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”Duktiga” elever i matematik 

En studie om elever med särskild begåvning 

Linda Juntunen 

Sammanfattning 

På senare tid har det skrivits mycket om elever som har en särskild begåvning inom ett visst ämne och 

att de inte får den hjälp och stöttning som behövs i den svenska skolan. Lärare har ansvar att stötta 

även dessa elever, detta fastslår skollagen genom att ”utbildningen ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande” (SFS 2010:800, kap 1, 4 §). Detta innebär att alla har rätt att utvecklas efter 

sin egen förmåga. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med elever som har en 

särskild begåvning i matematik i årskurserna 4–6, hur lärare stöttar och utmanar dessa elever samt hur 

lärarnas engagemang kan motivera elever. Att vara särbegåvad innebär att man besitter en exceptionell 

begåvning inom ett eller flera ämnen. Den empiriska undersökningen består av semistrukturerade 

intervjuer med elever och lärare. Resultatet presenteras genom teman som kom fram genom 

meningskoncentrering (Kvale, 1997). Resultatet visar att lärare har svårt att skilja på särbegåvade och 

högpresterande elever, att dessa elever vill ha mer utmaningar men att lärarnas arbetstid ofta inte 

räcker till att möta alla elever på deras individuella nivå, även fast ambitionen finns.  
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Inledning 

Enligt skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) har alla elever rätt till en utbildning som gör att de 

kan utvecklas så mycket som möjligt, vilket gäller även de som har lätt att nå målen: 

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (Utbildningsdepartementet, 2010, 3 kap. 3 §) 

I läroplanen kan man läsa om vikten av att lärare behöver anpassa sin undervisning utifrån varje elevs 

olika förutsättningar och behov. Genom att ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 

är undervisningen till för att stötta elevernas vidare kunskapsutveckling och lärande (Skolverket, 

2011). Det står även att skolan ska erbjuda undervisning som är anpassad utifrån varje enskild elev: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, 

språk och kunskaper. (Skolverket, 2011, s.6) 

Detta gäller alla elever i skolan, oavsett vilken kunskapsnivå de ligger på. Vidare i skollagen står det: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 

/…/ I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. (Utbildningsdepartementet, 2010, kap 1, 4 §) 

Alla elever ska alltså få livslånglust att utvecklas med hjälp av stöd och stimulans från skolan.  

Många använder sig synonymt av termerna begåvad, högt begåvad, överbegåvad och särbegåvad 

(Mönks & Ypenburg, 2009). På engelska används bland annat uttrycken gifted och talented (Rotigel & 

Fello, 2004; Altinas & Ilgun, 2016; Koshy, Ernest & Casey, 2009). I december 2012 kom Skolverket 

med en rapport: Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen (Skolverket, 2012). I 

rapporten har de granskat de högpresterande elevernas resultat i den svenska skolan och de betonar att 

det är skillnad mellan elevernas förmåga att lära och elevernas verkliga lärande i skolan. Andra 

begrepp som tas upp är begåvade, särbegåvade och elever med särskild förmåga eller fallenhet 

(Skolverket, 2012). 

Altinas och Ilgun (2009) skriver i sin studie om gifted child. De har studerat lärare som arbetar på 

högstadiet och gymnasiet i Turkiet för att se lärarnas syn på elever som har en särskild begåvning. De 

kom fram till att lärarna ansåg att särskilt begåvade elever kan se detaljer som andra elever inte kan se, 

att de har större preferensramar, att de kommer med galna idéer samt att dessa elever är nyfikna och 

ställer frågor och är i behov av specialundervisning. Rotigel och Fello (2004) har gjort en 

litteraturundersökning på den då aktuella forskningen inom särbegåvning i matematik. De skriver i sin 

artikel om gifted students och menar att dessa elever ser lösningen direkt och inte vill ödsla tid på att 

redovisa hur de kommit fram till svaret. De kom fram till ett resultat som visar att de särbegåvade 

eleverna ofta har ett högt intresse för djupare kunskap. De förklarar att det är elevernas egen vilja att 

lära sig allt inom ett speciellt matematiskt område innan de går vidare till ett annat område. Koshy, 

Ernest och Casey (2009) beskriver i sin studie hur man i teorin och praktiken kan ta hand om 

matematiskt begåvade elever. De gjorde en två års studie i en brittisk storstad där de studerade elever i 

åldern 10–11 år. De studerade frågor som både rör identifiering av tillhandahållandet av matematiskt 

begåvade elever och de kom fram till att tillhandahållandet av stödet till lärarna är viktigt. Så de får 
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möjlighet att förbättra och berika sin egen kunskap och kompetens inom matematik för att kunna 

undervisa matematiskt begåvade elever.  

Av alla elever i skolan är ungefär 5 % särskilt begåvade i ett eller flera ämnen (Skolverket, 2018), dvs. 

ungefär en elev per klass. I en rapport från Skolinspektionen (2018) står det att de högpresterande 

eleverna ofta saknar anpassade utmaningar i matematikundervisningen. Med hänsyn till detta är 

intressant att se hur några skolor arbetar med de elever som har en fallenhet i matematik och se hur 

några begåvade elever löser matematiska problem. I denna studie kommer begreppen ”särskild 

begåvning”, alternativt ”särbegåvning” och ”högpresterande” diskuteras.  

Definition av begreppet ”särbegåvning” 

Särbegåvning som begrepp har funnits i Sverige sedan 1990-talet och Roland Persson (1997) var den 

första att översätta det amerikanska uttrycket gifted children, som användes av Marland (1971) i en 

rapport till den amerikanska kongressen 1971: 

Särbegåvade barn är de som genom sin extraordinära förmåga är kapabla till enastående prestationer, 

och som identifieras av yrkesskickliga och väl kvalificerade individer. Det är barn som kräver 

differentierade och individuellt anpassade pedagogiska program för att kunna förverkliga sig själva 

och göra en insats för samhället i stort. Detta är dessutom en typ av undervisning som vanligen ligger 

bortom den som den ordinarie. (Marland, 1971 citerad i Persson, 1997, s. 45–46) 

Både Persson (1997) och Pettersson (2017) menar att det inte finns någon enhetlig definition av vad 

särskild begåvning innebär. Persson (1997, s. 44) menar att det är en skillnad mellan begåvning och 

särbegåvning: 

Det torde därför vara lämpligt att för svenskt språkbruks vidkommande snarare använda begreppet 

särbegåvad för dessa elever, vilket antyder att begreppet begåvning är allmänt, men också att det 

existerar en grupp individer som på olika sätt är exceptionella till sin anpassnings- eller 

prestationsförmåga. 

Begåvning som begrepp ska tolkas som ett allmänt begrepp som passar in på alla medan begreppet 

”särbegåvning” passar in på de individer som innehar enastående förmågor (Persson, 1997). Persson 

skriver att man behöver använda begreppet särbegåvning på de elever som är det eftersom annars kan 

de genomsnittliga eleverna lätt kategoriseras som obegåvade eller mindre begåvade. Perssons (1997, s. 

50) definition av begreppet särbegåvning:  

Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom 

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

mänsklig prestation, aktivitet eller funktion. 

Pettersson (2008, s.20) menar att det finns vissa utpräglade drag hos särbegåvade elever: 

• Tidig förmåga att uttrycka sig och samtala med vuxna 

• Brett ordförråd och utmärkt läsförmåga 

• Orubblig nyfikenhet och frågvishet 

• Förmåga att tänka abstrakt, uttrycker komplexa idéer och tankar 

• Föredrar att umgås med äldre eller vuxna, har ibland svårt att hitta vänner i sin egen ålder 

• Ett utmärkt minne, förmåga att bevara och använda information i nya situationer 

• Ett sinne för humor som kan betraktas som något udda av andra 

• Utmanande beteende, särskilt då de är uttråkade 

• Otålighet över skolarbetet som de tycker saknar faktisk mening  
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Stödet i skolan 

Styrdokumenten ställer stora krav på lärarna. Pettersson (2008) menar att en av de viktigaste 

anledningarna till elevernas utveckling är lärarnas kompetens. En bra lärare har förmågan att anpassa 

undervisningen utifrån elevernas olika behov, har olika undervisningsmetoder att ta hjälp av, kan 

entusiastiskt och med klarhet förmedla kunskap.  

Trots bristande resurser i skolan pekar Pettersson (2008) på vikten av att stötta samtliga elever i 

klassrummet, även de särbegåvade eleverna. Enligt Skolverket (2012) måste skolan utvecklas och bli 

mer effektiv i sitt sätt att bemöta och främja lärandet hos de särbegåvade eleverna. Persson (1997) 

liksom Skolverket (2012) menar att det finns en generell uppfattning att dessa elever klarar sig själva 

helt utan stöttning för att bemöta elevers fulla potential. Lärare har en skyldighet att anpassa 

undervisningen mot alla elevers behov och förutsättningar, för att främja elevernas utveckling så 

mycket som möjligt. Detta nämns i början av läroplanen (Skolverket, 2011, s. 6) samt i kapitel 3 

paragraf 3 i Skollagen: 

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. 

(Utbildningsdepartementet, 2010, 3 kap. 3§) 

De elever som detta citat handlar om är högpresterande eller särbegåvade. Vad skillnaden är mellan 

dessa kommer redas ut i nästa stycke. Skolverket (2012) påpekar att de anpassningar man gör för att 

bemöta de särbegåvade elevernas behov inte är tillräckliga. Att bara låta eleverna räkna fler uppgifter 

av samma typ i läroboken är inte alls en utmaning, utan kan tvärtemot leda till lägre motivation och 

intresse (Skolverket, 2012). 

