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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur lågstadielärare definierar och identifierar 
högpresterande respektive särbegåvade elever. Genom studien ville vi även undersöka vilka metoder 
som lärarna ansåg vara gynnsamma i mötet med dessa elever i matematikundervisningen samt se 
om lärarna får stöd av organisationen i bemötande av dessa elever.  
 
Undersökningen är av kvalitativ ansats och vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vid 
datainsamlingen. Intervjuerna genomfördes med åtta lågstadielärare i Skåne och Blekinge. Det 
teoretiska ramverk som användes i denna studie var Renzullis (2016) teori “The three-ring conception 
of giftedness” och som innefattar de tre klustrena “förmåga över genomsnittet”, “motivation” och 
“kreativitet”. För att få en matematisk inriktning i teorin, användes även Krutetskiis (1976) 
matematiska förmågor i Renzullis kluster “förmåga över genomsnittet”.  
 
Resultatet som framkom, visade att lärarna karakteriserade högpresterande respektive särbegåvade 
elever på samma vis, men använde inte samma begrepp för att benämna dessa elever. Ingen av 
lärarna hade någon specifik identifieringsmetod för att identifiera dessa elever, men hade genom 
erfarenhet fått fram olika metoder som ansågs fungera. Det visade sig att lärarna arbetade med 
undervisningsmetoderna acceleration, berikning och nivågruppering för att bemöta de högpresterande 
och särbegåvade eleverna i undervisningen. Alla lärare ansåg även att dessa eleverna behövde stöd i 
undervisningen för att komma vidare i sin utveckling. Några av lärarna ansåg att det stöd de hade 
behövt från organisationen uteblev i bemötandet av högpresterande och särbegåvade elever. Det var 
endast en av lärarna som presenterade att de hade gemensamma handlingsplaner för att bemöta 
dessa elever i matematikundervisningen.  
 
Ämnesord 
Högpresterande elever, lågstadielärare, lågstadiet, lärarperspektiv, matematik, särbegåvade elever.  
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Förord 

Denna studie har gett oss en större förståelse för högpresterande och särbegåvade 
elever. Förståelsen medför att vi i vår framtida yrkesroll, kommer att ha lättare för att 
identifiera dessa elever samt veta hur vi ska gå tillväga när vi bemöter eleverna i 
matematikundervisningen.  
 
Då vi båda under hela processen har skrivit tillsammans, går det inte att specificera 
vem som skrivit vad. Det enda som har delats upp mellan oss, är intervjuerna samt 
tillhörande transkribering. Då omständigheterna i samhället gjort att vi inte har 
kunnat ses, har mängder av timmar spenderats varje dag via Zoom, som är ett 
verktyg för videokonferens. 
 
Tack till Lucas och Micke som har stått ut med denna stress samt har haft förståelse 
för att vi inte har hunnit med vårt vardagliga liv.  
 
Ett särskilt stort tack till vår handledare Catarina, för hennes noggrannhet och 
engagemang.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till våra underbara informanter, som ställde upp och lät 
oss intervjua dem, utan er hade det aldrig blivit någon studie.  
 
Anna och Sandra  
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1. Inledning 
I denna studie har vi undersökt hur lågstadielärare definierar och identifierar högpresterande            

respektive särbegåvade elever samt hur de bemöter och stimulerar dessa elever i matematik.             

Enligt Skolverket (2019b) är det stor variation i hur högpresterande respektive särbegåvade            

elever utmärker sig. Karakteristiskt för särbegåvade elever i matematik är att de har ett gott               

minne, kan tänka abstrakt samt har förmågan att resonera, medan högpresterande elever lär             

sig fort och gör bra ifrån sig (Skolverket 2019b). 

 

Vårt intresse för högpresterande och särbegåvade elever har successivt vuxit under vår            

verksamhetsförlagda utbildning. Under perioderna har vi fått erfara hur dessa elever i            

matematik inte har uppmärksammats eller fått det stöd i undervisningen som de enligt             

Skollagen (2018:749) är berättigade till för att utvecklas vidare. Vår erfarenhet är att efter              

gemensam genomgång har det främst varit elever med svårigheter i matematik som fått stöd              

och hjälp i klassrummet, vilket har medfört att de högpresterande och särbegåvade eleverna             

fått uppgifter som inte varit tillräckligt utmanande. Enligt vår erfarenhet har de istället fått              

göra klart andra irrelevanta uppgifter eller färglägga målarboksbilder. Pettersson (2011)          

belyser även detta i sin doktorsavhandling, där elever berättar att de har fått fortsätta att lösa                

liknande uppgifter eller att träna på att skriva fina siffror. I avhandlingen framkom även att               

vissa lärare ansåg att de högpresterande och särbegåvade eleverna kan klara sig själva, då de               

har den kunskap som krävs vid det tillfället (Pettersson 2011).  

 

En del elever får för enkla uppgifter, vilket gör att de tröttnar och tappar motivationen till                

ämnet (Pettersson 2011). Om högpresterande och särbegåvade elever aldrig behöver          

anstränga sig utan förstår genomgångar direkt, kan det leda till att de inte utvecklar någon               

studieteknik, vilket i sin tur kan medföra problem när svårighetsgraden på uppgifterna ökar             

(Engström 2006). En anledning till att elever inte utmärker sig som särbegåvade förrän senare              

under skolgången, kan bero på att undervisningen inte möjliggjort för eleverna att visa sina              

matematiska förmågor (Pettersson 2011). Får särbegåvade elever inte den uppmärksamhet          

som de behöver för att utvecklas kunskapsmässigt, socialt eller emotionellt, bli de allt mer              

oengagerade, frustrerade och deprimerade, vilket i värsta fall kan leda till självmordstankar            

(Persson 2015). Det är därför av stor vikt att dessa elever identifieras för att ges rätt stimulans                 
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i undervisningen (Persson 2015).  

 

1.1 Utbildningsvetenskapligt- och ämnesdidaktiskt perspektiv 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2019a) står det att           

“undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja            

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund,          

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket 2019a, s. 6), vilket även innefattar de             

elever som når högre än till de kunskapskrav som är relevanta för den årskurs som eleven                

befinner sig i. Som nämnts ovan ska alla elevers undervisning anpassas efter behov, men              

utifrån formuleringen “skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar              

har svårigheter att nå målen för utbildningen” från Skolverket (2019a, s.6) kan formuleringen             

“särskilt ansvar” möjligen leda till att lärare främst fokuserar på att få alla elever att nå de                 

kunskapskrav som är satta. Skollagen nämner dock att “elever som lätt når de kunskapskrav              

som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att                

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2018:749). Det är därför av stor vikt att även                

högpresterande och särbegåvade elever får samma möjlighet att utvecklas som de elever som             

har svårigheter i ämnet. Matematikundervisningen ska vara tillgänglig för alla och “läraren            

skall organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och             

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket 2019a, s. 13).             

Citatet innefattar alla elever, oavsett om de har svårigheter, är normalpresterande eller är             

högpresterande respektive särbegåvade. Styrdokumenten ger riktlinjer för vilka kunskapskrav         

som ska uppnås, men däremot framgår det inte hur och vad lärare ska göra för att bemöta de                  

elever som enkelt når kunskapskraven.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mellroth (2018) och Mellroth, van Bommel och Liljekvist (2019) lyfter att det finns lite              

forskning om högpresterande och särbegåvade elever utifrån ett lärarperspektiv, då det är mer             

vanligt att forskningen görs utifrån ett elevperspektiv. Mot bakgrund av ovan nämnda studier             

(Mellroth 2018; Mellroth, van Bommel & Liljekvist 2019), blir därför syftet med denna             

forskningsstudie att bidra med kunskap om vilka olika synsätt det finns hos lågstadielärare             

om högpresterande och särbegåvade elever i matematik. Vi vill ta reda på hur lärarna              
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definierar och identifierar högpresterande respektive särbegåvade elever samt om de          

särskiljer begreppen åt. Genom vår studie vill vi vidare undersöka vilka metoder som lärare              

anser vara gynnsamma i mötet med dessa elever i matematikundervisningen. Vi är även             

intresserade av att ta reda på vilket stöd lärarna får av organisationen samt om de får ta del av                   

resurser som exempelvis speciallärare och specialpedagoger i bemötandet av högpresterande          

och särbegåvade elever. De frågor vi söker svar på i vår studie är: 

- Hur definierar och identifierar lärare högpresterande respektive särbegåvade elever?  

- Hur bemöter och stimulerar lärare högpresterande och särbegåvade elever i          

undervisningen?  

- Hur uppfattar lärarna att de stöds av organisationen i bemötandet av högpresterande            

och särbegåvade elever? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Studien inleds med en inledning som ger en inblick i det aktuella ämnet högpresterande och               

särbegåvade elever och beskriver varför detta är ett ämne som är relevant och värt att               

undersöka. I inledningen återfinns även syfte och frågeställningar. Därefter kommer en           

redogörelse över tidigare forskning om högpresterande och särbegåvade elever i          

forskningsbakgrunden, där även begreppsdefinitioner som är relevanta för studien tas upp. I            

det tredje kapitlet som omfattar teori, beskrivs Renzullis modell “The three-ring conception            

of giftedness”, vilket är det teoretiska ramverk studien lutar sig mot. Efter teorin introduceras              

metod och material, där bland annat studiens genomförande, metodval, urval och analys            

presenteras. Under kapitlet diskuteras även reliabilitet och validitet samt de etiska           

övervägande som gjorts för studien. De resultat som framkommit utifrån den insamlade            

empirin i denna studie presenteras under kapitel fem. Resultaten följs sedan av ett             

analyskapitel där den insamlade empirin analyserats utifrån Renzullis modell, Krutetskiis          

matematiska förmågor och teoretiska begrepp. Studien avslutas sedan med ett          

diskussionskapitel, som är uppdelat i slutsatser och diskussion, metoddiskussion, vad denna           

studien bidrar till samt förslag på hur fortsatt forskning kan läggas upp. Studien avslutas              

sedan med referenslista och bilagor.   
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2. Forskningsbakgrund  
Under detta kapitel presenteras först de begrepp som är aktuella i studien, följt av en               

redogörelse av begreppen högpresterande och särbegåvade elever. Efter        

begreppsdefinitionerna presenteras de resultat som framkommit i tidigare forskning under          

avsnitten identifiering av högpresterande och särbegåvade elever, bemöta och stimulera          

högpresterande och särbegåvade elever samt organisation. För att få en översikt över tidigare             

forskning, se bilaga 1. Kapitlet avslutas med en presentation av de teoretiska ramverk som              

tidigare forskning har använt sig av.  

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Acceleration ä r en metod som ofta används i samband med högpresterande och särbegåvade             

elever. Det innebär att eleven läser på en mer avancerad nivå än vad som är tänkt för den                  

åldern (Szabo 2017). Det kan innebära att eleven arbetar med läromedel eller uppgifter som              

är konstruerade för en senare årskurs eller kurs. Acceleration behöver inte enbart innebära att              

eleven undervisas i en snabbare takt, utan kan även vara att eleven börjar i skolan tidigare                

eller hoppar över ett skolår (Skolverket 2019b). 

 

Berikning är en annan metod att använda vid arbetet med högpresterande och särbegåvade             

elever. Det innebär att eleven arbetar med uppgifter på en djupare nivå inom samma område               

som klassen, vilket ger eleven bredare och fördjupade kunskaper inom området (Pettersson            

2011; Pettersson & Wistedt 2013). Berikning behöver nödvändigtvis inte bara vara inom            

samma område utan kan sträcka sig till andra områden och även utanför det som benämns i                

det centrala innehållet (Skolverket 2019b). 

 

Berikning och acceleration är två nyckelbegrepp som ingår i pedagogisk differentiering. Det            

finns även en annan form av differentiering vilket är organisatorisk differentiering, som            

innebär att de högpresterande och särbegåvade eleverna går i en vanlig klass, men under              

några tillfällen i veckan träffar likasinnade elever tillsammans med en lärare i en så kallad               

nivågrupp. 
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Nivågruppering är en mindre grupp där eleverna får mer tid med lärarna och även tid till att                 

arbeta med genomtänkta uppgifter utan distraktioner, som exempelvis att hjälpa andra elever            

(Dimitriadis2012). Nivågruppering är en lösning för de elever som endast behöver extra             

utmaningar i ett eller flera ämnen (Skolverket 2019b). 

 

Bemöta är ett begrepp som har använts genomgående i studien. Innebörden av begreppet             

anses innefatta hur lärarnas förhållningssätt ser ut gentemot eleven i klassrummet samt hur             

undervisningen är anpassad utifrån elevens förutsättningar. 

 

2.2 Val av begrepp i studien 

Innan denna studie påbörjades hade ett flertal olika begrepp stötts på som definierar särskild              

begåvning i matematik. Särbegåvade och högpresterande är två begrepp som Mattsson           

(2018) och Skolverket (2019b) använder. Jess, Skott och Hansen (2011) benämner eleverna            

somelever med särskilda förutsättningar medan Pettersson och Wistedt (2013) använder sig            

av begreppet begåvade elever. Sammantaget kan konstateras att olika begrepp används för att             

definiera samma fenomen. Skolverket (2019b) har gett ut ett stödmaterial där forskare, som             

bland annat Pettersson, Mattsson, Stålnacke, Jahnke och Wistedt, använder sig av det            

gemensamma begreppet särskilt begåvade elever. I denna studie har valet gjorts att använda             

begreppen högpresterande och särbegåvade elever.  

 

2.2.1 Högpresterande elever  

Persson (2015) och Mattsson (2018) beskriver att högpresterande elever är elever som är             

intresserade, aktiva på lektionerna och som oftast trivs i skolan. Eleverna har även lätt för att                

förstå begrepp, lär sig ofta genom att imitera, får höga resultat på prov samt svarar på frågor                 

som ställs i klassrummet (Persson 2015; Mattsson 2018). Elever som är högpresterande nöjer             

sig ofta med den undervisning som erbjuds i klassrummet, då de i huvudsak strävar efter yttre                

motivation (Persson 2015). Högpresterande står för samma sak som prestation, det är alltså             

något som visas upp (Skolverket 2019b), vilket då inte behöver förknippas med att eleven har               

höga förmågor i matematik. Då högpresterande elever strävar efter att prestera högt och bra,              

ger de sig oftast själv tillkänna och är då lätta att upptäcka (Mattsson 2018).  
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2.2.2 Särbegåvade elever 

Särbegåvade elever är elever som är mer extrema i sin förmåga och de älskar att lära sig, men                  

då de hellre föredrar vuxnas sällskap trivs de nödvändigtvis inte i skolan (Persson 2015). En               

annan anledning till att eleverna inte trivs i skolan, kan vara för att de har ett annat tänk som                   

omfattar högre förmåga, förståelse, insikt och kunskap än sina jämnåriga och som även             

lärarna kan ha svårt för att förstå (Persson 2015). Andra typiska drag för särbegåvade elever               

är att de gärna arbetar individuellt, är kreativa, tänker abstrakt och logiskt, vilket bidrar till att                

de kan konstruera en metod som de sedan kan applicera i en annan uppgift. De är även                 

nyfikna samt diskuterar gärna i detalj då de har ett stort behov av att veta logiken bakom                 

(Persson 2015; Skolverket 2019b). Inom ämnen som intresserar särbegåvade elever, kan de            

arbeta snabbt och även prestera över förväntad nivå (Skolverket 2019b).  

