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Sammanfattning  
Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på hur lärare upptäcker särskilt begåvade elever i ämnet matematik samt hur 

de stöttar och stimulerar dessa elever på bästa sätt. Syftet är också att göra lärare och pedagoger uppmärksamma på de särskilt 

begåvade elevernas uttryckssätt och behov. För att få fram relevant litteratur till vår studie har vi använt oss av metoderna 

databassökning och manuell sökning. Databaserna som vi har använt är ERIC, UniSearch och Google Scholar. Resultatet visar att 

elever med särskild begåvning kan uttrycka sig på många olika sätt vilket kan göra dessa elever svåridentifierade. Det finns 

karaktärsdrag hos de särbegåvade eleverna som är gemensamma för de flesta som till exempel motivation, kunskapstörst, 

nyfikenhet och god problemlösningsförmåga. Dock finns det även karaktärsdrag som ter sig olika från elev till elev, som till 

exempel förklaringsmetoder och social kompetens. Resultatet visar även vilka speciella behov särbegåvade elever har, samt 

didaktiska val som kan vara gynnsamma för de särbegåvade eleverna, exempelvis berikning, acceleration, gruppering och 

mentorskap. 
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1.    Inledning 
Läroplanen framhäver vikten av att vi som lärare ska anpassa undervisningen efter varje elevs 

förutsättningar och behov. I läroplanen står det vidare att undervisningen ska stötta elevers 

kunskapsutveckling och lärande med hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 

(Skolverket, 2011). Under vår matematikutbildning har vi fått läsa mycket om elever som kan 

ha det svårt med matematik i lågstadiet, samt hur vi som lärare kan stötta och utmana dessa 

elever på rätt nivå. Efter flera veckors praktik har vi kommit till insikt med att det, förutom de 

svaga eleverna, också finns elever som är särskilt begåvade i klassrummen. Vi vill med det 

här arbetet därför fördjupa oss kring den aktuella forskningen som behandlar särskilt 

begåvade elever, för att det är viktigt att kunna utmana alla elever oavsett kunskapsnivå. I 

Skollagens 3 kap. 3§ står det att: 

  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål [...] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling 

(Sveriges riksdag, 2010). 

  

De elever som citatet ovan syftar på är antingen högpresterande eller särskilt begåvade elever. 

Skillnaden på dessa två kommer vi reda ut senare i texten men de vi har valt att fokusera på i 

vårt arbete är de särskilt begåvade eleverna. I tidskrifter, böcker och artiklar benämns dessa 

elever ofta med begreppet särbegåvning. Idag anses 5% av alla elever i den svenska skolan 

vara särskilt begåvade (Skolverket, 2018). Det här betyder att det är i snitt cirka en elev per 

klass som är särskilt begåvad i ett eller flera ämnen. Det är därför vitalt att lärare får de rätta 

verktygen för att kunna identifiera dessa elever samt stötta och utmana dem på rätt sätt i 

undervisningen. Anita Woolfolk och Martin Karlberg (2015) refererar till Fox (1981) i sin 

bok Pedagogisk psykologi som beskriver att endast 10-50 procent av de särskilt begåvade 

eleverna upptäcks. Författarna skriver vidare att “elever med särskilda begåvningar och 

talanger” ofta försummas i skolans verksamhet. M. Ndirangu, J. K. Mwangi, J. Changeiywo 

(2007) som gjort en enkätundersökning i Kenya poängterar att det är viktigt att identifiera och 

utmana särskilt begåvade elever. Författarna refererar till Gearheart och Weishahn (1984) som 

förklarar att det kan vara fördelaktigt för hela samhället att uppmärksamma dessa elever, 

eftersom de kan ge stora bidrag till vetenskapen och samhällets utveckling. Avslutningsvis 

refererar författarna även till Gallagher (1975) som beskriver särbegåvade personer som 

ovärderliga, eftersom de genom historien har varit med och format vårt samhälle idag. Ur ett 
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samhällsperspektiv är det därför viktigt att fånga upp dessa elever och ge dem samma chans 

som sina klasskamrater att utvecklas utifrån sin egen potential. 

  

Genom att belysa det här området vill vi medvetandegöra verksamma och blivande lärare, 

samt annan verksam personal i skolan om hur viktigt det är att uppmärksamma och stötta 

dessa elever. Vi vill även fördjupa våra egna kunskaper om ämnet för att kunna arbeta på ett 

bra sätt med särbegåvade elever i vårt kommande yrkesliv. Eva Pettersson skriver i sin bok 

Elever med särskild begåvning (2017) att särskilt begåvade elever som inte får tillräckligt 

med utmaning, stöd och stimulans, istället underpresterar och kan visa upp andra beteenden 

som exempelvis rastlöshet, dålig motivation, koncentrationssvårigheter och trötthet. 

Pettersson förklarar vidare att det kan leda till felaktiga diagnoser som till exempel ADHD 

eller autism. För att förhindra förekomsten av dessa feldiagnostiseringar vill vi med denna 

studie ge oss själva och andra pedagoger konkreta verktyg för att arbeta med särbegåvade 

elever i skolan. 

  

Sammanfattningsvis går det att se att det finns mycket studier gjorda inom det här 

forskningsområdet som fördjupar sig i flera separata frågor. Problemet med den aktuella 

forskningen är att de olika studierna fördjupar sig i olika delar av området, vilket gör att det är 

svårt att få en helhetsbild över begreppet särbegåvning. Vi vill därför med denna 

litteraturstudie bidra med en övergripande sammanställning av den aktuella forskningen kring 

hur de särbegåvade eleverna kan upptäckas, samt hur de kan utmanas i sitt fortsatta lärande. 

  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att fördjupa oss i aktuell forskning om elever med särskild 

begåvning i matematik. Vi har valt att fördjupa oss i det här området ur ett lärarperspektiv 

eftersom vi vill ge lärare större kunskap om särbegåvade elever samt verktyg för hur lärare 

kan arbeta med dem. Vi vill med denna studie framförallt konkretisera särbegåvade elevers 

olika särdrag och beteenden samt hur lärare kan möta deras speciella behov på bästa sätt. Vi 

kommer utifrån ovanstående syfte att besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur kan lärare upptäcka särskilt begåvade elever? 

• Hur kan lärare stimulera och utmana särskilt begåvade elever? 
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2. Teoretisk referensram 

I denna del kommer vi att beskriva den teoretiska referensram som ligger som grund för vår 

litteraturstudie. Vi kommer börja med att ge en kort historisk beskrivning av hur begåvning 

har definierats på olika sätt genom tiderna för att sedan reda ut det nutida, svårdefinierade 

begreppet särbegåvning. Här syftar vi på särbegåvning generellt där begreppet täcker flera 

olika kontexter. Vi kommer avsluta denna del med att klargöra skillnaden mellan begreppen 

särskilt begåvade elever och högpresterande elever, samt smalna av begreppet särskild 

begåvning med fokus på matematikämnet. Vi vill tydliggöra att vi vidare i det här arbetet 

kommer att använda begreppen särbegåvning, hög begåvning och särskild begåvning 

synonymt. 

