåvade elever i matematik, men på vilket sätt kan ytterligare 
utforskas.  
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Bilagor 
Bilaga 1  

Intervjufrågor till grundlärare F-3.  

1: Vad anser du är en särskilt begåvad elev i matematik?  

2: Har du någonsin stött på en särskilt begåvad elev i matematik i en klass där du 
undervisat?  

a) Om ja på ovan: Hur upptäckte du att den eleven var särskilt begåvad? Om nej på ovan: 
Hur skulle du göra för att upptäcka om du har en särskilt begåvad elev i matematik i din 
klass?  

b) Kan du beskriva lite mer om hur du upptäcker att en elev är särskilt begåvad. Har du 
några speciella rutiner eller verktyg?  

c) Vilket stöd behöver du som lärare för att upptäcka elever med särskild begåvning i 
matematik? Vilket av detta stöd har du idag? Är det något stöd du saknar?  

d) Fortbildning? Träffas ni på skolan eller med matematikutvecklare för att 
samtala/diskutera om särskilt begåvade elever i matematik?  

3: Kan du ge några exempel på hur du arbetar med särskilt begåvade elever i din 
nuvarande klass eller tidigare klasser.  

a) Får eleverna arbeta i mindre grupper, specialpedagog, matematikutvecklare hos 
kommunen etc.?   

b) Kan du beskriva lite mer om hur du arbetar med särskilt begåvade elever i matematik-
undervisning - har du några speciella rutiner eller verktyg?  

c) Vilket stöd behöver du som lärare för att kunna stödja elever med särskild begåvning i 
matematik? Vilket av detta stöd har du idag? Är det något stöd du saknar?  

4: Bakgrundsfrågor: 

a) Lärarexamen? Mot vilka årskurser och speciell inriktning? Examensår?  

b) Övrig utbildning eller fortbildning?  

c) Utbildning kopplad till särskilt begåvade elever i matematik?  

d) Undervisningserfarenhet?  

e) Undervisningserfarenhet i matematik? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till specialpedagog. 

1: Vad anser du är en särskilt begåvad elev i matematik?  

2: Har du någonsin stött på en särskilt begåvad elev i matematik i verksamheten?  

a) Om ja på ovan: Hur upptäckte verksamheten att den eleven var särskilt begåvad? Om 
nej på ovan: Hur gör du/verksamheten för att upptäcka särskilt begåvade elever i 
matematik? 

b) Kan du beskriva lite mer om hur du upptäcker att en elev är särskilt begåvad. Har du 
några speciella rutiner eller verktyg?  

c) Vilket stöd ger du som specialpedagog till lärare för att upptäcka elever med särskild 
begåvning i matematik? Vilket av detta stöd ger du idag? Är det något stöd du saknar 
som du vill ge? Är det något stöd du som specialpedagog saknar?  

3: Kan du ge några exempel på hur du och verksamheten arbetar med särskilt begåvade 
elever i matematik? 

a) Får eleverna arbeta i mindre grupper, specialpedagog, matematikutvecklare hos 
kommunen etc.?   

b) Kan du beskriva lite mer om hur du arbetar med stödet du ger lärare kring 
undervisningen med särskilt begåvade elever i matematik? Har du några speciella 
rutiner eller verktyg till lärarna?  

c) Vilket stöd behöver du som specialpedagog för att kunna stödja elever med särskild 
begåvning i matematik? Vilket av detta stöd har du idag? Är det något stöd du saknar?  

4: Bakgrundsfrågor: 

a) Lärarexamen? Specialpedagogexamen? Mot vilka årskurser och speciell inriktning? 
Examensår?  

b) Övrig utbildning eller fortbildning?  

c) Utbildning kopplad till särskilt begåvade elever i matematik?  

d) Undervisningserfarenhet kring särbegåvade elever i matematik?  

e) Undervisningserfarenhet i matematik? 

 

 
  



32 
 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till matematikutvecklare hos en kommun. 

1: Vad anser du är en särskilt begåvad elev i matematik?  

2: Har du någonsin stött på en särskilt begåvad elev i matematik i årskurs F-3?  

a) Om ja på ovan: Hur upptäcktes det att eleven var särskilt begåvad? Var det du eller 
skolan? Om nej på ovan: Hur gör du/kommunen för att upptäcka särskilt begåvade 
elever i matematik? 

b) Kan du beskriva lite mer om hur du upptäcker att en elev är särskilt begåvad. Har 
kommunen några speciella rutiner eller verktyg i arbetet kring detta? Hur hjälper ni 
skolorna? 

c) Vilket stöd ger du som matematikutvecklare till skolor för att de ska upptäcka elever 
med särskild begåvning i matematik? Är det något stöd du saknar som du vill ge?  

3: Kan du ge några exempel på hur kommunen arbetar med särskilt begåvade elever i 
matematik? 

a) Undervisning på enskild skola, träffar hos dig etc.?  

b) Kan du beskriva lite mer om hur du arbetar med stödet du ger skolor kring 
undervisningen med särskilt begåvade elever i matematik? Har du några speciella 
rutiner eller verktyg till skolorna? 

c) Vilket stöd behöver du som matematikutvecklare för att kunna stödja skolor med 
elever i särskild begåvning i matematik? Vilket av detta stöd har du idag? Är det något 
stöd du saknar?  

d) Vet ni på kommunen hur många elever som har en särskild begåvning i matematik i 
årskurs F-3? 

4: Bakgrundsfrågor: 

a) Lärarexamen? Mot vilka årskurser och speciell inriktning? Examensår?  

b) Övrig utbildning eller fortbildning?  

c) Utbildning kopplad till särskilt begåvade elever i matematik?  

d) Undervisningserfarenhet kring särbegåvade elever i matematik?  

e) Undervisningserfarenhet i matematik? 
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Bilaga 4 

Missivbrev 

Information om undersökning av särskilt begåvade elever i matematik  

Hej! 

Vi är två studenter på grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens högskola som håller 
på att skriva vårt självständiga arbete. Arbetet syftar till att undersöka hur man i en 
kommun arbetar med särbegåvade elever i matematik i årskurserna F-3 på olika nivåer 
(klass-, skol- och kommunnivå). Undersökningen omfattar både lärare, 
specialpedagoger och ämnesutvecklare. Metoden som kommer användas i 
undersökningen är kvalitativa intervjuer. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Deltagande i undersökningen 
innefattar en intervju med eventuell uppföljning. Intervjun kan vid behov utföras via 
telefon men, då det är möjligt, helst genom en personlig träff. Intervjuerna förväntas ha 
en tidsåtgång på ungefär 45 minuter och kommer att spelas in.   

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. Alla uppgifter som fås under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. 
Exempelvis kommer data enbart behandlas av oss som genomför studien och inga namn 
eller annan information som kan avslöja Din identitet kommer att publiceras. Efter 
undersökningen avslutats kommer den insamlade datan att förstöras.        

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Där kan du som deltagare ta del av 
slutresultatet. 

Vid frågor får Du gärna kontakta oss via telefon eller mail. 

Med vänliga hälsningar 

  

Moa Gunell                                                                      Ellen Malmgren 

07x–xxxxxxx                                                                   07x-xxxxxxx 

Mgl15002@student.mdh.se                                         Emn15005@student.mdh.se 

 

Jannika Lindvall (handledare) 

07x-xxxxxxx 

jannika.lindvall@mdh.se  

 

Underskrift 

 

___________________________________________ 