 

Enligt Skolverket (2019b) kan en särbegåvad elev vara svår att identifiera, då en särbegåvad              

elev som inte blir tillräckligt utmanad kan vara ointresserad, underprestera samt bli            

utåtagerande. Särbegåvade elever kan även utmärka sig med hög känslighet för sinnesintryck            

och starka känslor (Skolverket 2019b), vilket kan bidra till att eleven anses ha någon form av                

neuropsykiatrisk funktionsvariation. Dessa svårigheter kan dock försvinna när eleven sätts i           

en pedagogisk miljö som ger en stimulerande undervisning (Persson 2015). Eleven kan även             

ge upp sina försök att bli sedd och visa sin begåvning, på grund av en oförstående omgivning                 

eller för att inte bli betraktad som annorlunda (Skolverket 2019b). Dessa orsaker kan medföra              

att eleven förnekar sin begåvning och istället låtsas på olika sätt att de inte kan, som                

exempelvis skriver dåligt på prov (Persson 2015).  

 

2.2.3 Skillnader mellan högpresterande och särbegåvade elever 

Synen på högpresterande och särbegåvade elever är ofta att de är en homogen grupp              

(Pettersson 2011; Dimitriadis & Georgeson 2018) vilket dock inte stämmer då grupperna            

skiljer sig avsevärt åt, speciellt i beteende och prestation som nämnts ovan. En särbegåvad              

elev kan inneha stor uthållighet och självständighet men behöver nödvändigtvis inte vara            

högpresterande och en högpresterande elev behöver heller inte associeras med särbegåvning.           

Högpresterande och särbegåvade elever utgör tillsammans ca 20% av en elevgrupp, varav            

särbegåvade elever endast utgör ca 5% av denna grupp (Persson 2015; Skolverket 2019b).             
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Det är dock inte bara högpresterande och särbegåvade som skiljer sig från varandra, utan de               

skiljer sig även åt inom respektive begrepp (Persson 2015).  

 

2.3 Begrepp som använts i tidigare forskning 

I den tidigare forskningen har olika forskare använt sig av olika begrepp för att benämna               

högpresterande och särbegåvade elever. Studierna som är skrivna på engelska har använt sig             

av liknande benämningar när de definierat de högpresterande och särbegåvade eleverna. Det            

begrepp som flest forskare har använt sig av är “gifted students/pupils/learners” (Diezmann &             

Watters 2000; Pierce, Cassady, Adams, Speirs Neumeister, Dixon & Cross 2011; Dimitriadis            

2012). Begreppet gifted tolkades i denna studie som den svenska versionen av begreppet             

begåvad. Dimitriadis och Georgeson (2018), Mellroth (2018) och Mellroth, van Bommel och            

Liljekvist (2019) har istället använt sig av begreppet “highly able pupils” och när begreppet              

har återgetts till svenska blir tolkningen i denna studie högt kapabla elever. “Talented             

students” är ett begrepp som Hoth, Kaiser, Busse, Döhrmann, König och Blömeke (2017) har              

använt sig av, vilket på svenska har förknippats med både begåvade och talangfulla elever.              

De har även använt sig av begreppet high achieving och tolkades som benämningen             

högpresterande. De svenska studierna lyfte begreppen “Elever med särskilda matematiska          

förmågor ” (Pettersson, 2011) och “begåvade elever ” (Szabo, 2017). 

 

2.4 Identifiering av högpresterande och särbegåvade elever 

Pettersson (2011) nämnde i sin enkätstudie att det inte finns någon tydlig eller avgränsad              

metod på vetenskaplig nivå för att identifiera högpresterande och särbegåvade elever, då det             

är ett komplext fenomen. Mellroth (2018) har dock i sin studie, som omfattade en              

sekundäranalys av offentlig statistik, kommit fram till att icke-traditionella test kan vara en             

möjlig åtgärd för att identifiera de högpresterande och särbegåvade eleverna, som inte            

uttrycker sig i den vanliga undervisningen. En viktig aspekt att tänka på är att högpresterande               

inte alltid kan associeras med hög förmåga i matematik (Szabo 2017; Mellroth 2018).             

Mellroth (2018) lyfte även att perspektivet på högpresterande och särbegåvade elever kan            

skilja sig åt mellan olika länder, då kulturer ser annorlunda ut. Synen på högpresterande och               

särbegåvade elever är ofta att de är en homogen grupp, vilket inte stämmer då det inte finns                 

något som tyder på att det finns färre olikheter mellan dessa elever än vad som finns mellan                 
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eleverna i en vanlig klass (Pettersson 2011; Dimitriadis & Georgeson 2018). Något som är              

gemensamt i studierna av Pettersson (2011), Szabo (2017), Dimitriadis & Georgeson (2018),            

Mellroth (2018) och Mellroth, van Bommel och Liljekvist (2019)  är användandet av            

Krutetskiis teori, som säger att matematiska förmågor endast kan synliggöras i en matematisk             

aktivitet. 

 

I Petterssons (2011) enkätstudie, riktad till grundskollärare 1-9, undersökte hon hur lärare            

identifierar och bemöter högpresterande och särbegåvade elever i matematik. Vid          

identifieringen av eleverna var den generella synen hos de deltagande lärarna att det är de               

elever som arbetar snabbt framåt i boken eller med andra uppgifter, gör bra ifrån sig på prov,                 

är aktiva, nyfikna samt självständiga som är högpresterande och särbegåvade i matematik.            

Några lärare i studien beskrev hur vissa elever i problemlösningsuppgifter kunde förklara hur             

de hade kommit fram till svaret, medan några andra lärare beskrev eleverna med att de bara                

visste svaret och inte kunde redovisa hur de hade gått tillväga. Det fanns även lärare som                

lyfte att de understimulerade eleverna blir uttråkade, vilket gör att de inte är lika lätta att                

upptäcka (Pettersson 2011). Vilket stärker argumentet att högpresterande och särbegåvade          

elever i matematik inte är en homogen grupp (Pettersson 2011). 

 

Dimitriadis och Georgeson (2018) genomförde en enkätstudie där de undersökte hur           

grundskolor arbetar med högpresterande och särbegåvade elever efter att projektet “the gifted            

and talented initiative” försvann i samband med att läroplanen ändrades i England. Projektet             

syftade till att utveckla skolorna genom stödmaterial och korta träningskurser, vilket           

implementerades i lärarnas praktiska arbete. Resultatet av studien visade att lärarnas           

bedömning utifrån klassrumsaktiviteter och tester var det mest värdefulla tillvägagångssättet          

för att identifiera högpresterande och särbegåvade elever. De tillvägagångssätt som lärarna           

ansåg ha minst betydelse var IQ-test eller andra kognitiva tester (Dimitriadis & Georgeson,             

2018). Dock lyfte Szabo (2017) utifrån en forskningsöversikt att ca 80% av de studierna han               

undersökte, som använt eget empiriskt underlag, “har använt IQ-tester vid urval av deltagare,             

trots de senaste årtiondenas omfattande kritik mot dessa tester” (Szabo 2017, s. 37). Det              

framkom dessvärre inte varför de valt att använda IQ-test trots den omfattande kritiken. 

 

Mellroth (2018) genomförde en studie där hon jämförde elevernas resultat från två            
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traditionella nationella prov och ett icke-traditionellt test - Känguru. Känguru är en            

internationell rörelse som har avsikten att stimulera alla elevers intresse i matematik. Varje år              

presenteras en tävling, som innefattar ett matematiktest och ett nytt problem som ska bidra till               

intressanta lektioner i matematik (Nationellt centrum för matematikutbildning). Resultatet         

visade att vissa elever fick högt resultat på det icke-traditionella testet men inte på de               

traditionella testen. Mellroth (2018) gick sedan djupare in och analyserade resultaten i två             

elevgrupper, där den ena gruppen (grupp 1) presterade bäst i det icke-traditionella testet             

medan den andra gruppen (grupp 2) presterade bäst i de traditionella testen. Analysen visade              

på skillnader i de matematiska kompetenserna som var olika aktiva i de två grupperna. Båda               

grupperna använde sig av metodförmågan när de löste uppgifterna från både de traditionella             

och icke-traditionella testen. Även resonemangs- och problemlösningsförmågan aktiverades        

under testen och det var dessa förmågor som visade sig gynna eleverna. När Mellroth (2018)               

sedan jämförde testerna åt, fick hon insyn i att grupp 1 aktiverade problemlösningsförmågan             

mer än vad grupp 2 gjorde, medan grupp 2 i gengäld aktiverade resonemangsförmågan mer.              

Vid denna jämförelse kan tolkningen vara att elever med hög problemlösningskompetens kan            

identifieras med hjälp av icke-traditionella test. Vilket kan medföra att de elever som inte              

framhävs i traditionella test, kan identifieras som högpresterande och särbegåvade genom           

andra tester i matematik (Mellroth 2018). 

 

Identifieringsprocessen av högpresterande och särbegåvade elever är enligt Mellroth (2018)          

viktig för att eleven ska erbjudas undervisning som utvecklar elevens lärande. Det ska inte              

vara någon skillnad i att identifiera en högpresterande eller särbegåvad elev, än att             

exempelvis identifiera en elev med dyslexi, då eleven oavsett förutsättningar ska erbjudas de             

stöd som behövs (Mellroth 2018). Szabo (2017) fick även fram genom sin studie att det inte                

enbart räcker att identifiera de högpresterande och särbegåvade eleverna, lärarna behöver           

även hitta sätt som ständigt utmanar eleverna i undervisningen. Han lyfte även vikten av att               

inte se de högpresterande och särbegåvade eleverna som en homogen grupp, då en elev med               

särbegåvning inte nödvändigtvis behöver vara högpresterande i matematik eller tvärtom          

(Szabo 2017). 
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2.5 Bemöta och stimulera högpresterande och särbegåvade elever 

Szabo (2017) presenterade att lärare genom differentieringsmetoder, som berikning och          

acceleration, kan stimulera högpresterande och särbegåvade elever i matematik. Det var dock            

endast en studie som bekräftade att denna typ av metoder skulle kunna ha en positiv effekt på                 

de högpresterande och särbegåvade elevernas progression (Szabo 2017).  

 

I Petterssons (2011) enkätstudie fick lärarna även svara på hur de har stimulerat             

högpresterande och särbegåvade elever. Det vanligaste svaret var att eleverna fick uppgifter            

som utmanade dem inom samma område (Pettersson 2011), vilket omfattar berikning och är             

en form av pedagogisk differentiering. En annan form av pedagogisk differentiering är            

acceleration, vilket var det näst vanligaste tillvägagångssättet och innefattade att eleverna fick            

fortsätta arbeta framåt och att lärarna hjälpte dem när tid fanns (Pettersson 2011). En annan               

form av acceleration som nämndes var att eleverna fick arbeta med årskursen över för att få                

utmaning på en högre nivå (Pettersson 2011). Andra tillvägagångssätt som var mer sällsynta,             

var att de fick arbeta med fler liknande uppgifter inom samma svårighetsgrad eller att det               

fanns en speciallärare som hade hand om dessa elever (Pettersson 2011). 

 

Nivågruppering omfattas av organisatorisk differentiering och innebär att eleverna undervisas          

utanför klassrummet och denna metod användes enligt rektorerna, i Dimitriadis och           

Georgesons (2018) studie, i olika former på skolorna. Dessa nivågrupper undervisades i            

huvudsak av vanliga klasslärare som hade ett intresse för högpresterande och särbegåvade            

elever. Dimitriadis och Georgeson (2018) nämnde även att i den vanliga           

klassrumsundervisningen, var det främst klassläraren som tillhandahöll undervisningen för de          

högpresterande och särbegåvade eleverna. I enkätstudien med lärarna framgick det att 23 av             

29 lärare använde sig av grupper i klassrummet som var indelade efter förmåga. Det framgick               

även att 20 av 29 lärare använde sig av extra läromedel för att bemöta de högpresterande och                 

särbegåvade eleverna. De extra material som lärarna använt sig av var material som hittats på               

internet och innefattat uppgifter som är mer djupgående inom matematik än att eleverna ska              

arbeta fortare framåt i ämnet (Dimitriadis & Georgeson 2018). 

 

Mellroth, van Bommel och Liljekvist (2019) gjorde en studie som omfattade en fokusgrupp             
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med lärare inom ett utvecklingsprogram för högpresterande och särbegåvade elever i årskurs            

1-3 i matematik. Denna fokusgrupp implementerade uppgifter i olika nivåer, vilket omfattade            

en organisatorisk differentiering då eleverna nivågrupperades efter förmåga. Resultatet i          

denna studie visade att lärarna ansåg att de uppgifter de analyserat och utvecklat gav              

möjligheter att utmana de högpresterande och särbegåvade eleverna. Uppgifterna gav          

möjligheter eftersom de var differentierande och innehöll nivåer som passade alla eleverna i             

klassen. Mellroth, van Bommel och Liljekvist (2019) lyfte även att det inte bara är elever               

med svårigheter i matematik som behöver få stöd med att lösa matematikuppgifter, utan även              

de elever som är högpresterande och särbegåvade.  

 

En annan form av nivågruppering är klustergrupper, vilket Pierce et al. (2011) använde sig av               

i ett fältexperiment i årskurs 3. Klustergrupper innebär att lärarna identifierar de fem till åtta               

mest begåvade eleverna i en årskurs. Dessa elever placeras sedan som en enhet i ett klassrum                

där den mest lämpliga och kvalificerade läraren undervisar de högpresterande och           

särbegåvade eleverna (Pierce et al. 2011). Inom dessa klustergrupper implementerade lärarna           

differentierade uppgifter på tre olika nivåer, vilket gav ett positivt resultat då det passade alla               

elever oavsett vilken nivå de befann sig på (Pierce et al. 2011). 