  

2.1 Begåvning genom tiderna 

Vi har under många tusen år varit intresserade av människans olika prestationsförmågor. 

Albert Ziegler skriver i sin bok Högt begåvade barn (2010) att det under antiken pratades om 

begåvning som just gåvor och ingenting som hade med personlighet att göra. Denna 

uppfattning utvecklades vidare efter Kristi födelse och började istället sammankopplas med 

en individs personliga egenskaper. Under medeltiden kom insikten om att dessa personliga 

egenskaper var olika, och att människor därför presterar olika. I dagens moderna samhälle har 

begreppet begåvning blivit mångfacetterat (ibid). Vi pratar om begåvning inom flera 

områden, bland annat, intellektuell begåvning, som innefattar hög intelligens, sportslig 

begåvning, som innefattar olika typer av idrotter och estetisk begåvning, som innefattar 

exempelvis konst och musik (Pettersson, 2017). Vidare i denna litteraturstudie kommer vi att 

behandla den intellektuella särbegåvningen.  

  

2.2 Definition av särbegåvning. 

Att definiera begreppet särbegåvning är inte en helt enkel uppgift. Pettersson (2017) hävdar 

att det inte finns någon enhetligt accepterad definition av vad särskild begåvning innebär, 

någonting som även Roland S. Persson tar upp i sin bok Annorlunda land (1997). Persson 

beskriver skillnaden mellan begreppen begåvning och särbegåvning, han skriver att: 

 

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

begreppet särbegåvad för dessa individer, vilket antyder att begreppet begåvning är allmänt, 

men också att det existerar en grupp individer som på olika sätt är exceptionella till sin 

anpassnings- eller prestationsförmåga (Persson, 1997, s.44). 
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Begreppet begåvning bör ses som ett allmänt begrepp som innefattar alla individer men att 

begreppet särbegåvning endast innefattar de individer som besitter enastående förmågor 

(Persson, 1997). Persson förklarar vidare att begreppet särbegåvning bör användas eftersom 

de genomsnittliga eleverna annars felaktigt hamnar under kategorin mindre begåvade eller 

obegåvade.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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

  

Som vi redan nämnt är det svårt att definiera begreppet särbegåvning och det finns därför 

flera definitioner av fenomenet. En modell som är återkommande när man ska beskriva 

särskild begåvning är Mönks triadiska interdependensmodell (se figur 1, s.8). Franz J. Mönks 

och Irene H. Ypenburg (2009) beskriver modellen i sin bok Att se och möta begåvade barn 

och förklarar att den består av två triader som samspelar med varandra. Författarna skriver att 

interdependens betyder ömsesidigt beroende och menar då att en harmonisk sammanflätning 

av de två triaderna är av största vikt för en särbegåvad elevs sunda utveckling. Den första 

triaden består av anlagsfaktorer, det vill säga individens personliga egenskaper, som tar olika 

form beroende på vilket stöd och stimulans individen får. Den första triaden består av: 

• motivation 

• kreativitet 

• höga intellektuella förmågor                           (Mönks & Ypenburg, 2009). 

Motivationen är en individs drivkraft och vilja att utföra ett specifikt arbete. Det är ofta den 

inre motivationen som fungerar som drivkraft, då individen tycker uppgiften eller arbetet är 

roligt och stimulerande (Pettersson, 2017; Mönks & Ypenburg, 2009). Individer kan dock 

vara särbegåvade utan att ha motivation, men utan den egenskapen är det inte säkert att 

personen når framgång under sin skolgång eller under sitt fortsatta yrkesliv. Motivation är 
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därför gemensamt för alla framgångsrika högt begåvade personer. Kreativitet tar form i 

individers olika strategier vid bemötandet av problem (Mönks & Ypenburg, 2009). Denna 

egenskap handlar även om individens förmåga att självständigt både lösa och hitta problem 

(ibid.). Höga intellektuella förmågor handlar om att individen besitter högre intelligens än 

genomsnittet (ibid.). Mönks och Ypenburg definierar hög intelligens med hjälp av en 

intelligenskvot, IQ, där individer som befinner sig bland de 5-10 översta procenten inom 

kvoten anses ha höga intellektuella förmågor. 

  

Den yttre triaden, som i modellen framställs som en triangel, innefattar den sociala miljö som 

en individ omges av, nämligen: 

• skola 

• vänner 

• familj                                                          (Mönks & Ypenburg, 2009). 

Vidare beskriver författarna den sociala miljön som “oumbärlig för en sund utveckling” 

(Mönks & Ypenburg, 2009). Det här beror på att vi människor är sociala varelser som 

utvecklas i sociala sammanhang (ibid.). 

  

Det händer att människor begränsar definitionen särbegåvning till elevens IQ (Mönks & 

Ypenburg, 2009). Det är viktigt att inte göra det eftersom det är långt ifrån hur verkligheten 

ser ut. Stödjande och framgångstärkande faktorer från både individen själv och dennes 

omgivning är oumbärlig för att särbegåvningens potential ska leda till goda prestationer. Hög 

begåvning innebär alltså, enligt Mönks och Ypenburg (2009), ett samspel mellan både de 

personliga egenskaperna och den sociala miljön, där samtliga delar påverkar varandra. Det är 

i interaktionen mellan individ och miljö som personlighetsdragen kan utvecklas, och det är 

också i det här samspelet som den kognitiva utvecklingen sker. Förutsättningarna för 

kunskapsutvecklingen är alltså att den sociala miljön som individen befinner sig i måste vara 

tillräckligt gynnsam och stöttande. Individen i fråga måste också erhålla en viss social 

kompetens för att kunna dra nytta av den sociala miljön (Mönks & Ypenburg, 2009; Ziegler, 

2010). 

  

Kritik mot Mönks triadiska modell 

Kritik har dock riktats mot modellen. Ziegler (2010) skriver att det finns fyra aspekter som 

bör has i åtanke vid användandet av modellen. Modellen är inte empiriskt granskad eller 

utvärderad, vilket Ziegler nämner som en av de negativa aspekterna. Författaren förklarar 
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vidare att modellens olika delar är värda att diskuteras, då både motivation och kreativitet är 

svåra att mäta eftersom de är psykologiska konstruktioner. Det här leder i sin tur till att det 

skapar svårigheter vid utredningen av vilken nivå av de olika delarna individen måste uppnå 

för att utvecklas efter bästa möjliga förmåga (ibid.). Avslutningsvis nämner Ziegler även att 

delarna i den yttre triaden ofta överlappar varandra. Författaren menar exempelvis att 

vännerna även kan vara en del av skolan, vilket gör att de tre delarna, vänner, skola och 

familj, är svåra att skilja på. 