Sheffield (2003) skriver i sin artikel att alla elever är olika och inte utvecklas i samma takt eller tar sig 

an samma problem med samma förståelse eller njutning men alla kan uppnå högre nivåer. Man måste 

se till att alla elever är engagerade och får utmaningar för att göra framsteg (Sheffield, 2003). Alla 

särbegåvade elever är olika (Kim, 2006; Rotigel & Fello, 2004). 

Särbegåvad eller högpresterande 

När man pratar med lärare och pedagoger om elever med särskild begåvning syftar de ofta på duktiga 

och högpresterande elever. Genom detta synsätt blir den särbegåvade eleven en elev som uppskattas av 

läraren (Persson, 1997). Eleverna som beskrivs som smarta, flitiga, tysta och lydiga är högpresterande 

och dessa elever stör inte undervisningen med frågor. De särbegåvade eleverna upplevs tvärtemot som 

besvärliga och omedgörliga (Persson, 1997). 

Pettersson (2017) menar att det är viktigt att skilja på högpresterande elever och särbegåvade elever. 

Såsom Persson (1997) och Skolverket (2012) skriver även Pettersson att de högpresterande eleverna är 

de elever som presterar bra i skolan och genom det får bra betyg. Elever som är högpresterande 

behöver inte vara särbegåvade och de särbegåvade eleverna behöver inte vara högpresterande. De 

särbegåvade eleverna får därför inte helt givet bra resultat som följd. Pettersson skriver att den 

högpresterande eleven är mer ordningsam och anpassar sig lättare till miljön i klassrummet, medan en 

särbegåvad elev ifrågasätter hur man arbetar och innehållet på lektionen eller sitter helt tyst.  

Mensa är en förening för personer med högt IQ och Mensa har ett program för begåvade barn, GCP – 

Gifted Children Program. Detta program syftar till att informera skola och föräldrar om behoven som 
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finns hos de särbegåvade eleverna. På Mensas hemsida finns en tabell gjord efter Shirley Kokots 

(1999) forskning och i Tabell 1 visas tydliga skillnader mellan de särbegåvade elevernas och de 

högpresterande elevernas uppförande i klassrummet. 

Tabell 1 visar skillnader mellan högpresterande elever och särbegåvade elever utifrån Shirlys Kokots 

(1999) forskning. 

Högpresterande elever Särbegåvade elever 

Kan svaret 

Är intresserade 

Har goda idéer 

Arbetar hårt 

 

Besvarar frågor 

Lyssnar med intresse 

Lär sig snabbt 

Har många jämnåriga kamrater 

Kopierar 

Tycker om skolan 

Tänker steg för steg 

Är nöjd med sin inlärning 

Förstår idéer 

Ställer frågor 

Är nyfikna 

Har tokiga idéer 

Sysselsätter sig med andra saker men klarar sig 

ändå 

Diskuterar dem 

Visar starka åsikter och synpunkter 

Kan redan 

Föredrar vuxna 

Skapar nytt 

Tycker om att lära 

Tänker komplext 

Är mycket självkritisk 

Tänker abstrakt 

 

Det är viktigt att alla elever inkluderas i klassrummet, oavsett om man är högpresterande, särbegåvad 

eller inget av det. Att förstå skillnaden mellan högpresterande och särbegåvade elever kan göra det 

lättare att se vilken elev som är något av det och vad man då kan göra för denne elev. Alla elever ska 

bemötas på samma sätt och få känna att de lyckas i skolan. 

Acceleration och berikning 

Acceleration och berikning är olika metoder för att arbeta med särbegåvade elever. Persson (1997) 

menar att särbegåvade elever lätt kan bli uttråkade om undervisningstakten är långsam. Acceleration är 

ett didaktiskt val som innebär att de särbegåvade eleverna arbetar igenom samma sak som de andra 

eleverna snabbare, de får alltså möjlighet att avancera inom ett specifikt arbetsområde (Kim, 2006; 

Koshy et al., 2009; Persson, 1997; Pettersson, 2008)). Detta kan ge särbegåvade elever möjlighet att 

fortsätta vidare mot nya moment snabbare än sina klasskompisar. Men Kim (2006) tycker att man bara 

ska använda sig av acceleration temporärt då de särbegåvade eleverna behöver utmanas mer för att 

utvecklas mer. Det håller Rotigel och Fello (2004) med om då de nämner att acceleration är ett 

gynnsamt didaktiskt val och de betonar att acceleration till viss del är nödvändigt för att de 

särbegåvade eleverna ska utvecklas. Samtidigt anser de att man måste kombinera acceleration med 

andra arbetssätt för att ge de särbegåvade eleverna förutsättningar i deras fortsatta lärande. Om man 
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erbjuder samma typ av uppgifter kan det innebära en risk att eleverna döljer sina förmågor, eftersom 

uppgifterna fortfarande kan vara upprepande och inte tillräckligt stimulerande. Bristande stimulans 

kan leda till att eleven tappar motivationen (Rotigel & Fello, 2004). Ger man eleverna däremot 

utmanande uppgifter kan det ses som en berikning (Kim, 2006; Rotigel & Fello, 2004). Berikning 

innebär att alla elever arbetar inom samma arbetsområde, men att de särbegåvade eleverna får arbeta 

med uppgifter som kräver mer ansträngning och djupare förståelse (Koshy et al., 2009). Berikning kan 

innebära öppna uppgifter där både lösning och tillvägagångssätt kan variera. 

Definition av ”problemlösning” 

Att undervisa en helklass i problemlösning är svårt då eleverna ligger på olika nivå kunskapsmässigt. 

Haglund et al. (2005) har skapat riktlinjer för det som de kallar rika matematiska problem. För att 

skapa riktlinjer gick de igenom olika forskares syn på vad ett matematiskt problem är, de gjorde en 

jämförelse mellan problemen och har letat efter gemensamma drag. När elever löser rika problem får 

de upptäcka, utvidga, fördjupa och använda sig av sina matematiska kunskaper (Haglund et al., 2005). 

Haglund et al. (2005) menar att för att ett problem ska betraktas som rikt måste sju kriterier uppfyllas: 

• Problemet ska introduceras till viktiga matematiska idéer. 

• Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

• Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

• Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och 

representationer. 

• Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda lösningar, 

ett resonemang som visar på olika matematiska idéer. 

• Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

• Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem.  

(Haglund et al., 2005) 

Enligt Haglund et al. (2005) kan detta ses som en samlad definition för problemlösningsuppgifter och 

främst hur rika matematiska problem är uppbyggda. Ett rikt matematiskt problem ger eleverna tillfälle 

till en givande diskussion om matematiska begrepp och tillvägagångssätt.  

Syfte 

I klassrummen finns det stor spridning på elevernas kunskaper. Rotigel och Fello (2004) tillika 

Sheffield (2003) menar att det är viktigt att vi bemöter alla elever på deras kunskapsnivå. I den här 

studien är syftet att undersöka hur man arbetar med särbegåvade elever i matematikundervisningen, 

vilka resurser lärare använder för att stötta och utmana dessa elever samt vilka anpassningar som finns, 

vilka resurser som de anser att de behöver för att arbeta med elever med särskild begåvning i 

matematik samt hur elever med särskild begåvning upplever matematikundervisningen. 

Frågeställning 

• Hur uppfattar grundskollärare elever med särskild begåvning i matematik?  

• Hur anpassar lärarna undervisningen utifrån de särskilt begåvade elevernas behov? 

• Hur löser och samtalar elever kring rika matematiska problem? 
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Metod 

Datainsamlingsmetod 

Utifrån syftet för studien gjorde jag intervjuer. För att få en komplett bild av de särbegåvade eleverna 

intervjuade jag både lärare och elever. Utifrån intervjuplanerna kompletterades frågorna med 

följdfrågor kopplade till den intervjuades svar. Denna typ av intervju kallas semistrukturerad (Bryman, 

2002). Frågorna följer en tematisk intervjumall där deltagarna fritt får svara på frågorna. Lantz (2007) 

beskriver detta som en öppen intervju och intervjufrågorna formuleras för att fånga den intervjuades 

uppfattning. Genom detta kom deltagarna och intervjuaren tillsammans att skapa samtalet. 

Intervjuerna ljudinspelades. 

Matematiska uppgifter 

Eleverna fick under intervjuerna arbeta med två matematiska problem, Stenplattorna och Tornet 

(Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). Medan de löste uppgifterna fotograferade jag deras lösningar för 

att lättare kunna följa med i deras tankegångar när uppsatsen skrivs.  

Urval 

Enligt Bryman (2002) väger informantens tankar och synpunkter tungt i den kvalitativa intervjun. Hur 

många intervjuer som skulle göras fick planeras utifrån tiden, då tiden var en begränsande faktor, detta 

menar Bell (2006) är ett problem. För att planeringen, utförandet och bearbetningen skulle hinnas med 

bedömdes det att tre intervjuer med lärare skulle göras samt fyra intervjuer med elevgrupper. 

För att få ett bredare resultat valde jag ut tre lärare som undervisade i årskurs 4, någon i årskurs 5 samt 

någon i årskurs 6 och elevgrupper med tre elever i varje. Det är lärarna själva som valt ut vilka elever 

som skulle vara med i undersökningen. 