 

I studierna som Pierce et al. (2011) och Mellroth, van Bommel och Liljekvist (2019)              

genomförde, framkom det att om uppgifter med olika svårighetsgrad ska implementeras i            

klassrummet, är det viktigt att lärarna är engagerade. Det visade sig även att implementering              

av uppgifter i heterogena klassrum gynnar alla eleverna, även de högpresterande och            

särbegåvade. De uppgifter de har implementerat i sina studier, är uppgifter som ligger på              

olika svårighetsgrader, vilket gör det lättare för lärarna att differentiera undervisningen           

(Pierce et al. 2011; Mellroth, van Bommel & Liljekvist 2019). 

 

Diezmann och Watters (2000) observationsstudie skiljde sig från Pierce et al. (2011) och             

Mellroth, van Bommel och Liljekvists (2019) studier då det endast implementerades en            

uppgift i mötet mellan en lärare och en tioårig elev. Syftet var att ta reda på hur utmanande                  

uppgifter och lärarnas stöd under processen påverkade utvecklingen hos högpresterande och           

särbegåvade elever. I resultatet framkom det att uppgifterna bör anpassas till elevernas            

förmågor och ha en passande svårighetsgrad. I studien fick läraren anpassa uppgiften under             
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tiden för att den skulle bli tillräckligt utmanande för eleven. När uppgiften var tillräckligt              

utmanande behövde eleven stöd av läraren för att klara den, vilket bör ses som positivt då                

uppgiften gav möjlighet till en progression som en icke-utmanande uppgift inte hade gett.             

Eleven fick dessutom bekräftelse på sin lösning direkt i anknytning till uppgiften, vilket             

medför att elevens förmåga erkänns (Diezmann & Watters 2000). 

 

Uppgiften som presenterades i Diezmann och Watters (2000) studie, var en uppgift som kan              

utföras i olika svårighetsgrader, vilket påminner om de uppgifter som Pierce et al. (2011) och               

Mellroth, van Bommel och Liljekvist (2019) har använt sig av i sina studier. En tolkning kan                

vara att uppgifter som innefattar olika svårighetsgrader, ger möjligheter att bemöta elever            

med olika förmågor i en heterogen klass. 

 

2.6 Organisation 

Lärarens yrkeskunskap är en viktig faktor i utvecklandet av elevernas matematikkunskaper           

(Pettersson 2011) och har visat sig ha en nära koppling till hur lärarna stödjer eleverna i                

matematik (Hoth et al. 2017). Kunskap som viktig faktor har även visat sig i Mellroths (2018)                

studie, där lärarna genom diskussion ansett att deras kunskap inte är tillräcklig, vilket har              

bidragit till att de har svårt att hitta lämpliga uppgifter och ge tillräckligt med stöd till                

högpresterande och särbegåvade elever. Det var inte bara kompetensen som var otillräcklig            

för lärarna, utan även det uteblivna stödet från skolledningen som de hade behövt i              

bemötandet av högpresterande och särbegåvade elever (Pettersson 2011). Lärarna i studierna           

uttryckte även att det var svårt att bemöta de högpresterande och särbegåvade eleverna, då              

tiden inte alltid räckte till. De ansåg även att det var svårt att hitta underlag för att konstruera                  

utmanande uppgifter till eleverna (Mellroth 2018; Mellroth, van Bommel & Liljekvist 2019).            

Szabo (2017) lyfte att resurser för att identifiera elever i det heterogena klassrummet, är något               

som lärarna i matematik saknar. Uteblivandet av dessa resurser kan bidra till att             

högpresterande och särbegåvade elever aldrig upptäcks och erbjuds då inte den undervisning            

de behöver (Szabo 2017). Lärarna i Dimitriadis och Georgesons (2018) studie ansåg att de              

behövde mer utbildning och stöd i undervisningen för att bemöta de högpresterande och             

särbegåvade eleverna. Dimitriadis (2012) rapporterade att lärarna efterfrågade specifik         

utbildning tillsammans med kontinuerligt stöd, för att ha möjlighet att bemöta högpresterande            
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och särbegåvade elever på rätt sätt. 

 

2.6.1 Gemensamma handlingsplaner 

I Petterssons (2011) enkätstudie, som var riktad till matematikutvecklare i grundskolan,           

presenterades svar om huruvida skolorna hade handlingsplaner och resurser för att bemöta            

högpresterande och särbegåvade elever. Det visade sig att ingen av de 284            

matematikutvecklarna som deltog i enkätstudien, hade någon skriftlig handlingsplan i deras           

kommun (Pettersson 2011). Resursmässigt framkom det att grundskolans tidigare år använde           

sig av “profilklasser med inriktning mot matematik eller att deras skolor har nivågruppering             

eller matematikgrupper i olika former” (Pettersson 2011, s. 225). 

 

Dimitriadis och Georgeson (2018) gjorde en liknande enkätstudie men där syftet var att fånga              

upp hur grundskolorna hade fortsatt arbetet med högpresterande och särbegåvade elever efter            

att projektet “the gifted and talented initiative” försvann. Resultatet från studien med            

rektorerna visade att trots att projektet blev nedlagt, fortsatte 24 av 28 skolor att ha någon                

form av bestämmelser i hur de bemöter högpresterande och särbegåvade elever i matematik i              

det heterogena klassrummet. Av dessa 24 var det 15 skolor som hade en gemensam              

handlingsplan för dessa elever på skolan, vilket visade att 13 av de medverkande skolorna              

inte hade någon form av gemensam handlingsplan (Dimitriadis & Georgeson 2018). 

 

Både Petterssons (2011) och Dimitriadis och Georgesons (2018) studier visade hur lärare,            

trots att det inte fanns någon lagstadgad metod för att bemöta högpresterande och             

särbegåvade elever, valde att arbeta med olika metoder för att stimulera eleverna, så som              

acceleration, berikning och nivågruppering. Det var dock vissa lärare som ansåg att de inte              

hade tid eller möjlighet att hitta extra läromedel för att bemöta de högpresterande och              

särbegåvade eleverna i klassrummet (Dimitriadis & Georgeson 2018). 

 

2.6.2 Lärarnas kunskaper om högpresterande och särbegåvade elever 

Dimitriadis (2012) gjorde en fallstudie, som innefattade enkätstudier, semistrukturerade         

intervjuer och observationer, för att få en insyn i hur lärare bemöter de högpresterande och               

särbegåvade elevernas behov i matematik. I den visade det sig att de lärare som hade               

13 



 

utbildningsbakgrund om högpresterande och särbegåvade elever och ett större självförtroende          

i undervisningen, spenderade mer tid med de högpresterande och särbegåvade eleverna.           

Lärarna var även bättre på att hjälpa eleverna med problemlösningsuppgifter, där deras fokus             

var att diskutera elevernas metoder och hjälpa dem att generalisera sina svar (Dimitriadis             

2012). Det fanns dock en lärare som inte hade någon specifik utbildning om högpresterande              

och särbegåvade elever, vilket då gav ett sämre självförtroende vid undervisningen av dessa             

eleverna. Detta gjorde att läraren inte kunde hjälpa dessa elever i klassrummet när de stötte på                

svårigheter i deras problemlösningsuppgifter (Dimitriadis 2012). 

 

Hoth et al. (2017) undersökte lärarnas kunskaper i att bemöta högpresterande och            

särbegåvade elever i en observation- och enkätstudie. Medverkande i studien var studenter            

som gick sitt sista år på lärarutbildningen och följdes sedan upp när de hade arbetat som                

lärare i tre år (Hoth et al. 2017). Lärarnas kunskap studerades med hjälp av ett material från                 

teacher education and development study (TEDS) som jämför lärares yrkeskompetens i olika            

länder samt effektiviteten i lärarutbildningarna (Hoth et al. 2017). Resultatet presenterade hur            

lärarnas kunskaper om högpresterande och särbegåvade elever ändrat sig från testet           

TEDS-Mathematics som görs sista året på lärarutbildningen till testet TEDS-Follow up som            

görs efter tre verksamma år i yrket. Testresultatet från sista året på lärarutbildningen delades              

upp i tre nivåer, där nivå 3 var hög kompetensnivå om matematikinnehåll, nivå 2              

genomsnittlig och nivå 1 var låg kompetensnivå. Enligt resultatet var det 50% av             

lärarstudenterna som uppnått nivå tre. De lärarstudenter som hamnat på nivå 1 (10%) och              

nivå 2 (40%) kommer enligt Hoth et al. (2017) inte ha den kunskapen som krävs för att                 

identifiera eller förstå de högpresterande och särbegåvade elevernas lösningar och kommer då            

inte heller kunna stödja dessa elever i undervisningen. Matematikens pedagogiska innehåll           

testades även och resultatet visade att 30% av lärarstudenterna uppnått en högre nivå, vilket              

innebär enligt Hoth et al. (2017) att 70% av de deltagande lärarstudenterna inte kommer              

kunna bemöta de högpresterande och särbegåvade eleverna med varierande         

undervisningsstrategier. I det uppföljande testet TEDS-Follow up visade resultatet att lärarna           

efter tre verksamma år i yrket fortfarande hade svårigheter att både identifiera och stödja de               

högpresterande och särbegåvade eleverna. Det visade sig att en tredjedel kunde förstå och             

tolka de svar eleverna fick fram från uppgifter som gjordes i klassrummet. Lärarna hade även               

svårt att hitta utmanande frågor till eleverna samt att formulera läxor som passade alla              
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eleverna i det heterogena klassrummet (Hoth et al. 2017). 

 

Pettersson (2011), Dimitriadis och Georgeson (2018) och Mellroth (2018) presenterade i sina            

studier att lärarnas kunskap är en viktig faktor för att lyckas bemöta de högpresterande och               

särbegåvade eleverna i undervisningen. Hoth et al. (2017) fick fram i sin studie att              

lärarutbildningarna inte gav tillräckligt med kunskap för att lärarna ska kunna identifiera och             

utmana högpresterande och särbegåvade elever i yrkeslivet.  

 

2.7 Teoretiska ramverk i tidigare forskning 

En teori som många lutade sig mot i sin teoretiska bakgrund i den tidigare forskningen, var                

psykologen Krutetskiis teori om hur strukturen för de matematiska förmågorna ser ut och hur              

dessa, vid företrädesvis matematisk problemlösning, uttrycks (Pettersson 2011; Szabo 2017;          

Dimitriadis & Georgeson 2018; Mellroth 2018; Mellroth, van Bommel & Liljekvist 2019).            

Krutetskii (1976) menar att det är vid en matematisk aktivitet som elever med högre förmåga               

i matematik kan observeras. En annan teori som även var återkommande i några av studierna               

var Renzullis modell “The Three-Ring Conception of Giftedness” som bygger på att            

begåvning inte endast är medfött utan det är något som kan utvecklas (Pettersson 2011;              

Dimitriadis 2012; Hoth et al. 2017; Szabo 2017; Mellroth 2018; Dimitriadis & Georgeson             

2018). 

 

Dimitriadis (2012) och Dimitriadis och Georgeson (2018) har utöver Krutetskii och Renzulli            

använt sig av Gardners (1993) teori “Theory of Multiple intelligences”, som handlar om hur              

de sju intelligenserna i hjärnan är associerade med olika typer av begåvning som exempelvis              

begåvning i matematik. De har även använt sig av Gagnés (2014) “differentiated model of              

giftedness and talent” som beskriver den process där enastående naturliga förmågor eller            

gåvor omvandlas till utvecklade färdigheter eller talanger.  
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3. Teori 
Här framställs Renzullis (2016) definition av begåvning samt en presentation av hans modell             

som är grunden för det teoretiska ramverket i denna studie. För att ge en mer matematisk                

inriktning på teorin kopplas Krutetskiis matematiska förmågor in under Renzullis (2016)           

första kluster, som omfattar “förmåga över genomsnittet”. 

 

3.1 Begåvning 

Det finns ingen tydlig fastställd definition av begåvning, trots en lång historia av tidigare              

studier, där fokus huvudsakligen legat på att försöka definiera mänskliga förmågor (Renzulli            

2016). Renzulli (2016) lyfter två olika typer av begåvning skolbegåvning och kreativ och             

produktiv begåvning. Båda begåvningsbegreppen är viktiga och det finns vanligtvis en           

samverkan mellan de olika begåvningarna (Renzulli 2016).  

 

Skolbegåvning kan även kallas lektionslärande begåvning och kan identifieras genom          

provresultat. Det är en begåvning som lättast mäts genom kognitiva test som exempelvis             

IQ-test (Renzulli 2016). De förmågor som värderas i traditionella skolinlärningssituationer är           

exakt den typ av förmågor som visar sig på dessa test, vilket kan kopplas till att höga resultat                  

på IQ-test kan bidra till höga skolbetyg. Denna koppling kan möjliggöra att skolbegåvade             

elever kan identifieras genom standardiserade tester (Renzulli 2016). Elever som anses vara            

skolbegåvade är de elever som har förmågor som är stabila över tid samt en förmåga att klara                 

av vanligt läromedel i snabbare takt (Renzulli 2016). Renzulli (2016) lyfter att trots att det               

finns ett positivt samband mellan IQ-resultat och skolbetyg, bör det beaktas att högt resultat              

på IQ-test inte är den enda faktorn som bidrar till framgång i skolan.  

 

Kreativ och produktiv begåvning är en annan form av begåvning som inte visar sig i               

traditionella tester som omfattar prestation (Renzulli 2016). Elever som innehar en kreativ            

och produktiv begåvning är elever som handlar efter vad de tror och vet och som inte är ute                  

efter att bara lagra kunskap. De värdesätter istället att använda sina förmågor till att arbeta               

med områden som ger en personlig betydelse för dem själva (Renzulli 2016). Renzulli (2016)              

lyfter även att personer som innehar kreativ och produktiv begåvning snarare är producenter             

än konsumenter av kunskap, vilket innebär att de hellre kommer med nya tankar och idéer än                
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att ta fördel av redan befintlig kunskap.  