 

2.3 Skillnaden mellan särbegåvning och högpresterande elever 

Det är enligt Pettersson (2017), viktigt att skilja på elever med särskild begåvning och elever 

som är högpresterande. Med högpresterande elever menar författaren de elever som presterar 

bra i skolan och därför når höga betyg. Elever med särskild begåvning behöver inte 

nödvändigtvis vara högpresterande och högpresterande elever behöver inte heller vara särskilt 

begå vade. Det är därför inte givet att särskilt begåvade elever får utmärkande skolresultat 

som följd. Pettersson menar att en högpresterande elev upplevs som mer ordningsam och 

anpassar sig till klassrummets pedagogiska miljö. Vidare förklarar hon att en särskilt begåvad 

elev till skillnad från en högpresterande elev istället kan ifrågasätta arbetsformer och 

lektionsinnehåll eller protestera i tysthet. Pettersson refererar i sin bok till Kokut (1999) som 

beskriver skillnaderna som: 

• de högpresterande är intresserade, har goda idéer, oftast kan svaret medan 

• de särskilt begåvade är nyfikna, har tokiga idéer och ställer frågor 

• de högpresterande lär sig snabbt, kopierar, tänker steg för steg och tycker om 

skolan medan 

• de särskilt begåvade redan kan, skapar nytt, tänker komplext och tycker om att 

lära.                                                                              (Pettersson, 2017) 

 

2.4 Särbegåvning inom matematiken 

Inom matematiken finns det fem förmågor som är centrala: begreppsförmåga, 

procedurförmåga, kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och 

problemlösningsförmåga (Skolverket, 2011). Skolverket har låtit framföra ett ämnesdidaktiskt 

stöd i matematik för särskilt begåvade elever, som ska fungera som ett hjälpmedel för lärare. I 

materialet Särskilt begåvade elever: Ämnesdidaktiskt stöd i matematik (2018) skriver 

författarna Cecilia Eriksson och Henrik Pettersson att stödet innehåller en beskrivning om 
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särbegåvade elever och hur man kan arbeta med dem i skolan. De tar även upp konkreta 

förslag och exempel som läraren kan använda i sin undervisning. Författarna nämner att de 

särbegåvade eleverna bör få arbeta med komplexa tal och öppna uppgifter. Där öppna 

uppgifter innebär att svaret inte alltid är förutbestämt eller att det kan finnas flera lösningar på 

uppgiften. Vidare skriver författarna om att de särbegåvade eleverna bör ges möjlighet att få 

arbeta tillsammans med likasinnade. På det här sättet kan eleverna dela sina kreativa tankar 

med andra som förstår dem. Eriksson och Pettersson beskriver också att elever som får högt 

betyg i matematik är de som besitter “både en bredd och ett djup inom ett antal förmågor” 

(2018, s.4). Författarna poängterar dock att en särbegåvad elev kan vara väldigt intelligent och 

ha fördjupade kunskaper i en förmåga. Trots det här är det ändå inte säkert att de får ett högt 

betyg i matematik just eftersom flera förmågor måste bemästras. Fortsättningsvis förtydligar 

de också att en elev som har högt betyg i matematik, som då besitter både bredd och djup i 

flera förmågor, inte nödvändigtvis behöver vara särbegåvad. Eleven benämns då snarare som 

högpresterande. 

 

2.5 Teoretiskt perspektiv 
Vi kommer i denna del att beskriva det teoretiska perspektivet som kan kopplas till 

utvecklingen för särskilt begåvade elever. Utgångspunkten kommer att vara Lev Vygotskijs 

sociokulturella teori. Vi kommer också att ta upp för ämnet relevanta begrepp samt förklara 

dessa så att läsaren får en kort teoretisk bakgrund.                         

  

2.5.1 Lev Vygotskijs sociokulturella teori 

Vygotskijs teori är välfungerande för att analysera resultaten i vår studie eftersom den ligger 

till grund för den sociala miljö och kompetens som även beskrivs i Mönks triadiska modell. 

Mönks och Ypenburg (2009) menar att en särskilt begåvad elev behöver stöd och uppmuntran 

från sin sociala omgivning för att kunna nå sin fulla potential. Vygotskijs begrepp ZPD och 

scaffolding är begrepp som vi anser stödjer alla elevers lärande oavsett kunskapsnivå. Vi vill 

belysa att det är extra viktigt för de särskilt begåvade eleverna att få stöttning i just sin 

proximala utvecklingszon då de ofta försummas (Woolfolk & Karlberg, 2015). Om de inte 

möts på sin kunskapsnivå finns det risk för att de stannar på samma nivå som sina 

klasskamrater. Det kan leda till att de inte når den potentiella kunskapsnivå som de annars 

hade nått med rätt stöd och utmaning.  
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Woolfolk och Karlberg (2015) beskriver att Lev Vygotskijs sociokulturella teori går ut på att 

individer lär sig bäst genom social interaktion med andra. Vygotskij menar att barn lär sig 

strategier och problemlösning genom att tillsammans med andra prata sig fram till lösningar i 

vardagsliv och skola. Språket är alltså en förutsättning för att högre mentala processer, såsom 

problemlösning och logiskt tänkande, kan uppnås. Författarna skriver vidare att det sociala 

samspelet är grunden för att nå högre kognitiva förmågor (Woolfolk & Karlberg, 2015). Barn 

utvecklar sina förmågor och tankemönster i samspel med andra i kulturella sammanhang. Den 

sociala miljö som en individ omges av spelar därför mycket stor roll och är en av de viktigaste 

faktorerna för en individs utveckling. Vygotskij tar upp flera centrala begrepp som handlar 

om barns sätt att lära i det sociala samspelet.  Vi kommer ta upp två av dessa begrepp, 

nämligen scaffolding och den proximala utvecklingszonen, även kallad ZPD (Zone of 

Proximal Development). 