En lärare valde att inte delta, vilket var en orsak till att urvalet av elever blev begränsat. Deltagande 

lärare blev två stycken som undervisar matematik, en i årskurs 4 och 6 medan den andra undervisar i 

årskurs 5 och 6. Förhoppningen var då att få elevgrupper från samtliga klasser som de undervisar i och 

3–4 elever från varje klass. När läraren i årskurs 5 och 6 inte fick in några medgivandebrev från sina 

elever, gjordes valet att istället ta fler elever från den andra deltagande lärares klasser. Men den läraren 

lämnade bara ut medgivandebrev till några få elever, som denne ansåg vara särskilt begåvade i 

matematik, så alla elever som fått målsmans medgivande att delta fick delta i studien och deltagande 

elever blev tolv stycken i årskurs 6.  

Genomförande 

Intervjuerna ägde rum på elevernas och lärarnas skolor under skoltid. Detta för att intervjupersonerna 

ska känna sig bekväma eftersom de befinner sig i en för dem naturlig miljö. Lärarna intervjuades 

enskilt medan det blev fyra gruppintervjuer med 3 elever i varje. Intervjuerna med elevgrupperna tog 

mellan 45 minuter och en timme att genomföra och lärarintervjuerna tog ca 30 minuter. Eleverna går i 

årskurs sex på en skola i en stor stad i Sverige.  
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Matematikuppgifterna fick eleverna en stund in i intervjun och de började med att lösa uppgifterna 

enskilt. Sedan diskuterade vi deras lösningar och tittade om de var överens med både svar och lösning. 

Ibland var svar och lösning inte överensstämmande mellan eleverna i gruppen, vilket ledde till en 

längre diskussion där de fick förklara mer ingående hur de tänkte.  

Bearbetning och analys 

Data i denna studie kommer bygga på svar på intervjufrågorna och på elevernas lösningar på de 

matematiska problemen. Några av elevernas lösningar samt citat och kommentarer från intervjuerna 

kommer att exemplifieras i studien. 

Efter transkriberingen gjordes en bearbetning av de intervjuades svar genom en analysmetod som 

Kvale (1997) benämner meningskoncentrering. Detta för att jag skulle få tydliga teman att använda 

mig av i analysen. Denna analysmetod sker i tre steg. Först läser man intervjutexterna i helhet och 

efter det väljer man ut längre sammanhängande citat från det transkriberade materialet, dessa blir 

meningsenheter. Dessa sammanfattas sedan till kortare formuleringar, nyckelord. Dessa kategoriseras 

ytterligare en gång i sista steget till olika teman. På detta sätt för man meningsenheter från olika 

intervjuer till gemensamma teman. Viktigt är att huvudinnebörden fortsatt är den samma. Här nedan 

ser man hur jag använt denna metod, Tabell 2 (eleverna) och Tabell 3 (lärarna). 

Tabell 2 visar vilka temana blev efter meningskoncentrering av elevintervjuerna. 

Meningsenhet Nyckelord Team 

Mest genomgångar när vi kommer 

till nya kapitel och två lektioner då 

vi ska läsa från ett uppslag i boken 

som man kunder gjort själv på 5 

sekunder 

Det är tråkigt med genomgångar Matematik är tråkigt 

Och man ska aldrig hinna bli klar. 

Förutom… Man ska aldrig sitta och 

inte ha något att göra 

Man ska alltid ha något att göra Matematik är roligt 

Jag skulle nog säga när det är olika 

svårighetgrader, när man kan välja 

liksom efter vad man kan. 

Det är bra när man får välja 

svårighetsgrad själv 

Matematik är roligt 

Sånt som man redan kan och ändå 

måste göra flera gånger. 
Det man redan kan är inte kul Matematik är tråkigt 

Min pappa har alltid stött mig med 

extra uppgifter hemma  
Bra med stöttning och extra 

uppgifter hemifrån 

Stöd och stimulans 

Jag skulle säga att framförallt lärare 

stöttat mig med olika slags uppgifter 
Bra med en stöttande lärare Stöd och stimulans 

Tabell 3 visar vilka temana blev efter Kvales meningskoncentrering av intervjuerna med lärarna. 

Meningsenhet Nyckelord Tema 

där märkte jag att dom blev klara 

väldigt fort. Vissa tyckte att det var 

lite tråkigt med matte för att dom 

kunde ofta det redan det vi gjorde. 

Snabba elever som tycker det är tråkigt 

med repetition 

Särskilt begåvade elever  

man märker direkt när eleven 

förstår direkt efter genomgången 

och har kunskap. Förstår snabbt och 

dom lätta uppgifterna är tråkiga för 

den eleven.  

Man märker direkt vilka elever som 

har en särskild begåvning 

Särskilt begåvade elever  
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dom ska få utmaning dom som är 

särskilt begåvade. Dom får alltid 

utmaning. För dom ska fortsätta och 

utveckla sig för dom ska inte ha 

tråkigt. 

Särbegåvade ska fortsätta att utveckla 

sig 

Särskilt begåvade elevers fortsatta 

utveckling 

Dom elever som är särbegåvade dom 

ska inte jobba med enkla uppgifter. 

Inte bara att sitta och räkna och 

fylla. Som tillexempel i matematik 

bara fylla mattehäftet. Dom kan 

hoppa över dom som är enkla och 

jobba direkt med utmaningar. 

 

Särbegåvade elever ska inte jobba med 

enkla uppgifter 

Särskilt begåvade elevers fortsatta 

utveckling 

vår specialpedagog som är inriktade 

på att stötta dom eleverna som har 

svårigheter och som inte når målen. 

Tyvärr så har vi ingen som kan 

stötta med dom som är lite mer 

begåvade. Och det tycker jag är lite 

synd får då läggs det på oss lärare 

att plocka fram uppgifter som 

utmanar dom eleverna 

 

Specialpedagogen hjälper elever som 

inte når målen 

Skolans resurser till särskilt begåvade 

elever  

Dom starka eleverna eller dom 

begåvade eleverna får läraren själv 

plocka fram någonting och tyvärr är 

det inte många som tänker på att 

dom ska utmana dom mer. 

Lärarens ansvar att tillgodo se de 

begåvade elevernas behov 

Skolans resurser tillsärskilt begåvade 

elever  

 

Elevintervjuer resulterade i följande teman (Tabell 2): ’Matematik är roligt’, ’Matematik är tråkigt’ 

och ’Stöd och stimulans’. Lärarintervjuerna resulterade i temana (Tabell 3) ’Särbegåvade elever enligt 

lärarna’, ’Särbegåvade elever och deras fortsatta utveckling’ och ’Särbegåvade elever och skolans 

resurser’.  

Forskningsetik 

Undersökningen bygger på respekt för de deltagande lärarna och eleverna. Lärare, elever och skolor 

hålls anonyma för att skydda deltagarnas integritet. Kontakt med lärare etablerades per e-post. Ett 

informationsbrev till lärarna och ett annat till deras elever skickades via e-post tillsammans med 

studiens syfte.  

Innan undersökningen blev deltagarna informerade om forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002). 

I informationsbrevet fick deltagarna information om undersökningens arbetsområde, metoder och 

syfte. Deltagarna försäkrades även anonymitet och att de kan avbryta deltagandet när som helst. De 

fick även information om att undersökningen enbart nyttjas i denna undersökning och att allt material 

förstörs efter att arbetet är godkänt. För att skydda deltagarnas integritet fick samtliga deltagande 

fiktiva namn.  
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Resultat 

Lärarnas syn på ”duktiga” elever inom 

matematiken 

Särskilt begåvade elever 

Sigrid berättar om elever som hon anser ha en särskild begåvning inom matematik och hon säger att 

dessa elever bara behöver gå igenom något en gång för att sen kan de det när de räknar något liknande 

och att ”då kan de dra själva slutsatser”. Sigrid berättar att hon ser ganska fort vilka elever som besitter 

en särskild begåvning i matematik efter att hon tagit över en ny klass, dessa elever tycker det är 

roligare eftersom matematiken i årskurs 4 ska vara svårare men att eleverna snabbt anser att allt är lätt 

och vill ha utmaningar:  

Märkte jag att dom blev klara väldigt fort. /…/ Så de får alltid mer utmanande uppgifter och då kan 

jag alltid se, inom varje område, hur långt fram ligger dom redan innan vi har börjat arbeta med det. 

Så att dom inte behöver göra sånt som dom redan kan i onödan. (Sigrid) 

Hon märker att eleverna tycker det är för lätt genom att eleverna ofta frågar ”Vad kan jag göra nu?”. 

Sigrid tycker inte om att elever ska sitta och nöta, är det så låter hon eleverna hoppa framåt. Eleverna 

ska lära sig något nytt, inte sitta och repetera, vilket kan göra att eleverna lätt blir uttråkade. Sigrid 

fortsätter och säger att dessa elever ser samband och mönster samt att de är snabba i huvudräkning. 

”Dom ser mönster även i vardagen och inte bara i matteboken. Dom kan dra slutsatser kring annat 

också inte bara i matten.” Sigrid upplever det som att dessa elever ser hur saker hör ihop innan hon 

gått igenom det.  

Renata berättar att man direkt märker vilka elever som är ”duktiga”.  