 

3.2 The three-ring conception of giftedness  

The three-ring conception of giftedness är en teori som beskriver begåvat beteende genom tre              

samverkande kluster av egenskaper. Klusterna består av förmågor över genomsnittet,          

motivation och kreativitet (Renzulli 2016). De tre klusterna kan variera i storlek inom ramen              

för en given prestationssituation och inget kluster har större betydelse än de andra, utan deras               

egenskaper fungerar tillsammans (Renzulli 2002, 2016). För att uppnå begåvning enligt           

Renzulli (2016) krävs det att personen har egenskaper från alla de tre klusterna. Utöver              

klusterna lyfts samspelet mellan personlighet och miljöfaktorer som är en bidragande faktor            

och ligger till grund för de tre klusterna (Renzulli, 2016). Renzulli (2016) lyfter även att               

begåvning inte enbart är medfött utan det är något som kan utvecklas inom de tre olika                

klusterna som omfattar begåvning. Ett vanligt misstag vid identifiering av begåvade           

beteenden är att förmågor över genomsnittet överbetonas på bekostnad av motivation och            

kreativitet. Det är därför av stor vikt att det läggs lika mycket fokus på alla de tre klusterna                  

(Renzulli 2016). 

 

3.2.1 Förmågor över genomsnittet 
Förmågor över genomsnittet betyder enligt Renzulli (2016) att en person ligger på en högre              

förmåga inom ett givet område. Begreppet delas upp i allmänna- och specifika förmågor             

(Renzulli 2016).  

 

Allmänna förmågor består av egenskaper som kan tillämpas över alla områden exempelvis            

allmän intelligens eller bredd i ett område som allmän verbal förmåga (Renzulli 2016). Enligt              

Renzulli (2002, 2016) består allmänna förmågor av förmågan att bearbeta information,           

förmågan att engagera sig i abstrakt tänkande och integrera erfarenheter som resulterar i att              

ha kunskaper att tillhandahålla lämpliga och anpassningsbara svar på nya situationer. Allmän            

förmåga innehåller exempelvis verbala och numeriska resonemang, rumsliga relationer,         

minne och flytande ord (Renzulli 2002, 2016). Vid mätning av dessa förmågor används             

vanligtvis test av allmän färdighet eller intelligens (Renzulli 2016).  
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Specifika förmågor består av förmågan att förvärva kunskap, färdigheter eller att utföra en             

eller flera aktiviteter inom ett specialiserat område (Renzulli 2002, 2016). Specifika förmågor            

kan exempelvis omfatta kemi, matematik, musikalisk komposition och fotografering. Dessa          

förmågor kan sedan delas in i mer specifika områden som exempelvis porträttfotografering            

(Renzulli 2016). Inom vissa områden som exempelvis matematik har specifika förmågor ett            

starkt förhållande till allmänna förmågor, vilket kan ge en antydan till att det finns potential               

att benämna dessa områden utifrån tester av allmän färdighet eller intelligens (Renzulli            

2016). Ett annat sätt att mäta de specifika förmågorna är att använda sig av prestandatester,               

tester med specifik lämplighet eller genom en skicklig observatör (Renzulli 2016).  

 

Krutetskiis matematiska förmågor består av nio olika förmågor, som han inte anser är             

medfödda (Krutetskii 1976). Krutetskii (1976) anser snarare att en människa ärver           

benägenheten till att utveckla dessa förmågor genom övning och erfarenhet. Enligt Krutetskii            

(1976) existerar, synliggörs och utvecklas alltid de matematiska förmågorna i en specifik            

matematisk aktivitet, företrädesvis problemlösning. Krutetskiis (1976) nio förmågor är: 

1, En förmåga att formalisera matematiskt material 

2, En förmåga att generalisera matematiskt material 

3, En förmåga att arbeta med siffror och symboler 

4, En förmåga att göra en sekventiell, korrekt segmentering av logiska resonemang 

5, En förmåga att förkorta resonemangsprocessen 

6, Förmågan att vända en mental process 

7, Flexibelt tänkande - En förmåga att byta från en mental operation till en annan 

8, Ett matematiskt minne 

9, Spatial förmåga 

Krutetskiis (1976) originalversion av de nio matematiska förmågorna, finns bifogad under           

bilaga 2. 

 

3.2.2 Motivation 

Motivation är enligt Renzulli (2016) en viktig egenskap hos begåvade personer och omfattar             

det andra klustret i hans modell. Motivation är inte lika lätt och objektivt att identifiera som                
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allmänna förmågor, men då det är en viktig beståndsdel av begåvning är det viktigt att det                

återspeglas i definitionen (Renzulli 2016). Renzulli (2002) anser att motivation står för den             

energi en person bär i ett särskilt problem eller i ett specifikt prestationsområde. Termer som               

vanligtvis används för att beskriva motivation är uthållighet, drivkraft, hårt arbete samt att ha              

ett självförtroende för att kunna utföra viktigt arbete (Renzulli 2002, 2016). Begåvade            

personer innehar oftast en inre motivation som omfattas av viljan att fullfölja ett arbete för sin                

egen skull (Renzulli 2016).  

 

3.2.3 Kreativitet  

Det tredje klustret i Renzullis modell består av kreativitet. Begreppet kreativitet används ofta             

synonymt med orden begåvad, geni och framstående skapare, då kreativitet är en viktig             

beståndsdel för att anses som begåvad (Renzulli 2016). Renzulli (2002) anser i sin modell att               

termen kreativ står för en person som är bekräftad för sin kreativa verksamhet eller personer               

som har en potential att framställa många intressanta och möjliga idéer. Kreativa personer             

utmärker sig oftast genom att vara flexibla, nyfikna, villiga att ta risker och öppna för nya                

erfarenheter och idéer (Renzulli 2002). Ett sätt som används för att mäta kreativitet hos en               

person är divergerande tänkande, vilket exempelvis innebär att eleven kan skapa flera            

kreativa lösningar på ett problem. Divergerande tänkande måste dock användas med           

försiktighet, då det finns vissa tveksamheter hos flertalet forskare om divergerande tänkande            

verkligen mäter den verkliga kreativiteten hos människor (Renzulli 2016).  

 

4. Metod och material 
Under detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för insamlingen och analyseringen av det           

empiriska materialet. 

 

4.1 Metodval  

I denna studie valdes metoden semistrukturerade intervjuer likt Dimitriadis (2012), vilket           

innebar att en färdigställd lista med öppna frågor inom vissa tema användes (Denscombe             

2018). Metodvalet inspirerades av Dimitriadis (2012) intervjuer, då det var genom dessa han             

fick djupare information om hur lärarna arbetade och identifierade eleverna. Vilket           

överensstämde med denna studies syfte, som var att få fram mer djupgående information om              
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hur lärare bemöter högpresterande och särbegåvade elever.  

 

Valet av semistrukturerade intervjuer togs för att ha en möjlighet att anpassa frågorna under              

samtalet gång, både gällande frågornas utformning och ordningsföljd (Denscombe 2018). För           

att söka svar på frågorna användes en kvalitativ ansats med öppna frågor för att lärarna skulle                

kunna bidra med något nytt och inte enbart bekräfta vilka metoder de använder utifrån              

förutbestämda svar (Denscombe 2018). Denna metod gav även en möjlighet att gå in på              

djupet vid de tillfällen informanten sa något som var specifikt intressant (Bryman 2011;             

Denscombe 2018). 

 

Tanken var från början att även använda metoden observation likt Diezmann och Watters             

(2000), Dimitriadis (2012) och Hoth et al. (2017), för att få en inblick i huruvida det lärarna                 

sa i intervjun stämmer överens med praktiken (Denscombe 2018). Det ansågs dock att             

intervjuer var en nödvändighet för att komma åt lärarens perspektiv, vilket gjorde att             

observation fick väljas bort på grund av tidsbrist. Observation kan dock vara en bra metod att                

använda vid de fall där insyn vill ges i samspelet mellan lärare och elever utan att komma ner                  

på ett djupare plan (Denscombe 2018). Tanken att använda enkätundersökning likt Pettersson            

(2011), Dimitriadis (2012), Hoth et al. (2017) och Dimitriadis och Georgeson (2018) har även              

kommit upp, men den metoden hade istället gett fler ytliga svar. En enkätstudie hade alltså               

inte kommit ner på den djupare nivån som ville uppnås (Bryman 2011) i undersökandet om               

lärarnas erfarenhet i ämnet. Hade mer tid funnits till förfogande, hade det använts             

enkätstudier likt Dimitriadis (2012), för att finna lärare som var potentiella informatörer till             

intervjuerna. Observationer hade även använts efter intervjuerna för att se hur lärarna arbetar             

i klassrummet.  

 

4.2 Urval  

Inför intervjuerna användes ett subjektivt urval vid valet av informanter, vilket innebar att             

personerna handplockades efter vilka som ansågs ge mest information om ämnet och då ge              

bäst kvalité i denna studie (Denscombe 2018). Ett medvetet val var att endast inkludera de               

lärare som undervisar i matematik på lågstadiet och som uppfyllde kriteriet av att ha arbetat               

med högpresterande och/eller särbegåvade elever, för att ge en högre validitet. För att få en               
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geografisk bredd på resultatet, valdes informanter från både Skåne och Blekinge. Urvalet låg             

även på att välja informanter som hade varierande antal verksamma år i yrket, för att få en så                  

bred infallsvinkel som möjligt. Tanken för denna studien var att omfattningen skulle ligga på              

minst åtta informanter eller tills eventuell teoretisk mättnad uppstod, vilket innebär att ämnet             

är uttömt och att det inte kan tillkomma ny information vid fler intervjuer (Bryman 2011).  

 

4.3 Genomförande av intervjuer 

Alla intervjuer valdes att genomföras fysiskt, då avsikten var att få en helhetsuppfattning som              

innefattade både röst och kroppsspråk. Inför alla intervjuerna, skickades ett samtyckesavtal           

(se bilaga 3) ut för godkännande, så att informanterna skulle veta vad som förväntades av               

dem. De flesta intervjuerna gjordes ute på skolorna, men en intervju skedde hemma hos en av                

skribenterna, en hemma hos en informant och en genomfördes på Zoom, som är ett digitalt               

verktyg för videokonferens. För att hålla en struktur konstruerades en intervjuguide (se bilaga             

4) som innehöll specifika teman som omfattade öppna frågor samt förut- och obestämda             

följdfrågor (Bryman 2011). De tema som intervjuguiden bestod av var bakgrund, definiering            

och identifiering, undervisning samt organisation, vilka motsvarade frågeställningarna för         

denna studie. De semistrukturerade intervjuerna ljudinspelades, då information från intervjuer          

som endast består av anteckningar samt det mänskliga minnet, kan vara ofullständig och             

förvrängd (Denscombe 2018). Tanken var även att ha möjligheten att kunna gå tillbaka och              

lyssna på intervjuerna flera gånger för att få en större förståelse i analysprocessen.  

 

4.3.1 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa intervjun och för att kontrollera att frågorna             

blev innehållsrika och fungerade i praktiken (Denscombe 2018). En pilotstudie säkerställer           

även att helheten i undersökningen blir bra (Bryman 2011), som exempelvis att            

ljudinspelningen fungerar som den ska. Vid pilotstudien intervjuades en lärare för att kunna             

konstruera en modell för hur de enskilda intervjuerna skulle genomföras. För att båda             

skribenterna skulle vara lika delaktiga, fördelades frågorna lika vid intervjun. I           

genomförandet av en pilotstudie kan det upptäckas vilka frågor som är bra respektive vilka              

som är svåra för informanten att förstå (Bryman 2011). Detta var något som även upplevdes i                

denna pilotstudie, då vissa frågor var svårtolkade samt att begreppet som använts upplevdes             
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diffust. Intervjuguiden i pilotstudien innehöll begreppet “elever som lätt klarar av           

skolmatematiken” vilket ändrades till begreppen “högpresterande” och “särbegåvade”.        

Frågorna gjordes även tydligare, exempelvis ändrades frågan “hur ser en vanlig           

matematiklektion ut för dig?” till “beskriv hur en matematiklektion oftast ser ut för dig”. Ett               

annat exempel är att frågan “hur hade du gått tillväga för att identifiera dessa elever?”               

ändrades till “har du någon metod för att identifiera högpresterande respektive särbegåvade            

elever?”. Något som även kontrollerades i pilotstudien, var hur mycket tid som behövde             

läggas till förfogande för de andra intervjuerna.  

 

4.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Tanken med studien var att intervjua informanter tills mättnad uppstod och därför var det inte               

förutbestämt hur många informanter som skulle delta i studien. Då lärarnas svar blev snarlika              

redan efter sex informanter, ansågs det att mättnad uppstod. Valet hamnade ändå på att              

intervjua ytterligare två för att säkerställa att ämnet var uttömt och att det inte skulle               

tillkomma någon ny information (Bryman 2011). Det slutliga antalet hamnade därför på åtta             

informanter. 

 

Det valdes enbart att använda intervjuer av kvalitativ semistrukturerad karaktär, vilket           

innebär att det fanns utvalda tema med frågor, med möjlighet till flexibilitet i ordningsföljden              

på frågorna (Denscombe 2018), vilket gav informanterna större möjlighet att utveckla sina            

svar. Hade enbart frågorna följts utan någon flexibilitet i intervjuguiden och om frågorna inte              

följts upp efter de svar informanterna gav, hade de semistrukturerade intervjuerna övergått till             

att bli enbart strukturerade intervjuer (Bryman 2011).  

 

4.4 Transkribering 

För att ha möjlighet att hantera den insamlade datan, transkriberades ljudinspelningen till            

textform (Denscombe 2018). Då transkriberingen av intervjuerna delades upp, framställdes          

en transkriberingsmodell utifrån det inspelade materialet från pilotstudien. I         

transkriberingsmodellen valdes att utgå från samtalsanalys, där fokus ligger på detaljer           

(Bryman 2011). Anledningen var för att den som läser transkriberingen ska få en             

helhetsuppfattning om hur innehållet i intervjun såg ut. Därför valdes det att inkludera tecken              
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som är vanligt förekommande i samtalsanalys, som exempelvis “hack i talet”, “paus” och             

förlängning av ljud (Bryman 2011). Det lades sedan till egna tecken för att förstärka intrycket               

av intervjun, exempelvis när informanten tänkte på vad som skulle sägas.  

 

Varje intervju fick fortlöpa under obegränsad tid och hamnade på mellan 15-25 minuter,             

vilket gjorde att varje intervju tog cirka två och en halvtimme att transkribera. Trots att               

transkriberingen tog lång tid, valdes denna metod då det är enklare att analysera en intervju i                

skriftform än att använda sig av en ljudupptagning. Bearbetningen ger även forskaren            

närkontakt med den insamlade datan som väcker samtalet “till liv” igen (Denscombe 2018).             