 

Enligt Vygotskij så genomgår vi flera förutbestämda utvecklingsstadier under våra liv. Vid 

dessa stadier möter vi problem som vi inte har tillräckliga kunskaper för att lösa, men som vi 

skulle kunna lösa med hjälp av en mer kunnig persons vägledning och stöttning. Det är det 

här arbetssättet som kallas scaffolding. Den mer kunniga personen kan vara exempelvis en 

kamrat, lärare eller förälder som erbjuder fungerande strategier, uppmuntran och ledtrådar för 

att vi ska kunna gå vidare med en svår uppgift. Det är i den proximala utvecklingszonen som 

eleven behöver hjälp av en mer kunnig person i form av scaffolding. Det är även i den här 

zonen som elevens uppgifter behöver vara på för att eleven ska utvecklas. Det beror på att det 

är i denna zon som eleven får tillräckligt med utmaning. Om uppgifterna ligger utanför denna 

zon innebär det att de är antingen för lätta eller för svåra, vilket kan leda till minskad 

motivation hos eleverna. Är uppgifterna för lätta, så finns det risk för att eleverna tröttnar, 

eftersom redan har den kunskapen som krävs för att lösa uppgifterna. Eller så tycker eleverna 

att uppgifterna är för svåra och fastnar, vilket enligt Vygotskij beror på att eleven inte är redo 

för att lära sig det behandlade området inom den svårighetsgraden ännu. Eftersom utveckling 

är någonting som sker hela tiden så är ZPD föränderligt, men Vygotskij poängterar att det 

alltid är i denna zon som lärandet sker. Sammanfattningsvis menar alltså Vygotskij att ZPD 

handlar om den nivå på uppgifter som eleven ännu inte kan lösa själv men som kan lösas med 

hjälp av andra genom scaffolding. 
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3. Metod 
I denna del kommer vi redogöra för vår metod och hur vi gick tillväga när vi sökte 

forskningslitteratur som vi kunde använda i studien. Vi kommer även att motivera vårt urval 

av artiklar samt vilka avgränsningar vi har gjort vad gäller till exempel ålder på deltagare 

samt artiklarnas utgivningsår. 

 

3.1 Litteratursökning 
Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström beskriver i sin bok 

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap (2013) grunden för en systematisk 

litteraturstudie. Genom att undersöka relevant forskning inom ett avgränsat område går 

skribenten sedan vidare genom att dra nya slutsatser kring det valda området. Vidare skriver 

författarna att det är viktigt att den undersökta forskningen är av god kvalitet. För att uppnå 

det har vi ställt ett krav på att samtliga av våra källor måste vara peer reviewed. Enligt 

Eriksson Barajas m.fl. innebär peer reviewed att källan, innan publicering, har genomgått en 

kritisk granskning av en eller flera experter inom området. Dessa är oberoende experter som 

granskar både kvaliteten på arbetet, men också dess innehåll. 

  

Eriksson Barajas m.fl. (2013) beskriver även genomförandet av en litteratursökning. De 

nämner att det först genomförs en databassökning i olika databaser online. De databaser vi har 

använt i vår litteratursökning är ERIC, Unisearch och Google Scholar. Den första databasen, 

ERIC, står för Educational Resources Information Center, och fokuserar främst på artiklar 

inom områdena pedagogik och psykologi (ibid.). UniSearch är den andra databasen vi har 

använt och det är en söktjänst från Linköpings universitetsbibliotek som ger oss möjligheten 

att söka i flera olika databaser samtidigt. Den tredje databasen vi har använt oss av är Google 

Scholar, som är en fri tillgänglig webbsökmotor. Fördelen är att den innehåller flera olika 

publiceringsformat, däremot måste vi vara noggranna med att fastställa att artiklarna är peer 

reviewed. Fortsättningsvis nämner Eriksson Barajas m.fl. (2013) metoden manuell sökning. 

Genom att undersöka referenslistan hos, för ämnet, relevanta artiklar går det att hitta fler 

artiklar inom samma ämne. Fördelen med den här arbetsmetoden är att det är effektivt sätt att 

hitta relevanta artiklar. Vi kontrollerade att även dessa artiklar var peer reviewed. 

  

3.1.1 Avgränsningar och urval 

I våra avgränsningar och urval har vi tagit hjälp av Eriksson Barajas m.fl.  (2013) 

urvalsprocess. Vi började med att bestämma intresseområde och definiera bra sökord. För att 

hitta relevanta artiklar till vår studie insåg vi tidigt att orden “math*” och “gifted” passade bra 
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eftersom det är särbegåvning inom matematiken vi vill undersöka. Författarna nämner 

trunkering som ett söktips. Genom att sätta en asterisk (*) i slutet av ordet ”math”, så leder det 

till att databasen söker på samtliga ändelser av begreppet, som i vårt fall, exempelvis 

“mathematics” och “mathematical” (ibid.). Ytterligare sökord vi använde oss av är: 

“elementary school”, “primary school”, “identifying”, “matematisk särbegåvning”, 

“mathematical abilities”, “matematisk förmåga” och “giftedness”. Genom att använda 

citationstecken så kommer databasen söka efter artiklar där orden finns bredvid varandra i en 

fras, exempelvis “matematisk förmåga”. Nästa steg i processen var att välja vilka kriterier 

som våra artiklar skulle uppfylla. Vi valde ut följande kriterier: (1) Artiklarnas ålder, där vi 

gjorde begränsningen 15 år, alltså artiklar från 2003 och framåt. (2) Deltagarnas ålder, som 

skulle vara 6–12 år, alltså låg- och mellanstadieelever. (3) Lärarperspektiv, eftersom våra 

frågeställningar är ställda utifrån det perspektivet. Utifrån dessa olika kriterier kunde vi sedan 

börja söka efter artiklar i de ovan beskrivna databaserna. Genom att först läsa artiklarnas 

rubriker valde vi ut 30 stycken som vi ville gå vidare med. Dessa 30 artiklar valde vi ut 

eftersom deras rubriker innehöll relevanta nyckelord, såsom ”gifted”, ”matematiska 

förmågor” och ”mathematical talent”. Vi gick sedan vidare med att läsa abstraktet för att se 

om innehållet stämmer överens med våra frågeställningar. Nästa steg i urvalsprocessen var att 

vi läste metod- och resultatdelen, de artiklar som vi inte tyckte hade ett passande innehåll 

valdes bort. Avslutningsvis valde vi ut de 10 artiklar som vi ansåg var mest relevanta för vår 

studie, dessa kan ni se i tabellen nedan. 

 

3.2 Tabell 

Artikelnamn Författare Årtal Land Databas Sökord Metod Informanter/ 

antal 

Dangerous myths 

about “gifted” 

mathematics 

students 

Linda Jensen 

Sheffield 
2016 USA ERIC math*, 

gifted*, 

students 

Beskrivande rapport Grundskolan,  

42 källor användes i 

rapporten 

EDUCATIONAL 

PROVISION FOR 

THE 

ACADEMICALLY 

GIFTED: 

RHETORIC OR 

REALITY? CASE 

OF PRIMARY 

SCHOOLS IN 

NYANDARUA 

DISTRICT, 

KENYA 

Ndirangu M, 

Mwangi, J. K 

and 

Changeiywo J  

2007 Kenya Google 

Scholar 
gifted* 

math*  

“primary 

school” 

Intervju- och 

enkätundersökning 
Lågstadiet, 

132 lärare deltog i 

intervju- och 

enkätundersökningen 
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Enhancing 

Preservice Teacher 

Development: Field 

Experiences With 

Gifted Students  

Michelle T. 