1. Har du mött en särskilt begåvad elev i matematik? (Jag) 

2. Menar du som är riktigt duktiga? (Renata) 

Renata berättar att man märker dessa elever snabbt eftersom de förstå direkt, att kunskapen fastnar och 

att de lätta uppgifterna inte är något för dessa elever. Med det menar Renata att elever med en särskild 

begåvning i matematik ”inte bara [ska] att sitta och räkna.” Hon anser att dessa elever direkt ska 

fokusera på utmaningar istället: 

Dom elever som är särbegåvade dom ska inte jobba med enkla uppgifter. Inte bara att sitta och räkna 

och fylla. Som till exempel i matematik bara fylla i mattehäftet. Dom kan hoppa över dom som är 

enkla och jobba direkt med utmaningar. (Renata) 

Renata menar att de särbegåvade eleverna inte ”ska jobba med enkla uppgifter”, utan istället få 

uppgifter som utmanar dem. Sigrid gillar hjärngympa och låter de särskilt begåvade eleverna arbeta 

med olika IQ-pussel och 3D-pyramider. Hon började med att ta fram sådant material för att se om 

eleverna kunde lösa dem och det kunde de. Detta var en anledning till att Sigrid märkte att vissa elever 

”ligger på en lite mer avancerad nivå”.  

Särskilt begåvade elevers fortsatta utveckling 

Renata berättar att de särbegåvade eleverna ska få utmaningar i form av fördjupningar, både i helklass 

och enskilt tillsammans med läraren. Renata använder sig mycket av en-mot-en undervisning med de 
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elever som hon anser vara ”duktiga”, hon står bredvid och går igenom fördjupningar som hon känner 

att hon inte kan ta i helklass: 

För jag kan inte ta fördjupning[ar] med hela klassen [för] annars kommer jag tappa dom eftersom det 

finns stor spridning i klassen.  

Hon anser att vissa fördjupningar inte kan göras i helklass eftersom hon har stor spridning 

kunskapsmässigt i klassen. Hon påpekar att det är viktigt att jobba enskilt med de duktiga eleverna. 

Renata uttrycker att det är hon själv som mattelärare som är den som har ansvaret att komma med 

uppgifter till de elever som har en särskild begåvning. En anledning till att hon inte hinner med mer än 

att ge fördjupningar är tidsbrist, detta påtalar hon flera gånger under intervjun som en stor anledning 

till att hon inte hinner med mer än att ge de särskilt begåvade eleverna utmaningar i form av 

problemlösningsuppgifter. ”Man hinner inte göra allt som man vill göra” fortsätter hon. 

Precis som Renata vill Sigrid också undervisa sina elever enskilt, i små grupper och i helklass.  

Jag gör både och jag tycker det är viktigt att dom får jobba både enskilt, att dom lär sig lösa uppgifter 

själva utan hjälp av några andra. Sen även i grupp så dom kan lära sig av andras idéer och tankar, 

men också vara den som också hjälper andra som ligger på en lägre nivå, så man lär sig att förklara 

varför dom tänker på ett visst sätt. När det blir många olika elever så får dom förklara på många olika 

sätt (Sigrid) 

Sigrid menar att genom att låta eleverna jobba både enskilt och i grupp får de fördjupade kunskaper i 

matematik. Sigrid tänker mycket på de fem förmågorna som eleverna bedöms efter: resonemang, 

metod, kommunikation, problemlösning och begrepp. För att de särskilt begåvade eleverna ska 

fortsätta utvecklas får de gå omkring i klassrummet och hjälpa sina klasskamrater. Genom detta får de 

träna på två av förmågorna som de annars tappar; dvs. resonemang och kommunikation: 

Man hindrar dom att göra det om man inte satsar på det här med alla förmågor, dom får inte nästa 

mattebok om dom inte visar att dom ligger på A-nivå på alla förmågor. För det är ju dit vi vill 

komma. Vi vill inte bara att dom ska fördjupas, utan vi vill att dom ska kunna allt enligt våra fem 

förmågor och inte bara begreppsdelen till exempel. (Sigrid) 

Sigrid märker att eleverna i början av årskurs 4 tycker att det är svårt att förklara för andra elever så de 

förstår, men det blir lättare desto mer de arbetar med det under lektionerna. Genom att arbeta med de 

fem förmågorna kontinuerligt under matematikundervisningen har Sigrids elever alltid något att arbeta 

med på lektionerna: 

Så de får alltid lite mer utmanande uppgifter och då kan jag alltid se, inom varje område, hur långt 

fram ligger dom redan innan vi har börjat arbeta med det. Så att dom inte behöver göra sånt som dom 

redan kan i onödan. 

Sigrid berättar att det alltid är bra ”att de får testa på det en gång”, men att de särskilt begåvade 

eleverna inte ska hålla på med samma sak för mycket för då ”lär dom sig ingenting”.  

Skolans resurser till särskilt begåvade elever 

Renata berättar att det är hennes ansvar då det är hon som ”ska ha koll” på sina elever. Det finns ingen 

specialpedagog som kan hjälpa och stötta henne i undervisningen av eleverna med särskild begåvning.  

3. Vilka resurser finns det för de duktiga eleverna? (Jag) 

4. Resurser... Ja det är jag. Det är mitt ansvar. Jag ska ha koll på mina elever. Det är min uppgift 

att hjälpa mina elever. (Renata) 

5. Får ni hjälp av specialpedagogerna i undervisningen? (Jag) 

6. För dom elever som behöver [det]. [De] som har mer svårigheter, om det behövs. /…/ [För] 

det är specialpedagogerna /…/ tillgängliga. (Renata) 



13 

 

7. Hjälper dom bara de svagpresterande eleverna? (Jag) 

8. Ja bara dom som är svaga. Inte andra särbegåvade, nej. (Renata) 

Specialpedagogerna på Renatas skola har bara möjlighet och tid att stötta de eleverna som är i störst 

behov av det. Tidsbristen är en anledning till att specialpedagogerna inte kan stötta de särskilt 

begåvade eleverna. Renata påpekar dock att lärare inte heller frågar specialpedagogerna om extra 

stöttning till särskild begåvade elever eftersom de inte heller har tid. 

Precis som Renata påpekar Sigrid att det är hennes ansvar att komma fram med tillräckliga utmaningar 

till de särskilt begåvade eleverna.  

9. Vilka resurser finns det här på skolan för dom här eleverna? (Jag) 

10. Nää. Vi har vår specialpedagog som är inriktade på att stötta dom eleverna som har 

svårigheter och som inte når målen. Tyvärr så har vi ingen som kan stötta med dom som är lite 

mer begåvade. Och det tycker jag är lite synd får då läggs det på oss lärare att plocka fram 

uppgifter som utmanar dom eleverna. (Sigrid) 

11. För vi har ju läroplanen som säger att alla elever ska få utmaning på sin nivå. (Jag) 

12. Precis och då är det vi lärare som får göra det. För det är ingen annan som göra det åt oss. 

(Sigrid) 

13. Och den tiden känner ni att ni har? (Jag) 

14. Jag känner att jag har det genom att jag har två ämnen jag undervisar i. /…/ genom att jag har 

tre 6: or och en 4. Så jag sparar mycke tid genom att göra sexornas planering väldigt lika 

genom att jag har dom och dom ska göra likadant, med bara små justeringar för varje klass så 

den anpassas till gruppen och då har jag mycke tid över till att klura på såna här grejer till dom 

som behöver extra anpassningar, både dom begåvade och dom lite svagare eleverna. Så jag 

känner att jag har den tiden men skulle jag ha fler än två ämnen eller undervisa som en 

klasslärare som många skolor gör på mellanstadiet. Tror jag att det skulle vara lita svårt att 

hitta den tiden. (Sigrid) 

Av detta kan man tyda att både Renata och Sigrid känner att det är deras ansvar som lärare att ge de 

särskilt begåvade eleverna tillräckligt utmanande uppgifter. Renata har berättat att tidsbrist är en 

anledning till att hon inte hinner ge de särskilt begåvade eleverna andra utmaningar är 

problemlösningar, ”Man hinner inte göra allt man vill göra”. Sigrid däremot har mer tid till att planera 

extra uppgifter till sina elever, men hon tror ”att det skulle vara svårt att hitta den tiden” om hon hade 

undervisat i flera ämnen. 

”Duktiga” elevers syn på 

matematikundervisningen 

Matematik är roligt 

Samtliga elever tycker matematik är roligt. Alla elever gav intrycket att matematik är kul när man 

förstår och får anpassade uppgifter att arbeta med. Nils påpekade att matematik är kul när man har 

något att göra: 

Man ska inte hinna bli klar. Man ska aldrig sitta och inte ha något att göra. (Nils) 

Jag tycker det är kul när man börjar något nytt och inte förstår hur man gör. Då blir det mycket 

roligare (Max) 

Samtliga elever håller med Nils när han säger ”Man ska aldrig sitta och inte ha något att göra”. Max 

tycker matte är kul eftersom man måste tänka mer, för han gillar inte att tänka inom givna mallar utan 
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han vill skapa sina egna mallar. De andra eleverna berättade om andra saker som gör 

matematikundervisningen kul:  

15. Jag gillar när man får lära sig alla regler för det då är det kul. (Olle) 

16. Det är roligare när det är sånt som inte bara är i boken. För då får man tänka på andra sätt än 

vad man gör i boken. När man gör annat får man tänka mer fritt och göra som man vill. 