När transkriberingen var klar gjordes valet att lyssna igenom alla ljudfiler ett flertal gånger,              

för att se till att transkriberingen var korrekt utförd. Vilket gjordes då det är lätt att efter ett                  

tag blir trött på lyssnandet, vilket då kan bidra till slarv i transkriberingen (Bryman 2011) och                

kan då medföra att viktig information försvinner eller blir inkorrekt.  

 

4.5 Analys 

Den insamlade datan valdes att analyseras med hjälp av en tematisk analys, vilket innebär att               

den insamlade datan organiseras i kärnteman som framkommer i informanternas svar           

(Bryman 2011). När den insamlade datan organiserades i teman, bevarades informantens           

språk i så stor utsträckning som möjligt (Bryman 2011). Först utgicks det från en mängd               

övergripande teman, för att bryta ner den insamlade datan i mindre beståndsdelar. Dessa             

teman bestod av nio mindre tema och omfattade definiera högpresterande, definiera           

särbegåvade, användning av annat begrepp, identifieringsmetoder för högpresterande och         

särbegåvade elever, anpassad undervisning för högpresterande och särbegåvade elever, stöd          

för högpresterande och särbegåvade elever, stöd av organisationen och gemensamma          

handlingsplaner, vems ansvar och lärarnas kunskap. Dessa nio tema sammanställdes sedan i            

tre kärnteman som motsvarade frågeställningarna för denna studie, vilket är definiera och            

identifiera högpresterande och särbegåvade elever, bemöta och stimulera högpresterande och          

särbegåvade elever samt organisation. Framskrivningen av resultatet i kapitel fem styrks och            

exemplifieras med utvalda citat. Vid de tillfällen lärarna gav liknande beskrivningar, har de             

bästa citaten använts och vid de tillfällen beskrivningarna skiljer sig från varandra har bägge              

citaten lyfts (Kvale & Brinkmann 2009). Citaten har även återgetts i skriftspråk, då talspråk              

23 



 

kan vara svårt att förstå när dialekterna tydligt framkommer (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Informanterna delgavs inte intervjufrågorna i förväg, då det hade kunnat ändra reliabiliteten i             

svaren som samlades in. Avsikten var att få information om hur informanterna verkligen             

arbetade och därför gavs de inte möjligheten att läsa på om ämnet innan eller att förbereda                

svar. 

 

En aspekt som kan ha påverkat reliabiliteten är att informanterna inte definierar de             

högpresterande och särbegåvade eleverna utifrån kunskapskraven utan jämför eleverna mot          

varandra. Elever behöver jämföras mot kunskapskraven och inte gentemot de andra eleverna,            

för att informanterna ska få en korrekt översikt av elevernas matematiska förmågor. Jämförs             

eleverna gentemot varandra, kan fallet bli att en elev är duktig satt i det sammanhanget, men                

inte i ett annat. Vilket kan medföra att en normalpresterande elev ses som högpresterande              

eller särbegåvad i en klass där många elever har svårigheter i matematik. På grund av det som                 

nämnts ovan blir resultatet inte generellt, då resultatet inte hade blivit exakt likadant även om               

samma intervjuguide använts vid ett annat tillfälle (Denscombe 2018). Ställning kan dock            

inte tas till huruvida informanternas syn skiljer sig åt och därför måste det förlitas på att                

lärarnas svar är tillförlitliga.  

 

Ur ett validitets perspektiv har det intagits ett neutralt förhållningssätt, för att inte leda              

informanterna åt ett specifikt håll. Vilket har beaktats vid konstruerandet av intervjuguiden,            

då det är viktigt att inte använda sig av ledande och laddade frågor som styr informanten åt                 

ett visst håll och påverkar svaren (Bryman 2011). Hänsyn har även tagits till att frågorna som                

ställts har överensstämt med frågeställningarna, då validiteten ökar när rätt frågor ställs och             

data samlas in i direkt relevans till de frågor som undersöks (Denscombe 2018), vilket i detta                

fall omfattade frågor om högpresterande och särbegåvade elever. En annan aspekt som höjer             

validiteten i studien är att den insamlade datan har granskats detaljerat, vilket bidrar till högre               

trovärdighet (Denscombe 2018). För att ytterligare öka validiteten hade observationer varit en            

bra metod, då informanternas uttryck och handling inte alltid stämmer överens. Detta bidrar             

till att det som informanterna uttrycker att de gör, inte behöver återspegla sanningen om hur               
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de verkligen arbetar (Denscombe 2018).  

 

Intervjuareffekten är något som kan påverka ett resultat i en intervju. Denna effekt baseras på               

att om informanterna får en fråga som gör att de känner sig generade eller osäkra, kan det                 

finnas en risk att informanten ger det svar som tros förväntas av dem (Denscombe 2018).               

Något som även kan bidra till intervjuareffekten är skillnader i social status, åldersskillnad             

samt kön och etnisk bakgrund (Denscombe 2018). 

 

4.7 Etiska övervägande 

Genomgående i denna studie har de fyra huvudkrav som ingår i de forskningsetiska             

principerna i Vetenskapsrådet följts, vilka är informationskravet, samtyckeskravet,        

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Christoffersen & Johannessen 2015). För att         

upprätthålla en professionell forskarroll krävs det även att informationen handskas med           

tystnadsplikt eller sekretess enligt förvaltningslagen. Vilket bland annat innebär att          

personerna som intervjuades har avidentifierats, för att ingen skulle kunna spåra personerna            

som deltagit i studien (Christoffersen & Johannessen 2015). Vid genomförandet av en studie             

krävs det att ovanstående forskningsetiska principer följs.  

 

Ett samtyckesavtal skickades inledningsvis ut till informanterna, där de fick ge sitt samtycke             

till att medverka i studien (Christoffersen & Johannessen 2015). Ett problem som hafts i              

åtanke under hela processen, var att informanterna som användes i studien och som fullföljt              

intervjun, hade möjlighet att när som helst dra tillbaka sin medverkan. Vid ett sådant tillfälle               

hade hänsyn fått tas till informantens egen vilja och det hade inte fått ifrågasättas varför de                

valt att hoppa av studien (Christoffersen & Johannessen 2015). För att säkerställa att denna              

princip följdes informerades lärarna om deras rättigheter i samtyckesavtalet.  
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5. Resultat 
Nedan presenteras resultaten från intervjuerna av lärarna, vilka har analyserats med hjälp av             

tematisk analys och har genom detta delats upp i olika kärntema. Resultatet kommer därför              

att presenteras i tre kärnteman som svarar på frågeställningarna, vilka är definiera och             

identifiera högpresterande och särbegåvade elever, bemöta och stimulera högpresterande och          

särbegåvade elever samt organisation. Alla lärare som intervjuades var legitimerade lärare på            

lågstadiet och benämns exempelvis “L1” vid de fall resultatet styrkts och exemplifieras med             

citat. Nedan i tabell 1 presenteras lärarnas antal verksamma år i yrket. 

 

Lärare L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

Antal år 6 13 20  2 9 25 19 20 
Tabell 1 Lärarnas antal verksamma år i yrket 
 

5.1 Definiera och identifiera högpresterande och särbegåvade elever 

Enligt lärarna finns det skillnader mellan högpresterande och särbegåvade elever, dock var            

det svårt för vissa av lärarna att peka ut vad det är som skiljer eleverna åt, vilket följande citat                   

belyser. 

Det är svårt kanske att peka på vad det är, men det är ju så att man märker ju tydligt att  

det är olika sorters kategorier av elever man har i en grupp och det är det ju alltid, från  

lägst till högsta och sen utöver, för särbegåvning är ju utöver, de är ju ännu längre (L3). 

En annan beskrivning som lyftes av en lärare var: 

En högpresterande kan vara duktig på att räkna och vara snabb i sin matematik men  

ser ändå omvärlden ungefär som sina kamrater. Oftast när du är särbegåvad så ser du 

inte riktigt omvärlden heller, du förstår inte dina kompisar för du är inte riktigt på  

samma nivå, du uttrycker dig på ett annat sätt och är mer vuxen i ditt sätt att se saker  

och du är känsligare för andra saker (L4).  

 

5.1.1 Definiering av högpresterande elever 

De högpresterande eleverna beskrevs av lärarna som nyfikna, kan förklara hur de tänker,             
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tycker att matematiken är rolig, vill lära sig och tar sig därför an de uppgifter de får och vill                   

gärna ha mer. En lärare lyfte vikten av att vara vaksam, då det inte alltid betyder att eleverna                  

förstår bara för att de är snabba. En annan lärare gav en innehållsrik definiering. 

En högpresterande elev är en elev som gärna är med, har lätt för att lära sig, resonerar,  

diskuterar, har ett logiskt tänkande, arbetar snabbt och har oftast rätt. En högpresterande 

elev tar liksom allting den får och arbetar gärna med det. De räknar allting med lätthet,  

de kan själva sätta sig in i nya områden som de aldrig tidigare har jobbat med men förstår 

 det bara genom att läsa uppgiften (L1).  

Vilket bekräftas av en annan lärare som lyfter att högpresterande elever har lätt för att ta till                 

sig nya instruktioner och moment. En av lärarna beskriver att dessa elever innehar en hög               

motivation till att bli klar med uppgifter, då de drivs av en yttre motivation för att få                 

bekräftelse på det som de åstadkommit. Den yttre motivationen gör att eleverna presterar högt              

och bra i de flesta ämnen, vilket även bekräftas av en annan lärare. 

En högpresterande för mig, presterar ju allt vad den behöver inom de ramarna och  

utmärker sig inte mer än att eleven klarar av det och klarar mer än vad man behöver 

enligt kunskapskraven (L3).  

En annan lärare ansåg att högpresterande elever är i behov av utmaningar för att bli               

tillgodosedda och att eleverna har förmågan att uttrycka att de behöver bli mer utmanade.  

 

5.1.2 Definiering av särbegåvade elever 

Särbegåvade elever är enligt en lärare, elever som skiljer sig från de andra eleverna och som                

har kommit längre i matematikutvecklingen än andra jämnåriga barn i klassen. En annan             

lärare lyfter att: 

De vill gärna kanske ha svar på varför. De kan asså, de behöver inte i sig vara såhär  

snabba på att göra klart uppgifter utan de löser en uppgift och sen så kan de anpassa  

den lösningen till en annan sorts uppgift utan att man behöver vägleda dem till det (L5). 

En av lärarna beskriver hur de särbegåvade eleverna gärna gottar ner sig i det de finner                

intressant och har då svårt att fokusera på annat. Detta kan enligt en annan lärare göra att den                  

höga energin de särbegåvade eleverna har, läggs på annat när de tycker något är tråkigt och                
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har då även svårt för att uttrycka att de behöver utmanande uppgifter för att stimuleras. Två                

av lärarna beskriver att när arbetet är för lätt för eleverna blir de omotiverade, vilket kan bidra                 

till att de sitter och drömmer, pratar för mycket, reagerar starkt känslomässigt eller blir              

utåtagerande, vilket bekräftas av en tredje lärares erfarenhet.  

En elev som var väldigt stökig och bökig, utåtagerande och haft väldigt många  

åtgärdsprogram under lågstadiestiden och alla tyckte allmänt att hen var jobbig.  

När jag då påtalade för föräldrarna på ett utvecklingssamtal om att det skulle faktiskt  

kunna vara så att hen kan mer än vad hen får visa och ifrågasatte om vi inte kunde,  

det var då när man gjorde nationella prov i femman, om hen inte liksom kunde göra  

det och visa var hen befann sig, så blev de ju helt tagna på sängen, för det hade alltid  

varit så att alla bara klagade på hen och det visade ju sig att hen fixade detta och rent  

socialt så fixade hen det också och det har gått så jättebra för hen, då hen fick flytta  

upp en klass. Men det är svårt att ta på för många gånger så handlar det ju faktiskt  

inte om särbegåvning om en elev är stökig eller bökig (L3). 

Särbegåvning kan enligt en av lärarna ha en specifik inriktning på ett ämne, men kan även                

röra fler ämnen. Läraren lyfter även att särbegåvade elever absolut inte behöver vara             

högpresterande, bara för att de är särbegåvade, de behöver heller inte vara intresserade av              

skolan överhuvudtaget. Det är enligt läraren även viktigt att ha i åtanke att elever som är                

duktiga på just huvudräkning, inte ska förknippas med särbegåvning, då det även krävs att              

eleven kan räkna ut större uppgifter och se det logiska i det.  

 

Lärarna lyfte även erfarenheter av att eleverna ställer mycket frågor och att det ibland är               

frågor som inte ens lärarna kan svara på.  

Sen har jag en annan elev som är väldigt i mitt sätt att se det, väldigt lillgammal,  

det är väl den beskrivningen man kan göra och hen är väldigt intelligent och väldigt  

framåt och väldigt utvecklande i sina svar, hen vet saker, hen ställer frågor till mig  

som jag ibland liksom “vänta här nu, vad pratar vi nu om”? (L4) 

Det framkom även av en av lärarna, att eleverna oftast inte nöjer sig med vad skolan erbjuder                 

och söker då gärna upp information själva, som de sedan tar med sig tillbaka till skolan för att                  

dela med sig av vad de upptäckt. Läraren beskriver även att eleverna ibland inte kan förklara. 
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Sen har jag då någon elev som jag tänker på som är särbegåvad, som kunde väldigt  

mycket, men hen kunde inte förklara hur hen tänkte utan hen sa “jag har det bara” så  

pekade hen på huvudet “jag har det härinne” (L7).  

 

5.1.3 Begrepp som används av lärarna 

I intervjuerna efterfrågades om lärarna använde sig av några andra begrepp än högpresterande             

och särbegåvade. Det var endast en lärare som särskilde eleverna med olika begrepp och var               

dessutom den enda läraren som använde sig av begreppen högpresterande och särbegåvade.            

Andra begrepp som kom fram bland lärarna var starka elever, elever som kommit långt i               

utvecklingen av det matematiska tänket, logiskt tänkande, fallenhet för matematik och barn            

med hög kapacitet. Det visade sig att det inte fanns något enhetligt begrepp för dessa eleverna                

på de skolor som lärarna arbetade på. Något som även framkom i intervjuerna var att               

begreppet särbegåvad, var ett begrepp som några av lärarna inte var så bekväma med att               

använda sig av. 