Chamberlin 

and Scott A. 

Chamberlin  

2010 USA UniSearch “gifted 

students”,  
Fältundersökning Åk 3-6 

23 lärare deltog i 

fältundersökningen 

How Are Schools 

in England 

Addressing the 

Needs of 

Mathematically 

Gifted Children in 

Primary 

Classrooms? 
A Review of 

Practice  

Christos 

Dimitriadis 
2012 England Unisearch gifted*  

math* 

ability 

Fallstudier och 

enkätundersökning 
Lågstadiet, 

fallstudier i fyra 

klassrum, 

44 lärarsvar på 

enkätundersökningen 

 

Hur matematiska 

förmågor uttrycks 

och tas om hand i 

en pedagogisk 

praktik 

Eva 

Pettersson 
2008 Sverige Google 

Scholar 
matematisk 

förmåga 
Fallstudie, 

enkätundersökning 
Grundskolan, 

2 elever i fallstudien 

och 76 lärarsvar på 

enkätundersökningen 

Mathematically 

gifted students: 

How can we meet 

their needs? 

Jennifer V. 

Rotigel & 

Susan Fello 

2004 USA Unisearch giftedness, 

math*, 

identifying 

Litteraturgenomgång Lågstadiet, 

25 källor användes i 

genomgången 

Meeting the needs 

of gifted 

mathematics 

students 

Sally Kim 2006 Australien Unisearch Manuell 

sökning 
Litteraturgenomgång Grundskolan, 

15 källor användes i 

genomgången 

Nurturing 

Mathematical 

Promise in a 

Regular 

Elementary 

Classroom: 

Exploring the Role 

of the Teacher and 

Classroom 

Environment  

Christos 

Dimitriadis 
2016 England Unisearch gifted* 

math* 

“elementary 

school” 

Fallstudie och 

enkätundersökning 
Grundskolan, 

fallstudier i fyra 

klassrum, 

44 lärarsvar på 

enkätundersökningen 

 

Problems to 

discover and to 

boost mathematical 

talent in early 

grades: A 

Challenging 

Situations 

Approach 

Viktor 

Freiman 
2006 USA Google 

Scholar 
Manuell 

sökning 
Fältundersökning 

genom observationer 
Åk F-6, 

238 elever deltog i 

observationerna 

Studiesituationen 

för elever med 

särskilda 

matematiska 

förmågor 

Eva 

Pettersson 
2011 Sverige Google 

Scholar 
“Gifted 

students” 
“mathematical 

abilities” 

Fallstudier, 

enkätundersökningar 
Grundskolan, 

4 elever i fallstudien 

och 284 

matematikutvecklare 

svarade på 

enkätundersökningen 
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3.3 Metoddiskussion 
Under vår litteratursökning har vi stött på en del hinder på grund av de ganska bestämda 

avgränsningarna vi från början hade satt. Det gjorde att vi fick göra vissa ändringar i våra 

avgränsningar och dessa förändringar kommer vi att motivera här nedan. 

  

En av de första avgränsningarna vi ville göra berörde elevernas ålder. Eftersom vår utbildning 

har inriktning F-3 så ville vi därför avgränsa till just lågstadiet. När vi väl började söka så 

hittade vi artiklar kring vårt valda ämne, men inte så många som var inriktade på lågstadiet. 

Av artiklarna vi hittade som var inriktade på lågstadiet var många inte relevanta på grund av 

artiklarnas ålder. Vi utvidgade därför vårt åldersspann på eleverna till 6-12 år, och hittade 

genast fler relevanta artiklar. Vid litteraturgenomgången såg vi att resultaten i de olika 

artiklarna var generella och samstämmiga med varandra. På grund av det här var deltagarnas 

ålder mindre viktigt och resulterade i att vi därför kunde använda dessa artiklar. Ytterligare en 

avgränsning som vi gjorde var artiklarnas ålder där vi endast ville använda oss av artiklar som 

är publicerade de senaste 10 åren. Vid litteratursökningen hittade vi dock inte tillräckligt 

många artiklar som vi ansåg vara relevanta för våra frågeställningar. Vi valde därför att vidga 

vårt åldersspann till 15 år, vilket resulterade i ytterligare fyra artiklar till vår litteraturstudie. 
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4. Resultat 
Vi har i vår systematiska litteraturstudie hittat två huvudteman som är gemensamma för de 

olika artiklarna som vi har läst. Dessa teman är: (1) karaktärsdrag hos särbegåvade elever, och 

(2) lärares gynnsamma didaktiska val för särskilt begåvade elever, och kommer vara vår 

utgångspunkt i denna del. För att underlätta för läsaren har vi delat in våra huvudteman i nio 

underteman som har framträtt vid analysen av artiklarna. 

 

4.1 Karaktärsdrag hos särbegåvade elever 

I den här delen kommer vi att ta upp olika karaktärsdrag som går att koppla till 

särbegåvade elever. Vi kommer både att ta upp karaktärsdrag som kan ses som 

gemensamma, men också karaktärsdrag som kan skilja sig åt mellan de särbegåvade 

eleverna. 

 

4.1.1 Elevers motivation, nyfikenhet och kunskapstörst 

Flera studier visar att motivation, nyfikenhet och kunskapstörst är karaktärsdrag som är 

gemensamt framträdande för särbegåvade elever. Eva Pettersson (2011) har genomfört 

fallstudier där hon har följt fyra särskilt begåvade elever i låg- och högstadiet i Sverige. Syftet 

med studien var att undersöka särskilt begåvade elevers studiesituation inom matematiken, 

vilket också är titeln på hennes avhandling. Författaren nämner att det finns många 

gemensamma karaktärsdrag hos särbegåvade elever, bland annat att de har högre motivation, 

nyfikenhet och kunskapstörst än andra elever. Dessa karaktärsdrag kan uttryckas på olika sätt. 

Antingen ställer eleverna frågor utan att ta hänsyn till sina klasskamrater, eller så är de 

diskreta och försynta med sina frågor. Viktor Freiman (2006) har uppmärksammat samma 

karaktärsdrag som Pettersson (2011) i sina klassrumsobservationer. Freiman har, under sju år, 

observerat klassrumsaktiviteter i årskurs F-6 i USA, vars fokus har legat på uppgifter som 

utmanar eleverna. Sedan har författaren utvärderat aktiviteterna för att se hur dessa fungerar 

när det gäller att upptäcka och stötta matematisk talang. 