(Greta) 

17. Jag tycker det är kul med jättelånga tal. Typ tjugo siffror gånger tjugo siffror. Att man måste 

tänka på flera saker samtidigt. (Erik)  

18. Jag gillar problemlösningar, när man måste tänka mer. Det tycker jag är kul. (Nils) 

19. När det är svårare uppgifter. (Oili) 

20. När det är något att bita i och när det är olika svårighetsgrader, när man kan välja själv liksom 

efter vad man kan. (Helena) 

21. Jag skulle nog säga när det är olika svårighetsgrader, när man kan välja liksom efter vad man 

kan (Ellie) 

22. Det är kul när man får lära sig något nytt. (Harry) 

23. Jag tycker mycket om matte, kemi och fysik. Det är typ samma. Det är kul. Jag tycker det är 

intressant med fysik för man använder så mycket matte. (Anton) 

Matte ska vara kul, för då lär man sig saker. Detta tycker samtliga elever som intervjuades i denna 

studie. 

Matematik är tråkigt 

Eleverna anser att det är mycket roligare när man förstått vad man håller med på. Men samtidigt är det 

tråkigt med repetition. Samtliga elever gav uttryck för att matematiken i skolan kan vara för enkel eller 

tråkig. Emil påpekade det när han sa att han inte tycker om genomgångar: 

Genomgångar. Jag hatar genomgångar.  (Emil) 

Emil ”hatar” genomgångar eftersom ”vi [måste] använda två lektioner till [att] repetera”. Han tycker 

det eftersom ”man [kan] läsa vad det är man ska göra i [läro]boken”. Även Olle tycker att 

genomgångar är tråkiga och hans förklaring till varför han inte tycker om genomgångar är att det är 

”så tråkigt med genomgångar på tavlan när man redan förstår allting. Varför går man liksom igenom 

10 olika tal med samma grej”. Övriga elever påtalade att de inte var nöjda med de uppgifter de fick i 

matematikundervisningen: 

24. Det är när uppgifterna är alldeles för enkla, det är inga utmaningar. Om det är något som är 

onödigt lätt då kan det bli lätt ganska långtråkigt, för det är samma sak hela tiden. (Max) 

25. Samma uppgift hela tiden. Det kan vara bra med rutinuppgifter för dom som har det lite 

svårare och inte riktigt förstår vad dom ska göra. Men när man förstått det kan det lätt bli 

långtråkigt. (Greta) 

26. Då det bara blir repetition. (Oili) 

27. Mängdträningen är tråkigt. (Lukas) 

28. Sånt som man redan kan och ändå måste göra flera gånger. (Nils) 

29. Och en sak som är jobbigt är sånt när det tar lång tid. (Erik) 

30. Det är jobbigt med uppgifter som sitter ihop. Det är enkelt men tar tid. (Anton) 

Av detta kan man se att eleverna tycker att det är tråkigt när det är alldeles för lätt, när det är 

repetitions-/ rutinuppgifter, för mycket genomgångar och inga utmaningar. Olle menar dock att det 

kan vara bra med matteboken, genomgångar och börja med grunderna ibland, dvs. ”det kan var ju vara 

bra med genomgångar ibland utifall man inte förstår”. Eleverna tycker det är kul att påbörja ett nytt 

arbetsområde, men det är jobbigt med alla repetitionsuppgifter och alla är överens om att när man kan 

allting är genomgångar tråkigt.  
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Nils berättar att de ”duktiga” eleverna bara behöver göra halva kapitlet i matematikboken, dvs. ”vi 

behöver bara göra hälften av /…/ talen för att vi redan kan det sedan tidigare”. Visst tycker han att det 

är bra för då blir det inte så mycket repetition, men samtidigt tycker han att det blir väldigt få uppgifter 

att räkna och att man då inte har något att göra när man är klar. Övriga elever tycker också att det är 

tråkigt att inte ha något att göra på matematiklektionerna: 

31. Man gör klart dom gröna sen utmaningen och sen har man ingenting att göra. (Emil) 

32. Det blir så tjatigt när det blir likadana uppgifter som man gjort i alla år. (Helena) 

33. Det är tråkigt att jobba i boken då man redan kan allting. Då blir det inget nytt att lära sig. 

(Greta) 

Eleverna uttrycker även att det är tråkigt att motivera svaret, de vill helst bara skriva svaret och sen gå 

vidare till nästa uppgift: 

34. Jag tycker inte om när man behöver skriva nåt. (Erik) 

35. Motivera ditt svar är jobbigast för… (Emil) 

36. Då måste man typ skriva en uppsats liksom. (Nils) 

37. Jag tycker bara om när man behöver skriva svaret. (Erik) 

38. Det är mycket lättare när man bara behöver skriva svaret. (Emil) 

Alla eleverna tycker det är tråkigt att ha för lite att göra under matematiklektionerna, dvs. ”Det är blir 

då tjatigt när det blir likadana uppgifter” (Helena). De tycker även att det är tråkigt när de måsta lägga 

ner med tid än vad de anser är nödvändigt på vissa uppgifter, dvs. ”Motivera ditt svar är jobbigast för” 

(Emil) ”Då måste man typ skriva en uppsats” (Nils).  

Stöd och stimulans 

Många av eleverna uttrycker att de får stöttning hemifrån. Oftast är det någon av föräldrarna, Helena 

berättar även att läraren varit betydelsefull. Detta eftersom läraren tar fram utmaningar så man får 

något att bita i, men samtidigt har det inte alltid varit så. När Helena gick i lågstadiet och just i årskurs 

tre var det tråkigt, men när hon började i årskurs 4 blev matte hennes favoritämne: 

I lågstadiet var det väldigt enkelt. Sen när jag kom upp i fyran kände jag att jag fick en lagom 

utmaning. (Helena) 

Max berättar att han får hjälp av sin pappa, ”Han har alltid stött mig med extra uppgifter hemma och 

han har gett mig olika problemlösningar”. Greta säger att båda hennes föräldrar är väldigt stöttande 

med skolan och intresserad av hennes skolgång, med matten får hon hjälp av sin pappa som berättar 

olika matematiska regler. Detta tycker Greta är ett väldigt bra stöd och gör att hon lär sig mer. Greta 

berättar också att läraren ger stöttning genom att hen låter eleverna göra extra grejer. Andra elever 

påtalade också att de fick hjälp hemma:  

39. Min pappa hjälper och stöttar mig inte så mycket. Alltså han gillade matte därför har han fått 

mig att gilla matte. (Nils) 

40. Jag tycker om matte när det gäller NO då man räknar på olika saker och min pappa han är 

forskare på KTH så jag vill gärna plugga matte först och sen plugga NO. (Olle) 

41. Min pappa och farfar har haft stor betydelse för mig. (Ellie) 

42. För mig är det mina föräldrar som hjälpt mig med matten. De tycker det är kul och ger mig 

extrauppgifter att göra. Det är inte alltid kul men hjälper mig. (Harry) 

Erik känner dock att hans föräldrar inte stöttat honom, han säger att det mer är ”så att dom hjälper mig. 

Dom hjälper mig så jag kan göra annat istället”.  
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Matematikuppgifterna 

Att räkna med problemlösningar i matematik är vanligt, det berättar både Renata och Sigrid. Både 

Stenplattorna och Tornet är uppgifter där eleverna antingen kan rita en bild eller en tabell för att lösa 

problemet eller så kan de svara mer generellt med till exempel algebraiska lösningar. Tanken med 

dessa uppgifter var att utmana eleverna och för att se vilka olika strategier de använder sig av för att 

lösa problemen. Olika strategier kräver olika mycket av eleverna.  

Stenplattorna 

 

Ett mönster läggs med hjälp av kvadratiska stenplattor; mörka och ljusa. Så här ser mönstret ut: 

 
 

a) Hur många plattor går det åt till figur 5? Hur många av dem är ljusa och hur många är mörka? 

b) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 15? 

c) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 100? 

d) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur n?  

Hur många plattor går det åt totalt till figur n? 

Figur 1 visar uppgiften Stenplattorna från Rika matematiska problem (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005).  

När vissa elever redovisade sina svar på Stenplattorna (Figur1) lät det så här: 

43. Hur många av dom är ljusa plattorna i figur 5? (Jag) 

44. Jag tänkte ju att det är det yttersta lagret är mörkt och det är en platta (pratar om tjockleken på 

ramen) så trettiosex stycken är ljusa. (Greta) 

45. Nej, tjugofem är ljusa för jag tänkte såhär. Formeln som jag gjorde det är figurens nummer 

gånger fyra plus fyra och formeln för dom ljusa plattorna är figurensnummer upphöjt till två. 

Eller figurens nummer gånger figurens nummer. (Max) 

46. Då nu förstår jag vad jag hade gjort för fel. Jag tänkte fel så det är fem gånger fem så det är 

tjugofem ljusa plattor och fyrtionio minus tjugofem är tjugofyra mörka. (Greta) 

Genom att låta eleverna prata högt om sina lösningar upptäcker de själva var det eventuellt blivit fel.  
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Här ser vi Eriks lösning på Stenplattorna 

(Figur 2). 

47. Hur många plattor är det i figur 5? 

(Jag) 

48. Fyrtionio. (Erik) 

49. Hur många av dom är ljusa och mörka? 

(Jag) 

50. Det kan man räkna ut. 

tjugofem ljusa och en-två-tre-fyra-fem-

/…/-tjugotre-tjugofyra mörka. (Erik) 

I Eriks lösning (Figur 2) ser man att han på a-

uppgiften sett att de ljusa plattorna är fem 

gånger fem rutor, eftersom fem är figurens 

nummer. Han räknar den multiplikationen och 

får tjugofem. För att få svaret på de mörka 

räknar han ramen runt de ljusa i figur 5 för att 

få rätt svar.  