Särbegåvad tycker jag inte är ett bra begrepp överhuvudtaget (L4) 

Särbegåvad vet jag inte om jag vill gå in på egentligen (L8) 

 

5.1.4 Metoder för att identifiera högpresterande och särbegåvade elever 
De flesta lärarna lyfte i intervjuerna att de inte har någon specifik metod för att identifiera                

högpresterande och särbegåvade elever.  

Nej, ingen metod. Man märker ju det ganska snabbt på bedömningsstödet som man 

gör redan från förskoleklassen (L2). 

Fem av lärarna lyfte att de använde bedömningsstödet som finns tillgängligt hos Skolverket i              

identifieringsprocessen av de högpresterande och särbegåvade eleverna. Flera av lärarna          

använde sig även av andra tester och diagnoser som innefattade utmanande uppgifter, för att              

identifiera dessa elevers förmåga. En lärare beskriver att identifieringen sker kontinuerligt via            

bedömning i det dagliga arbetet. 

Hela klassen utvärderar man ju hela tiden i arbetet. Sen använder man ju diagnoser som  

kanske är formativa, där man ser om det är någonting som man har missat och sen även 
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 summativa prov. Där det finns mer utmanande uppgifter, där man ser också att “oj! här  

ligger någon och klarar även de här jättesvåra uppgifterna” (L6). 

Något som dock framkom av en lärare var, att erfarenheten om högpresterande och             

särbegåvade elever spelar stor roll för hur identifieringen av eleverna lyckades. 

Jag har ju det nu, med allt vad man har i sin ryggsäck efter alla dessa år. Man måste  

prova sig fram, jag menar är det inte det ena måste det vara det andra, man kan inte  

bara köra på och låta eleven få fortsätta med det vi håller på med. För om man ser att  

eleven inte utvecklas eller den liksom stör alla andra så är det ju någonting, som gör  

att de gör allt det här. (L3) 

En annan möjlig metod som några av lärarna använde sig av i identifieringen av              

högpresterande och särbegåvade elever är diskussion. De lyfte att genom att diskutera med             

eleverna och ställa mycket frågor om hur de löst en specifik uppgift, kunde det genom               

elevernas tankar om hur det har gått tillväga, identifiera dessa elever. En lärare beskrev även               

vikten av att ha ett fungerande arbetslag.  

Det kräver ju att man har ett arbetslag så man kan diskutera lite. “Titta nu gör den  

här personen så här, vad säger ni om det?” Att man kan bolla lite fram och tillbaka.  

Då tror jag att man upptäcker särbegåvning mycket snabbare (L5). 

 

5.2 Bemöta och stimulera högpresterande och särbegåvade elever 

Här nedan presenteras resultatet som framkommit i intervjuerna och som omfattar anpassad            

undervisning och stöd för högpresterande och särbegåvade elever. 

 

5.2.1 Anpassad undervisning för högpresterande och särbegåvade elever  

Det framkom i intervjuerna att lärarna använde sig av olika sätt för att bemöta de               

högpresterande och särbegåvade eleverna i undervisningen. Några av lärarna beskrev att de            

använde sig av extraböcker i matematik eller matematikböcker som var avsedda för en högre              

årskurs. En annan lärare beskrev hur det användes extraböcker i matematik som var             

framtagna efter vad eleven behövde eller ville bli bättre på. Vikten av att få fortsätta framåt,                

lyftes av en annan lärare. 
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Märker jag att det är på detta viset, så försöker jag ju se till att de får gå upp ett steg,  

till exempel om de går i tvåan får de göra treans matte och att det liksom följer dem  

sen. Så de inte behöver sitta och göra om matten när de kommer upp i femman sen,  

som de redan har gjort, för det är superviktigt att de får vara steget före så de inte  

behöver sitta och harva i det de redan kan (L3).  

Två av lärarna beskrev hur denna metod användes för att eleverna skulle slippa att sitta och                

göra saker de redan kan, då de istället efter att de visat att de kan det aktuella området, fick                   

lov att hoppa över sidor och gå vidare. En av dessa lärare ansåg även att ifall eleven var                  

mogen för att hoppa över en årskurs, borde eleven ges möjlighet till det. En annan metod som                 

framkom var fördjupade extrauppgifter, som användes i olika syfte av lärarna. En av lärarna              

beskrev att extrauppgifterna ska vara: 

Först inom samma arbetsområde så att de får en utveckling. Det kan ju faktiskt vara  

så att de inte kan, att de inte är lika långt framme i alla områdena i matematik (L2). 

Medan en annan lyfte att: 

Jag tänker att man måste utmana de på det ämnet de är i, så att vi inte bara matar på  

med nya uppgifter, så att de kommer för långt ifrån (L4). 

Arbetet med fördjupning beskrevs av flera lärare som nivågruppering inne i klassrummet, där             

uppgifterna anpassades i olika svårighetsgrader för att kunna utmana alla på deras nivå.  

Om vi säger att vi kör en problemlösningsuppgift där det finns olika nivåer på dem,  

så kan de som tycker det är svårt kanske bara göra den första och sen liksom stegrar  

man sig uppåt men så att alla får någonting de känner verkligen är en utmaning (L3).  

Två av lärarna arbetade med utmaningsgrupper utanför klassrummet, som bestod av en            

sammansättning av högpresterande och särbegåvade elever från fyra olika klasser i en            

årskurs.  

Där de tillsammans med mig får olika problemlösningar som de ska arbeta med  

enskilt eller i grupp. Några problem har jag hämtat från Mattelyftet där det finns  

en problembank med problem på en lättare, en medel och en svårare nivå och det  

kan vara att vi arbetar med ett problem en hel lektion och att de sen gör liknande  

problem som de sedan löser med sina kompisar eller tar med sig tillbaka till sina  
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ordinarie klasser och löser de tillsammans med dem. Kan även vara så att jag  

introducerar någon helt ny teknik som inte är standard att göra i årskurs tre (L1). 

Tre av lärarna beskrev hur de använde sig av de högpresterande och särbegåvade eleverna              

som resurser till de andra eleverna i klassrummet. Eleverna användes som resurser för att de               

skulle få en chans att sätta ord på sina tankar och sin kunskap, vilket enligt lärarna bidrar till                  

en fördjupad förståelse hos eleverna. En av lärarna lyfte dock vikten av att det inte får ske för                  

ofta, då det kan påverka dem negativt socialt, att de blir som “små fröknar”.  

 

På frågan om lärarna känner att de stimulerar de högpresterande och särbegåvade eleverna,             

var alla lärarna eniga om att deras elever blir stimulerade. Eleverna stimulerades då de fick               

arbeta med olika uppgifter exempelvis problemlösning, tänka utanför boxen, tillverka egna           

uppgifter som andra fick vara med att lösa samt förklara ingående hur de har tänkt och att                 

läraren då ställer följdfrågor. Det framkom även att en lärare ansåg att det är lättare att                

bemöta dessa elever i dagens läge, då tillgången av digitala verktyg är större. 

Jag tycker att om jag jämför med när jag började jobba som lärare så tycker jag att  

vi har en helt annan tillgång till digitala hjälpmedel och verktyg nu, så det är mycket  

lättare att ge utmanande uppgifter som de kan sitta själva och jobba med (L2). 

Många av de uppgifter som används för att bemöta de högpresterande och särbegåvade             

eleverna, inhämtas enligt lärarna från diverse olika internetkällor som exempelvis Facebook,           

Skolmagi och Lektion.se. En lärare lyfte hur viktigt det är att själv ha ett intresse för                

matematik, då det i sin tur smittar av sig till eleverna. Läraren lyfte även: 

Det kan vara flera elever som frågar “åh, hur tänkte du där?” och då försöker jag  

lyfta fram så att de får svara hur de tänkte och även uppmuntra dem till det och  

berömma dem helt enkelt (L7).  

Lärarna beskrev att de generellt hade ett gott samarbete med vårdnadshavarna för att utveckla              

de högpresterande och särbegåvade eleverna. Samarbetet skedde oftast genom diskussion vid           

utvecklingssamtal, där det diskuterades om hur eleven trivs i skolan och hur de ska gå tillväga                

för att eleven ska utmanas och utvecklas. 
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Jag tycker det är bra, man sätter upp individuella mål på utvecklingssamtal 

och det gör jag tillsammans med barnet och föräldrarna, så där pratar vi om  

det som är viktigt och sätter upp mål som gör att eleven kommer vidare (L2). 

Något som även framkom var att de högpresterande och särbegåvade eleverna hade            

individuella läxor, som vårdnadshavarna var medvetna om för att kunna stötta sina barn.             

Exempel på individuella läxor som det framkom att lärarna använde sig av var, extraböcker              

som omfattade olika svårighetsgrad i ämnet och problemlösningsuppgifter på olika nivåer. 

 

5.2.2 Lärarnas stöd för högpresterande och särbegåvade elever 

Alla de intervjuade lärarna var eniga om att högpresterande och särbegåvade elever behöver             

stöd från läraren, men deras svar skiljde sig i hur mycket stöd som krävdes.  

Ja lika mycket och ibland mer skulle jag vilja säga, eller asså de behöver extra  

stöd i att utmana sig hela tiden (L6).  

En annan lärare uttryckte: 

Jag vet inte om jag vill definiera det som stöd, men de behöver utmaningar,  

de behöver lika mycket uppmärksamhet som de andra eleverna (L1).  

Några av lärarna menade på att det varierar från elev till elev inom begreppen högpresterande               

och särbegåvade elever, då även dessa elever ligger på olika nivåer. Dessa utmaningar             

behöver enligt en av lärarna bestå av svårare uppgifter och inte bara av fler likadana               

uppgifter. En elev som arbetar snabbt fram kan behöva mycket hjälp och kan då behöva extra                

stöttning och genomgångar som är anpassade för eleven. Dock lyfte en av lärarna att stödet               

oftast behöver läggas på de svagare eleverna, vilket bidrar till att tiden inte räcker till att                

stödja de högpresterande och särbegåvade elever och de får då istället uppgifter där de är               

självgående. 

 

5.3 Organisation 

Under detta avsnitt kommer en redogörelse om hur lärarna får stöd av organisationen följt av               

lärarnas kunskaper om högpresterande och särbegåvade elever. 
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De flesta av lärarna lyfte i intervjun att de får stöd av organisationen, i form av                

specialpedagog, speciallärare och rektor i bemötandet av högpresterande och särbegåvade          

elever. 

Ja det tycker jag, för att jag har tillsammans med speciallärare, tagit fram mattevagnar  

med uppgifter på en högre nivå, som man kan utmana de här eleverna med (L1).  

Några andra av lärarna beskrev att de får stöd och hjälp genom diskussioner med såväl               

specialpedagog som rektor, vid de tillfällen de känner att de saknar kunskap i att bemöta               

dessa elever. Det var få lärare som lyfte att det fanns ett uteblivet stöd, en menade på: 

Jag tänker på vår specialpedagog, jag vet inte hur många elever hon har alldeles  

själv. Hon har alldeles för mycket att göra, så nej vi diskuterar aldrig det (L5).  

I frågan om skolan hade gemensamma handlingsplaner för att bemöta de högpresterande och             

särbegåvade eleverna, var det endast en lärare som svarade ja. Av de andra lärarna var det                

några som inte visste om det fanns samt några som tydligt berättade om saknaden av               

handlingsplaner. Däremot var det i stort sett alla lärare i denna studie som tyckte att det                

saknades gemensamma handlingsplaner på skolan och det är något de gärna hade tagit del av.               

Det var även en lärare som lyfte vikten av att kollegor samarbetar i bemötandet av de                

högpresterande och särbegåvade eleverna. 

Det finns ingen riktig plan på hur man går vidare mellan de olika stadierna. Jag  

kan ju mata på här på lågstadiet, det gör ju inte mig något om de jobbar på i en  

högre bok här. Men vad händer sen? (L8). 

Det framkom i intervjuerna att de flesta lärarna ansåg att de till största del hade               

huvudansvaret för de högpresterande och särbegåvade elevernas utveckling, medan några          

ansåg att det var rektorns huvudansvar. Däremot ansåg i stort sett alla att de inte stod                

ensamma i ansvaret. 

I grund och botten tycker jag att det är klassföreståndaren som har det ansvaret,  

sen så är det ju rektorn som ska se till att det efterlevs och givetvis så har man ju  

all kring personal som speciallärare och specialpedagoger som ska stötta en (L1).  
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5.3.1 Lärarnas kunskaper om högpresterande och särbegåvade elever 

Av de lärare som intervjuades, var det ingen som hade några högskolepoäng för att bemöta               

högpresterande och särbegåvade elever. De flesta lärare ansåg heller inte att de fått tillräckligt              

med kunskap om dessa elever under sin grundlärarutbildning. Däremot lyfte några av lärarna             

att de hade fått kunskap om högpresterande och särbegåvade elever i olika kollegiala             

utbildningar som hållits inom skolans ramar, exempelvis Mattelyftet. 

 

Trots utebliven utbildning ansåg i stort sett alla lärarna att de hade kunskap om hur de kan                 

bemöta de högpresterande och särbegåvade eleverna. Lärarna menade att de själva läser in sig              

på området eller att de anser att det hjälper att ha behörighet i högre årskurser än vad de                  

undervisar i. En lärare lyfte: 

Jag håller mig ajour med vad jag anser är den senaste forskning. Jag testar gärna 

på nya arbetssätt för att kunna integrera alla nivåer i klassrummet (L1).  

 

6. Analys 
Här nedan analyseras resultatet från intervjuerna i förhållande till Renzullis modell The            

three-ring conception of giftedness, Krutetskiis matematiska förmågor samt de teoretiska          

begreppen acceleration, berikning och nivågruppering, som omfattar undervisningsmetoder.        

Analysen presenteras i tre olika avsnitt och omfattar definiering av högpresterande elever,            

definiering av särbegåvade elever samt undervisningsmetoder. 