  

Jennifer V. Rotigel och Susan Fello (2004) från USA har genomfört en litteraturgenomgång 

av aktuell forskning inom området särbegåvning i matematik. Deras resultat visar också att 

särbegåvade elever ofta har en hög kunskapstörst. Författarna förklarar det som elevens vilja 

att lära sig allt de kan inom ett specifikt område, innan eleverna vill gå vidare. Ännu en studie 

som visar att motivation och kunskapstörst är utmärkande för särbegåvade elever har gjorts av 

Michelle T. Chamberlin och Scott A. Chamberlin (2010). De undersökte blivande lärares 
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förväntningar och observationer genom att låta dem studera särskilt begåvade elever som fick 

arbeta med problemlösningsuppgifter. Lärarstudenterna fick först skriva loggböcker om vad 

de förväntade sig att de särbegåvade eleverna skulle uppvisa för karaktärsdrag. Efter 

observationerna fick lärarstudenterna sedan skriva reflektioner, där de antingen bekräftade 

eller motbevisade sina första antaganden. Även denna studie genomfördes i USA.  

 

4.1.2 Effektiva beräkningar, problemlösningsförmåga och förklaringsmetoder 

Artiklarna tar upp att de särbegåvade eleverna besitter höga kognitiva förmågor, som visar sig 

i elevernas effektiva beräkningar, problemlösningsförmåga och förklaringsmetoder. 

Pettersson (2008) har genomfört en studie som bygger på en enkätundersökning i Sverige, där 

lärare i årskurs F-9 har fått svara på frågor angående deras undervisning kopplat till 

särbegåvade elever. Författaren drar slutsatsen att lärarna uppfattar att eleverna är effektiva 

när det gäller beräkningar, både när det gäller huvudräkning och med penna, och därför löser 

uppgifterna innan sina klasskamrater. Rotigel och Fello (2004) menar att eleverna ofta ser 

lösningarna direkt och därför tycker att det tar onödigt lång tid att redovisa sina tankar. Även 

Chamberlin och Chamberlin (2010) styrker att de särbegåvade eleverna är duktiga på 

huvudräkning. De kom fram till att eleverna är väldigt rakt på sak och tar den mest effektiva 

vägen fram till ett svar. Författarna menar att särbegåvade elever har god förmåga till abstrakt 

tänkande vilket är fördelaktigt vid huvudräkning. De särbegåvade eleverna är ofta väldigt 

duktiga på huvudräkning, vilket Pettersson (2008), Pettersson (2011) och Freiman (2006) 

nämner som ett resultat av deras höga kognitiva förmågor. Chamberlin och Chamberlin 

(2010) skriver vidare att dessa elever även har en god problemlösningsförmåga. Freiman 

(2006) förklarar i sin undersökning att särbegåvade eleverna är duktiga på att se mönster, 

tänka kritiskt samt utveckla fungerande strategier och skifta mellan strategierna. Författaren 

beskriver också att dessa elever ofta besitter ihärdighet och uthållighet som är bra egenskaper 

vid problemlösning. Freiman (2006) menar tillsammans med Chamberlin och Chamberlin 

(2010) att särbegåvade elevers goda problemlösningsförmåga hör ihop med att de är duktiga 

på att se och förstå matematiska samband. 

  

Pettersson (2011) och Chamberlin och Chamberlin (2010) poängterar dock att det inte går att 

se särbegåvade elever som en homogen grupp. Dessa elever besitter olika förmågor och visar 

också dessa på olika sätt. De tidigare nämnda författarnas resultat visar på hur vissa 

särbegåvade elever har väl fungerande förklaringsmetoder. Dock framstår resultaten som 

motsägelsefulla när de å andra sidan hävdar att vissa särbegåvade elever inte kan förklara, 
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utan de “bara kan”, vilket Rotigel och Fello (2004) styrker i sin litteraturgenomgång. Med 

ovanstående resultat går det att dra slutsatsen att flera artiklar visar på att särskilt begåvade 

elever besitter höga kognitiva förmågor, såsom kritiskt- och abstrakt tänkande. Det här leder 

ofta till en god förmåga att utföra effektiva beräkningar samt en god problemlösningsförmåga. 

Däremot kan det också leda till att vissa av de särbegåvade eleverna har svårigheter med sina 

förklaringsmetoder, och därför inte kan redogöra för sina lösningar. 

  

4.1.3 Eleverna kan vara högljudda, besvärliga och ha en varierande social kompetens 

Forskningen visar också på att särbegåvade elever kan besitta karaktärsdrag som kan 

uppfattas som negativa, då dessa elever kan vara högljudda, besvärliga och ha en varierande 

social kompetens. M. Ndirangu, J. K. Mwangi, J. Changeiywo (2007) har gjort både en 

enkätundersökning som var riktad till lärare, samt genomfört intervjuer med rektorer i Kenya. 

I enkätundersökningen framkom det att cirka 10% av de svarande lärarna ansåg att vissa 

särbegåvade elever kunde vara högljudda och livliga på lektionerna, vilket lärarna tyckte var 

utmanande. Även Pettersson (2011) nämner att särbegåvade elever kan uppfattas som 

besvärliga, främst eftersom de ofta ifrågasätter och inte följer givna instruktioner. Vidare 

kopplar författaren dessa egenskaper till den bristande stimulans som de särbegåvade eleverna 

får, vilket i sin tur leder till problem i klassrumssituationer. Resultatet från ovannämnda 

studier visar alltså att särbegåvade elever kan uppvisa beteenden som kan uppfattas som 

negativa såsom att vara högljudda och besvärliga. 

  

En förmåga som åskådliggör sig på olika sätt mellan de särbegåvade eleverna är den sociala 

kompetensen. Christos Dimitriadis (2016) genomförde en fältundersökning i en lågstadieskola 

i England, där han undersökte hur de arbetade med att möta särbegåvade elevers olika 

förmågor inom matematiken. I denna klass arbetade läraren med nivåbaserad undervisning, 

vilket betyder att läraren anpassar arbetet till elevernas olika kunskapsnivåer inom 

klassrummets fyra väggar. Dimitriadis nämner att en framträdande elev som han stötte på 

under fältundersökningen visade på en bristande social kompetens. Denna elev pratade 

oavbrutet och detaljerat om olika ämnen, vilket var ett resultat av att han hade svårt att avkoda 

det sociala sammanhang han befann sig i. Det här menar Pettersson (2011) kan vara en av 

flera indikatorer på att eleven i fråga är särbegåvad vilket även Chamberlin och Chamberlin 

(2010) styrker med sin undersökning. Flera lärare i Chamberlin och Chamberlins studie 

konstaterar att särbegåvade elever kan hamna lite efter i sin sociala utveckling. Ndirangu m.fl. 