Sen ser man att han hittat mönstret för både de 

ljusa och mörka: 

Jag har skrivit fn, figurens nummer, gånger fn 

lika med antalet ljusa plattor och figurens 

nummer gånger fyra plus fyra är uträkningen 

för dom mörka.  

Detta mönster gör det enklare för honom att 

räkna och han använder det för att räkna ut 

svaren för ljusa respektive mörka i figur 15 och 

figur 100. 

Figur 2 visar Eriks lösning på Stenplattorna 

Figur 3 visar Emils lösning på Stenplattorna 

Emil har räknat de mörka plattorna i uppgift a (Figur 3) genom att ta två sidor med sju mörka plattor 

och multiplicerat sju gånger två samt de andra två sidorna som då består av fem plattor och 
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multiplicerat fem gånger två. Sen adderar han svaren och får fram hur många mörka det är i figur 5 av 

Stenplattorna. När han skulle påbörja b-uppgiften och figur 15 sa han: 

Jag har inte kommit på ett bra system för det här. Jag är inte klar för jag måste hitta ett mönster. Jag 

måste hitta ett bra mönster. Är det något bra som figurens nummer gånger någonting? Ett-två-tre… 

Jag har kommit på en grej.  

Det han kom på när han skulle räkna de mörka plattorna i figur 15 (b-uppgiften) och 100 (c-

uppgiften) var:  

n gånger n är lika med nånting X (n*n=X). n gånger fyra är lika med nånting Y och sen Y alltså det 

du får av n gånger fyra plus fyra. 

Emil multiplicerar n (figurens nummer) med n och få svaret på hur många ljusa plattor det är (n*n=X). 

För att få fram hur många mörka plattor det är tog han n multiplicerat med fyra och fick Y (n*4=Y) 

och sen adderade Y med fyra för att få fram antalet mörka plattor. Emils formel för de mörka plattorna 

stämmar bra överens med formeln, n*4+4= antalet mörka plattor, Emil skriver med X och Y istället 

och han skrev inte ihop n*4+4 utan höll de som separata uträkningar (Figur 3). 

Figur 4 visar Nils lösning på Stenplattorna 

Även Nils räknar två sidor med sju mörka multiplicerat med två och sen två sidor med fem 

multiplicerat med två för att sedan addera de svaren för att få fram hur många mörka plattor det är i 

figur 5. Sen tar han totala antalet plattor för hela figur 5 subtraherat med antalet mörka för att få svar 

på hur många ljusa plattor det är (Figur 4):  

51. I fyran är det sex gånger sex då blir det sju gånger sju vilket betyder att sju gånger sju är lika 

med fyrtionio och då borde det gå åt fyrtionio plattor till figur 5. (Nils) 

52. Hur många ljusa och mörka plattor är det? (Jag) 

53. På 5:an. Jag ritar upp figur 5. (Nils) 

54. Hur många av dem är ljusa? (Jag) 

55. Tjugofem. Vänta jag ska bara kontroll räkna. Det finns ett mönster på det mörka också. (Nils) 
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När han går vidare till b-uppgiften i Stenplattorna för att räkna ut antalet ljusa respektive mörka plattor 

i figur 15 är han inte nöjd med sin uträkning på a-uppgiften och han känner att han ”måste korta till 

det”. Jag frågade ”Varför?” eftersom man ändå ser hur han tänker på uppgift a. Efter att han tänkt ett 

tag kommer han fram till formeln för de ljusa respektive de mörka plattorna och använder sig av dessa 

formler för att beräkna de ljusa och mörka plattorna i b- och c-uppgifterna. 

 Figur 5 visar Max lösning på Stenplattorna 

När Max skulle beräkna totalt antal plattor i a-uppgiften av Stenplattorna tog han fem gånger fem för 

de ljusa plattorna, fem gånger fyra för de fem plattorna som finns på respektive sida och fyran står för 

de fyra hörnen (Figur 5). Genom att räkna så kom Max snabbt på formeln för både de mörka och ljusa 

plattorna: 

Formeln som jag gjorde det är figurens nummer gånger fyra plus fyra och formeln för dom ljusa 

plattorna är figurens nummer upphöjt till två. Eller figurens nummer gånger figurens nummer.  

Att räkna ut antalet ljusa och mörka plattor i figur 15 och 100 i Stenplattorna gick bra eftersom han 

”använde samma formel hela tiden”. Max hittade mönstret direkt, utan att han fått några givna värden 

att räkna på. 
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Figur 6 visar Lukas lösning på Stenplattorna 

Lukas har inte skrivit någon mer uträkning än till figur 1 av Stenplattorna, men han kom snabbt fram 

till formeln för både de ljusa och mörka plattorna (Figur 6).  

56. Du har hittat ett mönster där du. (Jag) 

57. Mm (Lukas) 

58. Kan du använda dig av det för att räkna ut hur många plattor det är i figur 5? (Jag) 

59. Ja (Lukas) 

60. Kan du berätta formeln? Vad är formeln på dom ljusa plattorna? (Jag) 

61. Figurens nummer gånger figurens nummer (fn*fn). (Lukas) 

62. Så figuren i kvadrat (fn2). Vad är då formen för dom mörka plattorna? (Jag) 

63. Alltså jag tog figuren, alltså den här vita, så figurensnummer plus fyra gånger fyra (fn+4*4). 

Så det blir den här delen gånger fyra. Det kanske inte är så man gör? (Lukas) 

Lukas kom snabbt fram till rätt formel, men var osäker på om han gjort rätt. Under intervjun pratade vi 

om att man kan räkna på olika sätt, men ändå komma fram till samma svar. Det finns många vägar till 

att komma till svaret, vilken väg man väljer spelar ingen roll bara man räknar rätt och är tydlig i sin 

uträkning.  

 

 

Figur 7 visar Antons lösning på Stenplattorna 
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Anton beräknar de mörka plattorna i uppgift a på ett annat sätt än de andra 

eleverna. Han delade in ramen i fyra lika stora delar (Figur 7). 

Detta gjorde Anton på alla uppgifter i Stenplattorna: 

Alltså jag tog figuren, alltså den här vita, så figurensnummer plus ett gånger 

fyra. Så det blir den här delen (1–6) gånger fyra. Det kanske inte är så man 

gör?  

Anton kom fram till att formel för de mörka plattorna var n+1*4 och den 

fungerar precis lika bra som den formeln som andra elever kom fram till,  

n*4+4. Anton kom även på formeln för de ljusa plattorna: 

Figurens nummer gånger figurens nummer är lika med de ljusa plattorna.  

Det finns som sagt olika vägar till samma svar. Är man tydlig, kan förklara och räknar rätt spelar 

vägen till svaret ingen roll.  

Tornet 

 

a) Hur många kuber behövs för att bygga 

tornet på bilden?  

b) Hur många kuber behövs för att bygga ett 

liknande torn som är 6 kuber högt?  

c) Hur många kuber behövs för att bygga ett 

liknande torn som är 10 kuber högt?  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 visar uppgiften Tornet (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

När vissa elever löste Tornet (Figur 8) lät det såhär: 

64. Jag kom på ett sätt men det var så krångligt med höga tal. Så jag försöker hitta ett mönster för 

det… (Harry) 

65. Du behöver inte skriva så, jag skriver alltså eftersom det alltid är en-två-tre (osv.). (Oili) 

66. Så avancerat gjorde inte jag (tittar på Harrys lösning). (Helena) 

67. Du behöver inte göra så där komplicerat med minus. (Oili) 

Genom att eleverna pratade om sina lösningar kommer de på att det finns olika sätt att ta sig fram till 

rätt svar.  

1 2 3 4 5 6 1 

6      2 

5      3 

4      4 

3      5 

2      6 

1 6 5 4 3 2 1 



22 

 

 

Figur 9 visar Harrys lösning på Tornet 

Som man kunde läsa i dialogen mellan Harry, Oili och Helena tyckte Harry att det var krångligt med 

höga tal. När han löste första uppgiften på Tornet gick det lätt ”Det är ju bara att räkna” sa han och 

skrattade (Figur 9): 

Jag körde tre plus två plus ett vilket är den här vingen och det är sex och sex gånger fyra för det är 

fyra vingar som blir tjugofyra och tjugofyra plus fyra eftersom tornet var fyra högt lika med tjugoåtta.  

Harry gav en bra förklaring om hur han räknade ut hur många kuber det är i tornet som är fyra kuber 

högt och han räknade 6*4+4=28. På samma sätt räknade han ut både det sex kuber höga och tio kuber 

höga tornen i b- och c-uppgifterna. När han räknade c-uppgiften blev det jobbigt med huvudräkning 

och han skrev upp allt: 

Att man bara adderar ihop en sida. Inte mittpelaren utan bara dom här och sen adderar jag mittpelaren 

efter fått summan av alla runt. Jag räknade ut allt annat och sen la jag till mittpelaren. Så jag räknar ut 

en vinge och sen multiplicerar jag det med fyra för det är fyra vingar och sen det svaret som du får då 

av det plus mittpelaren. Jag tyckte det sättet funkade hyfsat. 