 

6.1 Definiering av högpresterande elever  

Renzullis (2016) begrepp skolbegåvning, är något som går väl ihop med lärarnas definiering             

av högpresterande elever. Renzulli (2016) beskriver skolbegåvning som en begåvning där           

förmågorna syns genom höga resultat på tester. Vilket stämmer överens med lärarnas            

beskrivning om att högpresterande elever presterar högt och bra och att de genom sin              

prestation är lättare att identifiera. En annan aspekt som lärarna lyfte i resultatet var att               

eleverna arbetar snabbt och att de lätt tar sig an alla de uppgifter de får. Vilket även                 

framkommer i Renzullis (2016) definition av skolbegåvning, där han beskriver att eleverna            

har en förmåga att klara av vanligt läromedel i en snabbare takt.  
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Högpresterande elever är enligt lärarna de elever som har lätt för att resonera och diskutera,               

har ett logiskt tänkande och kan förklara hur de tänker. Resonemang och logiskt tänkande går               

att koppla till Krutetskiis (1976) fjärde förmåga, som handlar om att göra en sekventiell,              

korrekt segmentering av logiska resonemang. Förmågorna som lärarna nämner kan även, till            

viss del kopplas till allmänna förmågor som ingår i Renzullis (2002, 2016) första kluster              

förmåga över genomsnittet och som handlar om att kunna föra verbala och numeriska             

resonemang. De allmänna förmågorna kan enligt Renzulli (2016) mätas genom test av allmän             

färdighet eller intelligens. Vilket överensstämmer med lärarnas beskrivning av att          

högpresterande elever presterar högt och bra samt att de oftast har rätt på test. Prestationen               

drivs av en yttre motivation av att få en bekräftelse på det de åstadkommit och visar sig                 

därför inte bara i ett ämne, vilket stämmer överens med de allmänna förmågorna som kan               

tillämpas över alla områden (Renzulli 2016). Det kan även kopplas till motivation som är              

Renzullis (2002, 2016) andra kluster och som beskriver en uthållighet och drivkraft till hårt              

arbete. 

 

6.2 Definiering av särbegåvade elever 

Renzullis (2016) andra begrepp kreativ och produktiv begåvning, går väl ihop med lärarnas             

definition av särbegåvade elever. Enligt Renzulli (2016) är elever som innehar kreativ och             

produktiv begåvning, elever som värdesätter att arbeta med områden som ger en personlig             

betydelse för dem själva. Vilket stämmer överens med lärarnas beskrivning om att            

särbegåvade elever gärna gottar ner sig i saker och lägger endast energi på det som de tycker                 

är roligt. Lärarna beskriver även att eleverna är svåra att identifiera, vilket stämmer överens              

med Renzullis (2016) uttalande om att dessa elever inte visar sig i traditionella tester.  

 

De särbegåvade eleverna kan enligt lärarnas beskrivningar både kopplas till allmänna och            

specifika förmågor, som innefattas i Renzullis (2002, 2016) första kluster förmåga över            

genomsnittet. De allmänna förmågorna omfattar att ha förmågan att bearbeta information,           

engagera sig i abstrakt tänkande och integrera erfarenheter som resulterar i att ha kunskaper              

att tillhandahålla lämpliga och anpassningsbara svar på nya situationer (Renzulli 2002, 2016).            

Vilket överensstämmer med lärarnas beskrivning om att särbegåvade elever löser en uppgift            

och att de sedan kan anpassa den lösningen till en annan sorts uppgift utan att behöva                
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vägledning. Denna beskrivning kan även kopplas med Krutetskiis (1976) andra förmåga som            

omfattar att generalisera matematiskt material samt hans sjunde förmåga som omfattar           

flexibelt tänkande. Särbegåvning kan enligt lärarna ha en specifik inriktning på ett ämne, men              

kan även röra fler ämnen, vilket kan kopplas till de specifika förmågorna som innefattar att               

förvärva kunskap och färdigheter inom ett eller flera specialiserade områden (Renzulli 2002,            

2016). Renzulli (2016) beskriver att specifika förmågor kan mätas genom prestanda tester            

och tester med specifik lämplighet. Vilket stämmer överens med lärarnas          

identifieringsmetoder, då de beskriver att bedömningsstödet från Skolverket samt tester och           

diagnoser, ibland kan användas vid identifieringen av särbegåvade elever.  

 

Lärarna beskriver hur de särbegåvade eleverna gärna gottar ner sig i det de finner intressant               

och har då svårt att fokusera på annat. Vilket stämmer väl överens med Renzullis (2016)               

andra kluster som omfattar motivation och beskriver att begåvade personer oftast har en inre              

motivation som omfattas av viljan att fullfölja ett arbete för sin egen skull. Renzulli (2002)               

beskriver även att motivation står för den energi en person bär i ett särskilt problem eller i ett                  

specifikt prestationsområde. Vilket går väl ihop med den energi en av lärarna beskriver att              

eleven istället lägger på det som den själv anser vara intressant, vid de tillfällen som lätta                

uppgifter gör eleven omotiverad.  

 

Egenskaper som lärarna lyfte om särbegåvade elever var att de inte behöver vara snabba med               

att lösa en uppgift, de vill istället gärna ha svar på varför, så att de sedan kan anpassa                  

lösningen till en annan sorts uppgift. Lärarnas beskrivning kan kopplas till Renzullis (2002,             

2016) tredje kluster kreativitet som beskriver att eleven har potential att framställa intressanta             

och möjliga idéer, är flexibla samt arbetar med ett divergerande tänkande.  

 

För att uppnå begåvning, krävs det enligt Renzulli (2016) att eleven har egenskaper från alla               

de tre klusterna, vilka kan variera i storlek men har lika stor betydelse. Utifrån lärarnas               

beskrivning av särbegåvade elever, uppnår dessa elever egenskaper från alla de tre klusterna             

och omfattas då av begåvningsbegreppet. De högpresterande eleverna uppnår dock endast två            

av de tre klusterna och inkluderas då enligt Renzulli (2016) inte i begåvningsbegreppet. 
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6.3 Undervisningsmetoder 

Lärarna beskrev hur de använde sig av böcker som var avsedda för en högre nivå, för att                 

eleverna skulle slippa sitta och göra saker de redan kunde. En lärare ansåg även att ifall                

eleven var tillräckligt mogen, kunde eleven få hoppa över en klass. Dessa uttryck stämmer              

väl överens med Szabos (2017) och Skolverkets (2019b) beskrivning av metoden           

acceleration.  

 

En annan metod som lärarna arbetade med var att ge eleven fördjupade extra uppgifter inom               

samma område. Det kunde även bestå av uppgifter som innehöll olika svårighetsgrader, för             

att alla elever skulle få en utmaning på deras nivå. Lärarnas uttalande motsvarar Petterssons              

(2011) och Pettersson och Wistedts (2013) beskrivning av metoden berikning.  

 

Nivågruppering är en tredje metod, som innebär att högpresterande och särbegåvade elever            

träffas utanför klassrummet några tillfällen i veckan (Dimitriadis 2012). Vilket går väl ihop             

med de utmaningsgrupper som bestod av en sammansättning av högpresterande och           

särbegåvade elever, som två av lärarna arbetade med. 

 

7. Diskussion 
Detta kapitel omfattar diskussion och kommer att vara uppdelad i slutsatser och diskussion,             

metoddiskussion, studiens bidrag samt fortsatt forskning. Slutsatser och diskussion kommer          

först, då resultatet av analysen följs upp i detta kapitel.  

 

7.1 Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till syfte, frågeställningar och tidigare            

forskning och kommer att presenteras i avsnitt som motsvarar de tre tema som genomsyras i               

denna studie, vilka är definiera och identifiera högpresterande och särbegåvade elever,           

bemöta och stimulera högpresterande och särbegåvade elever samt organisation.  

 

7.1.1 Definiera och identifiera högpresterande och särbegåvade elever 

Enligt lärarna fanns det skillnader mellan högpresterande och särbegåvade elever och de            

beskrev att det finns olika kategorier av elever i en grupp och även att eleverna i grupperna                 
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skiljer sig från varandra. Vilket även framkom i Petterssons (2011), Szabos (2017) och             

Dimitriadis och Georgesons (2018) studier, där det framställdes att högpresterande och           

särbegåvade elever inte är en homogen grupp.  

 

Lärarna lyfte att de högpresterande eleverna är elever som arbetar snabbt framåt med             

uppgifter och har då oftast rätt samt har lätt för att sätta sig in i nya områden genom att endast                    

läsa instruktionerna. Vilket även bekräftades av Persson (2015) och Mattsson (2018), som            

beskrev att högpresterande elever har lätt för att förstå begrepp samt lär sig genom att imitera.                

En lärare beskrev att högpresterande elever ser på omvärlden på ungefär samma sätt som sina               

klasskamrater, vilket gör att de lätt integreras i gruppen. Uttalandet kan kopplas till Perssons              

(2015) och Mattssons (2018) uttalanden om att högpresterande elever oftast trivs i skolan. 

 

De särbegåvade eleverna är enligt lärarna långt komna i sin matematikutveckling och ligger             

före jämnåriga elever. Då de har en högre förmåga blir de ofta omotiverade av de uppgifter                

som erbjuds i klassrummet, då uppgifterna anses vara för lätta, vilket även bekräftades i              

Petterssons (2011) studie. De kan även vara mer känsliga vilket kan bidra till att de har svårt                 

med det sociala och integrerar då inte lika lätt med de andra eleverna i klassen. Vilket även                 

lyfts av Persson (2015), då han beskriver att särbegåvade elever inte alltid trivs i skolan,               

eftersom de har ett annat tänk och en högre förmåga än sina jämnåriga. Andra egenskaper               

som lärarna lyfte var att särbegåvade elever inte behöver vara snabba med att lösa en uppgift,                

de vill istället gärna ha svar på varför, så att de sedan kan anpassa lösningen till en annan                  

sorts uppgift. Beskrivningen stämmer inte överens med Petterssons (2011) studie, där lärarna            

ansåg att arbeta snabbt var en egenskap som beskrev dessa elever. Vissa lärare lyfte även att                

de särbegåvade eleverna absolut inte behöver vara högpresterande, bara för att de är             

särbegåvade, de behöver heller inte vara intresserade av skolan överhuvudtaget. Szabo (2017)            

och Mellroth (2018) lyfte även det som en viktig aspekt i sina studier. 

 

Lärarna använde sig av olika begrepp för att benämna högpresterande och särbegåvade            

elever. Det visade sig även att det inte fanns något enhetligt begrepp för dessa eleverna på de                 

skolorna som lärarna arbetade på. Vilket även framkom i tidigare forskning, där forskarna             

benämnde högpresterande och särbegåvade elever med en mångfald av olika begrepp           

(Diezmann & Watters 2000; Pettersson 2011; Pierce et al. 2011; Dimitriadis 2012; Hoth et al.               
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2017; Szabo 2017; Dimitriadis & Georgeson 2018; Mellroth 2018; Mellroth, van Bommel &             

Liljekvist 2019). 

 

Det framkom i intervjuerna att lärarna inte hade någon specifik metod för att identifiera              

högpresterande och särbegåvade elever. Detta kan vara en bidragande faktor av att det inte              

finns någon tydlig eller avgränsad metod för att identifiera högpresterande och särbegåvade            

elever på en vetenskaplig nivå (Pettersson 2011). Något som dock framkom var att erfarenhet              

om högpresterande och särbegåvade elever spelar stor roll för hur de lyckades att identifiera              

eleverna. Enligt Hoths et al. (2017) studie räckte det dock inte med tre verksamma år i yrket                 

för att bli avsevärt bättre på att identifiera högpresterande och särbegåvade elever. En del av               

lärarna lyfte även att identifieringen kan framkomma i undervisningen genom exempelvis           

utmanande uppgifter. Vilket går att koppla till Mellroths (2018) studie där hon undersökte hur              

icke-traditionella test med utmanande uppgifter kan identifiera högpresterande och         

särbegåvade elever. Där lyfter hon att andra förmågor såsom problemlösningsförmågan kan           

aktiveras och synas, vilket den nödvändigtvis inte görs i traditionella test.           

Identifieringsmetoden styrks även av Krutetskiis (1976) teori, där han beskriver att           

matematiska förmågor företrädesvis synliggörs i matematisk problemlösning. Ett nytt och          

avvikande resultat för denna studie, är att en lärare beskrev hur hjälp kan tas av arbetslaget                

och att lärarna tillsammans genom diskussion kan få en insyn i om eleverna är              

högpresterande eller särbegåvade. 

 

Slutsatsen är att högpresterande elever, enligt både den tidigare forskningen och lärarna i             

denna studie, är lättare att identifiera än särbegåvade elever.  

 

7.1.2 Bemöta och stimulera högpresterande och särbegåvade elever 

Det framkom i intervjuerna att lärarna använde sig av olika sätt för att bemöta de               

högpresterande och särbegåvade eleverna i undervisningen. En metod var acceleration och           

som enligt lärarna omfattade arbete i extra böcker för en högre årskurs, hoppa över sidor eller                

möjligheten att hoppa över en årskurs. Acceleration är en metod som även tagits upp i               

tidigare forskning och som ansetts vara gynnsam i bemötandet av högpresterande och            

särbegåvade elever (Pettersson 2011; Szabo 2017). En annan metod som framkom var            

berikning och omfattade enligt lärarna extrauppgifter på en djupare nivå inom samma            
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område. Ett exempel på berikning, var en problemlösningsuppgift som innehöll olika nivåer.            

Vilket kan kopplas till Pierce et al. (2011) studie, där uppgifter med olika svårighetsgrader              

implementerades och ansågs vara gynnsamt. 

 

En tredje metod som lärarna lyfte, var arbetet med nivågruppering utanför klassrummet. Det             

var dock endast två av de intervjuade lärarna som arbetade med nivågruppering, vilket kan              

kopplas till Petterssons (2011) studie, där nivågruppering var en mindre vanlig åtgärd för de              

högpresterande och särbegåvade eleverna.  

 

Alla de intervjuade lärarna var eniga om att högpresterande och särbegåvade elever behöver             

stöd från läraren, vilket kan kopplas till den aspekt Mellroth, van Bommel och Liljekvist              

(2019) lyfte i sin studie, om att även högpresterande och särbegåvade elever behöver få stöd               

för att komma vidare. Dock framkom det av lärarna i denna studien att de inte hinner lägga                 

det stöd som hade behövts, då stödet oftast läggs på de svagare eleverna och de               

högpresterande och särbegåvade eleverna får istället uppgifter där de är självgående.  

 

Något som inte har uppkommit från den tidigare forskningen i denna studien och då ger ett                

nytt och avvikande resultat, är att några av lärarna beskrev hur de använde sig av de                

högpresterande och särbegåvade eleverna som resurser till de andra eleverna i klassrummet.            

Eleverna användes som resurser för att få en chans att sätta ord på sina tankar och sin                 

kunskap, vilket bidrar till en fördjupad förståelse hos eleverna. 