(2007) anser att det här beror på att deras höga kognitiva förmågor ger dem problem med att 
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umgås med klasskamrater. I Petterssons (2011) studie beskriver även hon en elev som hade 

svårt att skapa sociala relationer med sina klasskompisar eftersom han ansåg att 

klasskamraterna inte förstod honom. Det här resulterade i att denna elev hellre umgicks med 

lärare som förstod och kunde utmana hans tankar. Elevens missnöje kring den enkla 

undervisningen upptäcktes därför redan i förskoleklassen eftersom han inte trivdes i sin klass 

(ibid). Vidare beskriver dock Pettersson att det även finns särbegåvade elever som besitter en 

god social kompetens. Författaren beskriver en elev från sin fältstudie som hade ett 

fungerande socialt nätverk med kompisar i klassen, vilket gjorde att hon var nöjd med sin 

tillvaro även om hon inte fick tillräckligt med utmaning. Det här gjorde att hennes 

särbegåvning inte upptäcktes förrän i årskurs två när hon började uppvisa missnöje. 

Sammanfattningsvis kommer Dimitriadis (2016), Pettersson (2011) och Chamberlin och 

Chamberlin (2010) fram till att den sociala kompetensen kan variera mellan särbegåvade 

elever. 

 

4.1.4 Elever som döljer sina förmågor 

Det är inte ovanligt att särskilt begåvade elever redan innan skolstart uppmärksammas som 

intelligenta av sina vårdnadshavare. Pettersson (2011) beskriver två elever som redan i tre-

fyra årsåldern hade lärt sig att läsa på egen hand. Båda eleverna hade ett tidigt intresse för 

siffror, var nyfikna på matematiska problem och samband och de såg fram mot skolstarten. 

Forskning visar alltså att särbegåvade elever utmärker sig ofta tidigt i åldrarna på grund av sitt 

sätt att tänka. Dimitriadis (2016) påpekar att elever som har höga matematiska förmågor kan 

hamna socialt utanför på grund av att de tänker på ett annorlunda sätt. Det här kan i sin tur 

leda till att dessa elever hellre döljer förmågor för att inte verka annorlunda, vilket också 

Ndirangu m.fl., (2007) och Pettersson (2008) tar upp i sina studier. Författarna skriver att det i 

vissa fall kan vara så att de särbegåvade eleverna döljer sina förmågor för att bli socialt 

accepterade i klassrummet och bland klasskamraterna.  

 

4.2 Lärares gynnsamma didaktiska val för särbegåvade elever 

I den här delen kommer vi att beskriva olika didaktiska val som är gynnsamma för de 

särbegåvade elevernas fortsatta lärande. Vi kommer att ta upp vilka behov de särbegåvade 

eleverna har och hur lärare kan möta dessa genom mentorskap, acceleration, berikning och 

gruppering.  
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4.2.1 Vad har särbegåvade elever för behov? 

Linda Jensen Sheffield (2016) menar att många tror att särbegåvade elever är så pass duktiga 

att de klarar sig själva. Hon fortsätter sedan att förklara att det dock är en myt. Författaren har 

gjort en litteraturstudie i USA där hon tar upp flera myter som finns kring särbegåvade elever. 

Hon ger sedan förslag på olika gynnsamma didaktiska val för att motverka dessa myter. Hon 

beskriver att det finns många särbegåvade elever i USA som fråntas sin möjlighet att uppnå 

sin fulla potential på grund av att lärarna tror att de klarar sig själva i sin kunskapsutveckling. 

Christos Dimitriadis (2012) har genomfört fältstudier i fyra klassrum samt genomfört en 

enkätundersökning bland lärare i London. Syftet var att få insikt i vilka didaktiska val som 

lärarna gjorde i matematikundervisningen för särbegåvade elever. Dimitriadis förklarar att 

särskilt begåvade elever väldigt ofta lämnas ensamma med eget arbete, något som även 

Pettersson (2011) och Dimitriadis (2016) bekräftar. Fortsättningsvis förklarar Dimitriadis 

(2016) att de antingen får arbeta med uppgifter de redan kan eller så pass svåra uppgifter att 

de behöver stöttning och därför fastnar. Många lärare ägnar mer tid åt att stötta elever med 

svårigheter än att stötta de elever som har det lätt (Dimitriadis, 2016; Petterson, 2008).  I 

Petterssons (2008) enkätundersökning framkom det att många lärare är medvetna om att 

särbegåvade elever inte klarar sig själva, men att det ändå är en kultur som existerar i våra 

svenska klassrum. Författaren menar att det här beror på de bristande resurserna i skolorna 

och inte nödvändigtvis för att lärarna vill ha det så. Trots de bristande resurserna i skolan 

poängterar Pettersson (2008) och Dimitriadis (2016) vikten av att stötta alla elever i 

klassrummet, inklusive de särbegåvade eleverna. 

  

4.2.2 Mentorskap med ämneskompetens  

Som tidigare nämnts finns det en uppfattning om att särskilt begåvade elever klarar sig själva 

i sitt arbete och lärande (Sheffield, 2016). Dimitriadis (2012) förklarar dock att särbegåvade 

elever har speciella behov och därför behöver mycket av lärarens uppmärksamhet och 

stöttning för att lyckas. Dimitriadis (2016) påstår att det inte är möjligt för en särskilt begåvad 

elev att utvecklas och nå sin fulla potential endast genom anpassad undervisning i 

klassrummet. Det här beror på att lärare tenderar att fokusera mer på de elever med 

svårigheter än de som ligger långt före sina klasskamrater. Han föreslår att skolor bör 

överväga att anlita en mentor för att arbeta med de särbegåvade eleverna. Pettersson (2011) 

beskriver i sin studie en elev som fick specialhjälp av en mentor. Mentorn var en 

gymnasielärare med ett stort intresse för matematikdidaktik, och mentorsträffarna pågick en 

timme i veckan under två års tid. Parallellt med dessa träffar fick eleven också arbeta i 
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matteböcker för högre årskurser under de vanliga matematiklektionerna. Resultatet av det här 

blev att eleven utvecklades märkbart, både socialt och matematiskt. Att anlita en utomstående 

mentor har i det här fallet varit en lösning som fungerat och gjort eleven, vårdnadshavarna 

och skolan nöjda. Dimitriadis (2012) poängterar vikten av att ha en ämneskompetent mentor. 

Han skriver att även med anpassat och mer utmanande undervisningsmaterial krävs det att 

läraren är kompetent och stöttande. Sally Kim (2006) menar att självständigt arbete inte är 

tillräckligt utan eleverna behöver regelbunden återkoppling från en mentor. Det här är 

någonting som hon kommer fram till i sin litteraturgenomgång som genomfördes i Australien. 

I sin studie analyserar hon olika didaktiska val en lärare kan göra för att möta särskilt 

begåvade elevers behov. Mentorskapet och det individuella stödet är alltså en del som spelar 

stor roll för en begåvad elevs utveckling oavsett vilka andra didaktiska val läraren gör. 