När man ser Harrys uträkning på c-uppgiften ser man att han till en början räknade med mittpelare när 

han räknade tio plus nio, men han upptäckte det när han räknat klart och subtraherade därför 

femtiofem minus tio för att få ut hur många kuber det är på en vinge (Figur 9). 
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Figur 10 visar Helenas lösning på Tornet  

Helena tyckte att Harrys sätt att räkna denna uppgift var komplicerad. Hon ville gärna berättade sitt 

sätt att beräkna denna uppgift (Figur 10): 

På den sista där med som är tio kuber högt. Men vänta, nu kom jag på en sak. Jag räknade tio gånger 

tio men det ska vara nio gånger tio för den där är ju bara på den sista. Den finns det ju bara en av, inte 

fyra av. Så det blir nio gånger tio som blir nittio och sen nittio delat med två eftersom det är en 

triangel och tänker jag som man räknar area då man delar på hälften och då blir det fyrtiofem. Och 

sen fyrtiofem gånger fyra och då blir det hundraåttio och plus tio så det blir hundranittio. 

Att Helena räknade tio multiplicerat med nio och att hon såg halva tornet som en pyramid framgår inte 

av hennes uträkning (Figur 10). Hon är något på spåren, håller man bara koll på sin egen uträkning och 

kan förklara den är det bra. 

Greta gör en enkel men samtidigt tydlig uträkning på denna 

uppgift (Figur 11). 

64. Det är fyra såna här sidor med sex i varje och det är 

sex gånger fyra så jag vet vad dom är tillsammans. 

Och sen vet jag att det är fyra högt. Så det blir 

tjugofyra plus fyra och då blir det tjugoåtta. (Greta) 

65. Precis. Hur många kuber är det i ett torn som är sex 

kuber högt? (Jag) 

66. Jag fick sextiosex eftersom det är sex block högt. 

Det är sex som det är nu plus fyra och plus fem så 

det blir femton. Och sen tog jag femton gånger fyra 

plus sex som blir sextiosex. (Greta) 

Figur 11 visar Gretas lösning på Tornet 

Man kan utan problem följa med i Gretas tankebanor. När hon räknade det tio kuber höga tornet 

räknade hon högt och sa ”två gånger fyrtiofem är nittio och nittio plus nittio är ju hundraåttio och sen 

la jag till dom här tio i mitten”. Hon gjorde helt rätt att räkna 2*45=90 och 90+90=180, detta eftersom 

det kan vara svårare att beräkna 4*45 med huvudräkning.  
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Figur 12 visar Oilis lösning på Tornet 

Oili använder sig av någon uträkning på b-uppgiften som är svårförklarad och hon tyckte själv att det 

var ett krångligt sätt för ”det måste ju finnas ett lättare sätt att göra det här på”, men hon kommer fram 

till att det på varje ”arm” finns 15 kuber (Figur 12).  

Jag skulle kunna komma på ett annat sätt men jag vet inte hur man skriver 

Att Oili tyckte detta var en jobbig uppgift blev uppenbart av hennes kommentarer, men sen säger hon 

någonting: 

Jag kom precis på ett nytt sätt som går mycket snabbare. 

I uppgift c ser vi hur hon adderar siffrorna 1–9 för att sen multiplicera den summan med fyra eftersom 

det är fyra ”armar” på tornet. Och får 4*45=180 som hon sen adderar mittpelaren till och får svaret 

hundranittio. Oavsett vilken uträkning hon använde sig av så löste hon uppgifterna. Men hon kunde 

inte förklara hur hon tänkte på b-uppgiftens uträkning (Figur 12).   
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Olle blev snabbt klar med båda a och b 

uppgifterna (Figur 13). Frågade han om 

kommit fram till någon formel och det sa han 

att han hade. 

67. Jag tog sex gånger fyra plus fyra och 

det är tjugoåtta. (Olle) 

68. Varför tog du sex gånger fyra? (Jag) 

69. För varenda sån här ute sida har sex 

block och det finns fyra ute sidor. Och 

sex gånger fyra är tjugofyra, och sen 

har vi dom i mitten som är fyra 

stycken, så plus fyra och det blir 

tjugoåtta. (Olle) 

Tydligt och bra. Olles förklaring på c-

uppgiften var även den bra och tydlig: 

Jag tänkte att det är tio block högt så den 

nästa där nere kommer vara nio. Så jag tänkte 

nio gånger fyra, åtta gånger fyra, sju gånger 

fyra, sex gånger fyra, fem gånger fyra, fyra 

gånger fyra, tre, gånger fyra, två gånger fyra, 

ett gånger fyra och sen plus tio. 

Figur 13 visar Olles lösning på Tornet 

Olle var väldigt tydlig i sin förklaring av hans uträkningar och man kan utan problem följa med i hans 

tankebanor.  

 

Max satt ett tag och tänkte innan han fick 

ned något på pappret. När han tänkt klart 

gick det fort och han ritade upp tornet i a-

uppgiften i 2D (Figur 14). 

79. Jag tog såhär när jag såg det att man 

kunde lägga dom här på dom här. 

(Max)  

80. Så det blir som en rektangel? (Jag) 

Sedan förklarar han tydligt sin 

lösningsstrategi:  

 

      Figur 14 visar Max lösning på Tornet 

Ja och då kan jag bara ta höjden, att det är sex högt på sidorna då är det alltid en mindre så då tar jag 

till exempel sex nu men då blir det fem och då var det två sidor så tar jag fem plus fem och sen måste 

jag tänka på centrum så fem plus fem plus 1 och då blir det sex gånger elva. Och sen om det är tio så 

blir det nio plus nio plus ett som blir nitton och tio gånger nitton är lika med hundranittio. 

Max hittade en formel för att beräkna tornets kuber, ((n-1)+(n-1)+1)*n och han är väldigt tydlig när 

han förklarar hur han tänkt och man kan utan problem följa med i hans tankebanor.  
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Sammanfattning av resultat  

Lärarna har svårt att skilja mellan särbegåvad och högpresterande. De uppgav att de alltid haft någon 

elev i klassen som besitter en djupare förståelse och de tänker på dessa elever som särskilt begåvade 

och duktiga. De kännetecken som lärarna nämnde i intervjuerna var att de ”duktiga” eleverna snabbt 

blir färdiga med uppgifterna, att de förstå snabbt, att de tycker det är tråkigt att göra de enkla 

uppgifterna, dvs. de uppgifter som de redan kan samt att de har förmågan att använda sig av sin 

kunskap i andra sammanhang. Lärarna använder olika strategier för att möta de särbegåvade eleverna, 

bl.a. genom att erbjuda utmanade uppgifter. En aspekt som hindrade lärarna från att lägga mer energi 

på att hitta utmaningar för eleverna var tidsbrist. 

De flesta av eleverna fann formlerna för att räkna ut uppgiften Stenplattorna (Figur 1). Eleverna såg 

fort att de behövde räkna med kvadrattal för att beräkna både alla plattor i hela figuren samt för de 

ljusa plattorna. För att beräkna de mörka plattorna hade de olika lösningsstrategier. Vad gäller 

uppgiften Tornet (Figur 2) använde eleverna tre olika lösningsstrategier: addera, multiplicera och rita 

på rutat papper. Elevernas syn på matematik varierade beroende på uppgiften, dvs. om den var 

utmanande eller för enkel. De angav också att de fick stöttning hemma. 

Diskussion 

Studiens syfte var att se hur man arbetar med särbegåvade i matematikundervisningen, hur dessa 

elever stöttas och utmanas samt hur elever med särskild begåvning upplever 

matematikundervisningen. Studien har genom Pettersson (2008), Persson (1997) och Kokot (1999) 

visat att det finns en tydlig bild mellan högpresterande och särbegåvade elever. Högpresterande elever 

klarar sig själva och får höga resultat. De särbegåvade eleverna, menar Pettersson (2017) ifrågasätter 

hur man arbetar, innehållet på lektionen eller sitter tyst under lektionen.  

Många elever som har en särskild begåvning i matematik, kan om de får möjlighet, bli framstående 

finansanalytiker, ingenjörer eller framtida matematiker. Får de en positiv upplevelse samt uppfattar 

matematikundervingen som rolig kan det leda till att dessa elever vill fördjupa sin kunskap för att 

jobba med matematik. Att planera matematikundervisningen utifrån matematikboken, som Greta 

pratar om på rad 16, kan medföra att undervisningen kan upplevas som ett tråkigt ämne där man bara 

räknar sida och sida ner med siffror (Koshy et al., 2009). Helena (rad 20) och Ellie (rad 21) pratar om 

att det är bra med en varierad undervisning som är anpassade efter elevernas kunskapsnivå. Gör man 

det kan matematikämnet upplevas som roligt och få eleverna att tänka i andra tankebanor (Koshy et. 

al., 2009). Resultatet visar att elever (rad 15 & 22) tycker att det är kul när de får utmaningar att arbeta 

med och att få lära sig nya saker. Elever behöver utmanande uppgifter för att utveckla sin matematiska 

kunskap och för att ta sig mot djupare matematisk förståelse av bland annat metoder och begrepp 

(Koshy et al., 2009).  

Den här studien har kommit fram till att lärarna anser att särskilt begåvade elever har ett driv att 

komma vidare (citat s. 12). Att eleverna är intresserade av matematikämnet, nyfikna på att lära sig mer 

och ställer mycket frågor. Nyfikenhet är ett karaktärsdrag som Sheffield (2003) anser ofta förekommer 

bland särskilt begåvade elever i matematik. Lärarna i denna studie visar i likhet med Petterssons 
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(2008) studie att matematiskt begåvade elever arbetar snabbt. Att bli klar snabbt är ett karaktärsdrag 

som är central faktor hos särskilt begåvade elever (Pettersson, 2008).  