 

Slutsatsen är att de undervisningsmetoder som lärarna i denna studie har använts sig av, kan               

anses vara gynnsamma då de även uppdagats i tidigare forskning.  

 

7.1.3 Organisation 

De flesta lärarna lyfte i intervjun att de får stöd av organisationen, i form av specialpedagog,                

speciallärare och rektor i bemötandet av högpresterande och särbegåvade elever. Vilket inte            

stämmer överens med tidigare forskning, då den generella synen var att det har funnits ett               

uteblivet stöd i bemötande av högpresterande och särbegåvade elever från skolledningen           

(Pettersson 2011; Dimitriadis & Georgeson 2018). 
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I frågan om skolan hade gemensamma handlingsplaner för att bemöta de högpresterande och             

särbegåvade eleverna, var det endast en lärare som svarade ja. Av de andra lärarna var det                

några som inte visste om det fanns samt några som tydligt berättade om saknaden av               

handlingsplaner. Resultatet är något som även lyfts i Petterssons (2011) studie, där ingen             

delaktig skola hade någon form av skriftlig gemensam handlingsplan för att bemöta de             

högpresterande och särbegåvade eleverna. Men likt Dimitriadis och Georgesons (2018) studie           

visade det sig även i resultatet för denna studie, att trots att det inte finns någon gemensam                 

handlingsplan på skolan, arbetar lärarna på olika sätt för att bemöta de högpresterande och              

särbegåvade eleverna.  

 

Av de lärare som intervjuades, var det ingen som hade några högskolepoäng för att bemöta               

högpresterande och särbegåvade elever. Hoth et al. (2017) fick fram i sin studie att              

lärarutbildningarna inte ger tillräcklig grund med kunskap för att lärarna ska kunna identifiera             

och utmana högpresterande och särbegåvade elever i yrkeslivet. Vilket även bekräftades i            

denna studie, då lärarna ansåg att de inte hade fått tillräcklig kunskap om dessa elever under                

sin grundlärarutbildning. Lärarna i studien ansåg dock, att trots de inte hade någon utbildning              

om högpresterande och särbegåvade elever, hade de kunskapen att bemöta dessa elever. Detta             

avviker från Mellroths (2018) studie, där lärarna ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap för               

att ge det stöd de högpresterande och särbegåvade eleverna behövde eller för att hitta              

lämpliga uppgifter för att utmana dem.  

 

Slutsatsen är att lärarna, likt i den tidigare forskningen, kunde stimulera de högpresterande             

och särbegåvade eleverna trots bristen av utbildning och gemensamma handlingsplaner. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Inför intervjuerna genomfördes en pilotstudie, vilket gav insyn i vilka begrepp som var             

relevanta att använda i intervjuguiden. Pilotstudien säkerställde även helheten då          

intervjuguiden innehöll liknande frågor som sedan användes i de semistrukturerade          

intervjuerna (Bryman 2011). 

 

I studien användes semistrukturerade intervjuer med möjlighet att anpassa frågorna under           
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intervjuns gång (Denscombe 2018), vilket gav en fördjupad och detaljerad information om            

hur lärarna arbetade med högpresterande och särbegåvade elever. Detta skiljde sig från            

tidigare forskning, där det vanligaste metodvalet varit enkätstudier (Pettersson 2011;          

Dimitriadis 2012; Hoth et al. 2017; Dimitriadis & Georgeson 2018). Det som gör denna              

studie unik till skillnad från de studier som har använt sig av enkätstudier, är att intervjuerna                

gav informanterna en möjlighet att presentera sina egna åsikter och metoder. En enkätstudie             

ger endast informanten möjlighet att kryssa för angivna alternativ och ger då inte ny              

information om ämnet, utan bekräftar endast det som redan uppdagats (Bryman 2011). Hade             

mer tid funnits till förfogande hade valet även hamnat på deltagande observationer, för att              

undersöka om det som lärarna säger stämmer överens med hur de arbetar. Deltagande             

observation innebär att det läggs relativt lång tid i ett klassrum, för att få en bild av hur                  

lärarna arbetar med eleverna (Bryman 2011). Observation som enda metod hade dock inte             

gett den djupgående information som krävdes för att svara på frågeställningarna för denna             

studie, vilket intervjuerna gjorde.  

 

Valet att inte skicka ut frågorna i förväg gjorde att reliabiliteten blev högre i studien, då                

lärarna inte hade någon möjlighet att förbereda sina svar. Det fanns en tveksamhet inför              

intervjuerna att lärarna inte jämförde de högpresterande och särbegåvade eleverna med           

kunskapskraven. Vilket det dock visade sig att de gjorde och eftersom samma svar uppstod              

vid upprepade tillfällen, gick svaren att förlita sig på och ökade då i sin tur reliabiliteten i                 

studien. Trots att svaren var samma, kan det dock inte garanteras att teoretisk mättnad              

uppstått, då intervjuerna endast omfattade åtta informanter. En annan aspekt som ökade            

reliabiliteten i studien var att datan analyserades av två personer, vilket omfattar två olika              

synsätt. Dessutom transkriberades samtliga intervjuer ordagrant utifrån en gemensam         

transkriberingsmodell, vilket bidrog till noggrannhet. Då ett neutralt förhållningssätt intogs          

vid intervjuerna, bör validiteten för studien vara hög. Validiteten kan bli lägre om ledande              

och laddade frågor används och kan då styra informanten åt ett visst håll och påverkar svaren                

(Bryman 2011). Frågorna som ställts har inte varit ledande, dock kan validiteten ha påverkats              

av att följdfrågor omedvetet styrt in lärarna att svara på ett specifikt sätt. Hade tid funnits till                 

observationer hos de deltagande lärarna, hade validiteten blivit högre, då samspelet mellan            

uttryck och handling hade visat sig (Denscombe 2018). Då endast åtta lärare intervjuades i              

studien, kan inte resultatet generaliseras och bidrar då till att reliabiliteten blir lägre. Hade              
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studien gjorts igen, hade antalet informanter ökats för att säkerställa att den teoretiska             

mättnaden verkligen uppnåtts. 

 

7.3 Studiens bidrag 

Det finns inte mycket forskat om högpresterande och särbegåvade elever ur ett            

lärarperspektiv, vilket förhoppningvis denna studie kan bidra till. Tanken med denna studie            

har inte varit att skapa en handbok för hur lärare ska arbeta med högpresterande och               

särbegåvade elever. Syftet har istället varit att lyfta hur lärarna definierar och identifierar             

högpresterande respektive särbegåvade elever. Syftet har även varit att lyfta metoder som            

lärarna har ansett vara gynnsamma vid bemötandet av dessa elever. Tanken var även att              

intervjuerna skulle få lärarna att börja fundera över fenomenet och ta det vidare till sina               

kollegor, vilket kan gett fenomenet större uppmärksamhet ute på skolorna. Det kan i sin tur               

bidra till att organisationen uppmärksammar arbetet med högpresterande och särbegåvade          

elever och då framställer gemensamma handlingsplaner som lärarna kan utgå ifrån.  

 

Denna studie kan även hjälpa lärare i bemötandet av högpresterande och särbegåvade elever,             

då det lyfts metoder som ansetts fungera av åtta olika lärare och som även stämmer överens                

med tidigare forskning. Högpresterande och särbegåvade elever är inget unikt fenomen, utan            

dessa elever finns i stort sett i varje klass. Det bidrar till att alla lärare någon gång kommer att                   

stöta på en högpresterande eller särbegåvad elev som behöver utmanas inom           

matematikämnet. När ämnet lyfts, utökas kunskapen om högpresterande och särbegåvade          

elever och det bidrar även till att ämnet blir mer uppmärksammat. Det är av stor vikt att                 

ämnet lyfts, för att få fler forskare intresserade och som då i sin tur kan bidra till mer                  

forskning om ämnet.  

 

7.4 Fortsatt forskning 

Det har visat sig i tidigare forskning, att det inte finns någon avgränsad metod för att                

identifiera högpresterande och särbegåvade elever på vetenskaplig nivå (Pettersson 2011).          

Därför borde forsatt forskning bidra till att ett ramverk för identfiering av dessa elever, blir               

tillgängligt för skolorna. I både denna och Petterssons (2011) studie, uppmärksammades det            

att det inte finns gemensamma handlingsplaner som är tillgängliga för lärarna ute på             

44 



 

skolorna. Det framkom även i studien att lärarna saknar denna typ av stöd och att de gärna                 

hade tagit del av en gemensam handlingsplan. Fortsatt forskning hade därför kunnat göra ett              

försök att framställa en nationell handlingsplan, som kan hjälpa lärarna i bemötandet av             

högpresterande och särbegåvade elever.  
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Bilaga 1 - Tabell över tidigare forskning 
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Bilaga 2 - Krutetskiis nio matematiska förmågor 
 
 
 

1. An ability to formalize mathematical material, to isolate form from content, to 

abstract oneself from concrete numerical relationships an spatial forms, and to 

operate with formal structure – with structures of relationships and connections. 

2. An ability to generalize mathematical material, to detect what is of chief 

importance, abstracting oneself from the irrelevant, and to see what is common 

in what is externally different. 

3. An ability to operate with numerals and other symbols. 

4. An ability for,” sequential, properly segmented logical reasoning”, which is 

related to the need for proof, substantiation, and deductions. 

5. An ability to shorten the reasoning process, to think in curtailed structures. 

6. An ability to reverse a mental process (o transfer from a direct to a reverse train 

of thought. 

7. Flexibility of thought – an ability to switch from one mental operation to 

another; freedom from the binding influence of the commonplace and the 

hackneyed. This characteristic of thinking is important for the creative work of 

a mathematician. 

8. A mathematical memory. It can be assumed that its characteristics also arise 

from the specific features of the mathematical sciences, that this is a memory 

for generalizations, formalized structures, and logical schemes. 

9. An ability for spatial concepts, which is directly related to the presence of a 

branch of mathematics such as geometry. (Krutetskii, 1976, ss. 87-88). 
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Bilaga 3 - Samtyckesavtal 

 
Samtyckesavtal för intervju 
 
Hej! 
Vi gör nu vårt examensarbete på grundlärarutbildningen på Högskolan i Kristianstad. Vår            
studie grundar sig i att ta reda på hur lärare arbetar med särbegåvade respektive              
högpresterande elever i matematik. Vårt syfte och kunskapsbidrag är att öka kunskapen om             
hur lärare identifierar, definierar och arbetar med dessa elever, vilket är viktigt då det är ett                
ämne som inte ofta lyfts i forskningssammanhang. Vi kommer ta reda på detta genom att               
intervjua ett tiotal lärare på skolor i Skåne och Blekinge. Ljudinspelning kommer att ske              
under intervjun, för att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna igen. Denna inspelning kommer               
endast disponeras av oss, handledare och bedömande lärare och kommer inte vara tillgänglig             
för någon annan. 
 

Intervjun består av ett tjugotal frågor som förväntas ta ca 45 minuter. Din roll i intervjun är                 
frivillig, vilket innebär att du när som helst kan välja att inte svara på en fråga eller välja att                   
hoppa av intervjun helt. Du kan fram till den 18 maj höra av dig om ändringar, borttagningar                 
i intervjun eller dra in hela din medverkan. Genom hela vår studie och även under intervjun,                
följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innefattar informationskravet,        
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vill du läsa mer om dessa finns           
de tillgängliga på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 

Genom din medverkan, godkänner du att vi får använda din information i vår studie. Din               
information kommer att lagras där den inte är tillgänglig för någon annan och kommer att               
avidentifieras när den används i studien. 
 

Tack för att du vill delta i vår studie! 
Anna och Sandra 
 

Vid frågor eller annan kontakt 
Anna Olsson tel. 073-xxxxxxx mejl: xxxxxx@hotmail.com  
Sandra Waldt tel. 073-xxxxxxx mejl: xxxxxxx@hotmail.com 
Högskolan i Kristianstad  www.hkr.se tel. 044-2503000 
 
Underskrift Namnförtydligande  
 
______________________________ _____________________________  
 
Datum och ort 
 
______________________________________ 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrund  

1. Hur många år har du arbetat som lärare? 

2. Vilket år tog du din examen? 

3. Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

4. Har du något huvudämne och i så fall vilket? 

5. Vilken årskurs undervisar du i nu? 
 
 

Definiering och identifiering  

6. Hur skulle du beskriva en elev som är högpresterande respektive särbegåvad? 

7. Tycker du utifrån din erfarenhet att dessa elever skiljer sig ifrån varandra?  

Om ja, i så fall hur? 

8. Använder du något annat begrepp när du benämner dessa elever? Har ni något 

gemensamt begrepp på skolan? 

9. Har du under ditt yrkesliv stött på någon av dessa elever?  

Om ja, beskriv eleven/eleverna. 

10. Har du någon av dessa elever i din klass just nu? 

11. Har du någon metod för att identifiera högpresterande respektive särbegåvade elever? 

 
Undervisning  

12. Beskriv hur en matematiklektion oftast ser ut för dig. 

13. Har du någon speciell undervisning för att bemöta högpresterande och/eller 

särbegåvade elever? 
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14. Anser du utifrån din erfarenhet att dessa elever behöver lika mycket stöd som de 

andra eleverna? Kan du utveckla hur du menar? 

15. Hur tycker du att din undervisning stimulerar dessa eleverna?  

16. Anser du att du har tillräckligt med kunskap för att bemöta dessa elever? Kan du 

utveckla ditt svar? 

17. Om du hade haft andra förutsättningar än de du har nu, hade din undervisning 

gentemot dessa elever då sett annorlunda ut?  

18. Hur skulle du beskriva ditt samarbete med vårdnadshavarna till dessa eleverna?  

 
Organisationen  

19. Hur förbereder du dig för att bemöta högpresterande och/eller särbegåvade elever?  

20. Har du någon utbildning gällande dessa elever, utöver din grundskollärarutbildning? 

Om nej, fick du någon undervisning om det på högskolan? 

21. Anser du att du får stöd av organisationen av till exempel specialpedagoger, 

speciallärare och rektor, i bemötandet av dessa elever? Om ja, på vilket sätt? 

22. Har ni några gemensamma handlingsplaner för dessa elever?  

Om ja, hur ser de ut? Om nej, tycker du att det behövs? 

23. Vem anser du har det största ansvaret att se till att dessa elever utvecklas efter deras 

förmåga? Anser du att det bara är [svaret..] som har ansvar, eller någon mer? 

 

Avslutning 

- Har du något du vill tillägga innan vi avslutar denna intervju? 
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