Lärarna i studien anser inte att de begåvade eleverna är en homogen grupp, vilket även tidigare 

forskning presenterat (Altinas & Iltas, 2016; Sheffield, 2003). Lärarna i studien anser också att det är 

svårt att skilja på begreppen särbegåvad och högpresterande, de tänkte mer på de elever som besitter 

djupare förståelse och kunskap som duktiga och särskilt begåvade. Det finns däremot vissa egenskaper 

som lärarna anser känneteckna de särskilt begåvade elever. Till exempel utmärker de sig genom att de 

kan använda sig av logiskt tänkande och se samband och mönster i andra sammanhang än inom ett 

visst område.  

Att arbeta med acceleration och berikning i kombination kan vara det bästa alternativet för att de 

särskilt begåvade eleverna ska fortsätta utvecklas (Rotigel och Fello, 2004). Båda lärarna i studien 

använder sig av en kombination av acceleration och berikning. Acceleration genom att låta alla elever 

jobba med samma sak, men de elever som har en särskild begåvning får hoppa över vissa delar av 

läroboken. Detta innebär att de snabbare kan avancera inom ett specifikt arbetsområde (Kim, 2006; 

Koshy et al., 2009; Persson, 1997). Berikning innebär att eleverna får arbeta med uppgifter som kräver 

lite mer ansträngning och djupare förståelse av eleverna (Kim, 2006; Koshy et al., 2009). I studien 

(citat s. 13) framkom det att eleverna till ena läraren får bredd och fördjupad kunskap genom att de får 

jobba efter de fem förmågorna som elevernas bedöms efter.  

Något som framkom i denna studie är hur viktigt det är med stöttning för elevernas prestationer och 

den stöttningen står både lärare och vårdnadshavare för. Lärarna med utmaningar och anpassad 

undervisning i form av acceleration och berikning och föräldrarna med sin stöttning genom egengjorda 

uppgifter till sina barn (rad 39 och 42). I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att eleven ska erbjudas 

undervisning som är anpassad till elevens utveckling och förkunskaper och lärarna hade visioner att de 

tillfredsställer de särskilt begåvade eleverna på ett utvecklande sätt. Av resultatet kan man dra 

slutsatsen att lärarna har en vilja att ge de särskilt begåvade eleverna en utvecklande 

matematikundervisning men Renata (se s. 13) förmår inte att tillfullo ge en rättvis undervisning till de 

särskilt begåvade eleverna. Om lärarna själva inte har verktyg för att ge samtliga elever bra 

lärandesituationer finns det begränsande möjligheter att eleverna får de verktyg de behöver i sin 

kunskapsutveckling. Tids- och resursbristen i skolan är bekant för många, men det är skolledarens 

ansvar att bristen inte påverkar eleverna. Styrdokumenten som finns och arbetas utifrån tycks inte följa 

helt och konsekvenserna att inte bemöta eleverna rättvist och hjälpa dem framåt i sin utveckling kan 

leda till att vissa elever inte känner sig lyckade. Skolan vill att alla elever ska utvecklas och det finns 

ingen som hindrar den svaga eleven från att gå framåt i sin utveckling, men den särskilt begåvade 

eleven har rätt att bli bemött på samma sätt att få känna att den utvecklas och lyckas i skolan. 

Under elevintervjuerna märkte man ganska omgående varför just dessa elever blev utvalda av sin 

lärare att delta. Läraren som valde ut eleverna hade samma uppfattning som Haglund et al. (2005) att 

elever med liknande kunskaper som diskuterar sina lösningar får möjlighet att fördjupa sina 

kunskaper. Utgår man från Kokots forskning (Tabell 1) ser man att ungefär hälften av de utvalda 

eleverna visade tecken på att vara högpresterande och hälften särbegåvade. De elever som utmärkte sig 

som högpresterande visade det genom att de snabbt kunde svaret, de hade bra idéer, var intresserade 

och tänkte i olika steg (Kokot, 1999). De särbegåvade eleverna utmärkte sig genom att de var nyfikna, 

hade starka åsikter och synpunkter, var självkritiska, hade komplext och abstrakt tänkande (Kokot, 

1999; Pettersson, 2008).  
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Resultatet visade att många av eleverna fann formlerna till Stenplattorna (Figur 1) och för att lösa 

Tornet (Figur 8) använde eleverna tre olika lösningsteorier. Det var i uträkningarna och elevernas svar 

som fick mig att se vilka av eleverna som var särbegåvade och vilka som var högpresterande. De 

särbegåvade visade det i sina uträkningar och i sina förklaringar. Exempelvis var de självkritiska, Nils 

(Figur 4) sa ”måste korta till det” eftersom han tyckte att hans uträkning på a-uppgiften var för 

krånglig och Emil (Figur 3) var inte heller nöjd med uträkningen då han inte ” kommit på ett bra 

system för det här. Jag är inte klar för jag måste hitta ett mönster”. Han blev alltså missnöjd eftersom 

det tog lite längre tag att hitta formlerna för stenplattorna. Att tänka abstrakt och rita upp sin uträkning 

är en sak som både Kokot (1999) och Pettersson (2008) tar upp att särbegåvade elever gör. Helena 

(Figur 10) ritade alltid upp sin uträkning och hon var även frågvis och hade starka åsikter (Kokot, 

1999; Pettersson, 2008) gentemot andra elevers uträkningar (rad 66). Även Lukas (Figur 6) och Anton 

(Figur 7) var enligt mig särbegåvade. De kom snabbt fram till olika formler. Men de var under 

intervjun lite kritiska eftersom de var lite osäkra på om formlerna var korrekt (rad 63; citat s. 21). 

Killarna hade som Kokot (1999) skriver ”tokiga idéer”, komplexa och abstrakta tankar (Kokot, 1999; 

Pettersson, 2008). 

De elever som enligt mig var högpresterande visade det i sina steg för steg uträkningar genom att de 

gjorde tydliga uträkningar i flera steg som man lätt kunde följa. Att räkna steg för steg är en sak som 

Kokot (1999) menar att högpresterande elever gör. Erik (Figur 2), Max (Figur 5 & 14), Olle (Figur 13) 

och Harry (Figur 9) är enligt mig högpresterande. Deras uträkningar, idéer, snabbhet, räkning i flera 

steg och att de var väldigt nöjda med sina uträkningar passar bra in i de kriterier som Kokot (1999) 

kom fram till i sin forskning. 

Under elevintervjuerna pratade vi mycket om att man kan räkna på olika sätt, men ändå komma fram 

till samma svar. Det finns många vägar till att komma till svaret, vilken väg man väljer spelar ingen 

roll bara man är tydlig i sin uträkning, kan förklara den och räknar rätt spelar vägen till svaret ingen 

roll. Om lärare arbetar med varierande och verklighetsbaserade uppgifter kan de lyckas engagera och 

utmana de flesta elever, inte enbart de särbegåvade eleverna. Alla elever är olika individer med olika 

uttryck, behov och intressen. Alla måste få utvecklas utifrån sin egen förmåga.  

Tillförlitlighet 

Metoddiskussion 

Studiens fallbeskrivning grundas helt på intervjuerna med eleverna och lärarna. Det kan vara en 

begränsning att bara två lärare är med i denna studie, mer omfattning hade uppnåtts med fler lärare. 

Samma sak med eleverna, vara en begränsning var att alla elever kom från samma skola, mer 

omfattande hade det varit om man även kunnat intervjua elever på andra skolor. En mer omfattande 

beskrivning hade kunnat uppnås med observationer eller intervjuer med föräldrar och rektorer. 

Reliabilitet och validitet 

För att intervjuerna ska ha något värde för den berörda studien används begreppen reliabilitet och 

validitet (Lantz, 2007; Harboe, 2013). Bell (2006) skriver att reliabilitet eller tillförlitlighet är om 

tillvägagångssättet kan göras om vid andra tillfällen och visa samma svar. Validitet eller giltighet är ett 

mer svårdefinierat begrepp. Smith (2015) skriver om koherens och transparens som principer för 

utvärdering av validitet. Detta innebär att studien ska vara sammanhängande, att den som forskat kan 

argumentera för sin studie och genomförandet, att det finns en röd tråd mellan teoretisk ansats, syfte 
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och frågeställningar, metod och analys, att forskarens kan visa på transparens i studien, speciellt vad 

gäller val av metod och analys och forskaren ska vara medveten om vilka omständigheter som kan 

påverka data och tolkningar, t.ex. forskarens bakgrund och intresse.  

Fortsatt forskning 

Förhoppningsvis kan denna studie leda fram till andra frågeställningar som rör hur man ska organisera 

undervisningen för särbegåvade elever. En intressant frågeställning skulle vara att undersöka detta i 

större skala. Andra idéer är att undersöka vilken betydelse som klassrumsmiljön har för elever med 

särskild begåvning samt hur man kan identifiera särbegåvade elever i matematik. Detta eftersom lärare 

behöver stöd i detta och ökad forskning kan bidra till detta stöd eftersom man som lärare ska möta 

samtliga elever och specifikt de 5 % av eleverna som anses vara särbegåvade. 
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