 

4.2.3 Acceleration av studietakt 

Acceleration är ett didaktiskt val som ger eleverna möjlighet att avancera inom ett specifikt 

ämnesområde, menar Kim (2006). Det här kan ske genom att särbegåvade elever får gå vidare 

till nya moment snabbare än sina klasskamrater. Det kan också ske genom att de direkt får 

arbeta med material som är utformat för äldre årskurser. Kim skriver vidare att acceleration är 

ett av de vanligast förekommande didaktiska valen för särbegåvade elever i klassrummet. 

Med det här sagt vill författaren lyfta fram att acceleration endast bör användas som en 

temporär lösning, och att de särbegåvade eleverna behöver utmanas ytterligare för att kunna 

utveckla sina förmågor. Även Rotigel och Fello (2004) nämner acceleration som ett gynnsamt 

didaktiskt val i sin litteraturgenomgång, och menar på att en viss grad av acceleration är 

nödvändig för att särbegåvade elever ska kunna utvecklas. Som vi tidigare nämnt, kan 

särbegåvade elever ofta genomföra beräkningar snabbare än sina klasskamrater på grund av 

att de besitter mycket högre kognitiva förmågor (Pettersson, 2008). Genom att låta eleverna 

arbeta vidare inom området får eleverna möjlighet att utvecklas utan att behöva invänta sina 

klasskamrater (Pettersson, 2008). Däremot menar Rotigel och Fello (2004) att bara erbjuda 

eleven fler uppgifter av samma sort kan ge motsatt effekt. Det finns då en risk att eleverna 

döljer sina förmågor för att uppgifterna blir upprepande och inte tillräckligt stimulerande. 

 

4.2.4 Berikning av arbetsuppgifter 

Det andra didaktiska valet som är mest förekommande som Kim (2006) nämner, är berikning. 

Berikning innebär att nya och mer avancerade områden introduceras. Eleverna får möjlighet 

att fördjupa sig vidare inom ämnet exempelvis genom problemlösning och andra typer av 
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öppna uppgifter (Rotigel & Fello, 2004). Dimitriadis (2012) beskriver att lärare är medvetna 

om att särbegåvade elever är i behov av mer fördjupande och utmanande arbetsuppgifter än 

sina klasskompisar. Chamberlin och Chamberlin (2010) tillägger att berikning också kan 

innebära att de särbegåvade eleverna får andra typer av uppgifter där de blir utmanade till att 

förklara sina tankar. De framför att majoriteten av lärarstudenterna som deltog i deras 

undersökning var noga med att ge de särbegåvade eleverna uppgifter som var utmanande och 

lite ovanför deras nuvarande kunskapsnivå. Förutom att uppgifterna ska vara utmanande ville 

lärarna att uppgifterna dessutom skulle uppmana till kritiskt tänkande, men också ge 

möjlighet till fördjupning. Chamberlin och Chamberlin (2010) poängterar därefter att 

uppgifterna inte nödvändigtvis behöver vara svårare, bara eleverna blir utmanade i sina 

tankar. 

 

4.2.5 Kunskapsbaserad gruppering av elever 

Kunskapsbaserad gruppering innebär att eleverna blir indelade i arbetsgrupper utefter deras 

förmåga att förstå matematiska koncept (Rotigel & Fello, 2004). Pettersson (2011) beskriver 

en elev i sin studie som fick hjälp och stöttning i form av gruppering. I det här fallet var det 

två parallella klasser som tillsammans bildade fyra olika matematikgrupper. Grupperna var 

indelade efter matematisk förmåga: (1) Elever med svårigheter, (2) och (3) elever som läser 

utefter den vanliga läroplanen och (4) elever med stort intresse och viljan att fördjupa sig. I 

den fjärde gruppen, även kallad spetsgruppen, fick eleverna arbeta med problemlösning och 

andra utmaningar. De arbetade i grupperna en timme i veckan och resterande tid arbetade de 

som vanligt i klasserna. I spetsgruppen var det tio elever varav en ansågs vara särskilt 

begåvad. Denne elev fick tillgång till ytterligare 20 minuter enskilt med specialläraren för att 

planera elevens resterande matematiktimmar. Pettersson menar att det här arbetssättet kan ge 

elever större möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor, men då gäller det att 

eleverna ges tillräckligt med stöd och stimulans av läraren. Rotigel och Fello (2004) anser att 

gruppering är ett bra sätt att låta eleverna ta sig igenom matematiska koncept i en, för 

eleverna, passande takt. Författarna anser, liksom Pettersson (2011), att det ger de särskilt 

begåvade eleverna chansen att utmanas. 

 

Slutligen kan det tilläggas att det är bra för särbegåvade elever att få arbeta med andra 

särbegåvade elever (Kim, 2006). I ett av Petterssons (2011) fall tyckte eleven att han ofta fick 

hjälpa sina klasskamrater för att han kunde mer än dem. Det här gjorde att han hellre arbetade 

ensam. Att arbeta med andra som ligger på samma kunskapsnivå är då ett bra sätt att få elever 
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som honom att vilja samarbeta med andra och utvecklas längre. Avslutningsvis poängterar 

Kim (2006) att särbegåvade elever åstadkommer större prestationer när de tillbringar tid 

tillsammans eftersom de får möjlighet till ett givande utbyte av matematikresonemang. 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Den sammanfattande slutsatsen som artiklarna kommer fram till är att alla särbegåvade elever 

är olika (Chamberlin & Chamberlin, 2010; Kim, 2006, Rotigel & Fello, 2004). Däremot finns 

det karaktärsdrag som är gemensamma för många av de särbegåvade eleverna såsom högre 

motivation, nyfikenhet och kunskapstörst (Freiman, 2006; Pettersson 2011). Särbegåvade 

elever är också duktiga på huvudräkning och besitter en god problemlösningsförmåga 

(Freiman, 2006). De kan även ha varierande förklaringsmetoder och en varierande social 

kompetens, vilket Pettersson (2011) observerar i sina fallstudier. Ndirangu m.fl. (2007) 

beskriver hur de särbegåvade eleverna också kan uppfattas som högljudda och livliga, vilket 

Pettersson (2011) förklarar som ett resultat av en bristande stimulans. Särbegåvade elever har 

också en tendens att dölja sina förmågor för att passa in bättre bland sina klasskamrater 

(Pettersson, 2008, Ndirangu m.fl., 2007).  

 

Vidare i studierna framkommer det att flera gynnsamma didaktiska val kan och bör 

kombineras på olika sätt. Kim (2006) förklarar vidare att en variation av gruppering, 

berikning, acceleration och mentorskap borde finnas i varje programplan för särskilt begåvade 

elever. Hur denna programplan utformas är dock väldigt beroende av vilka resurser som 

skolan har att tillgå. Som vi tidigare nämnt menar Pettersson (2008) att i dagens skola räcker 

resurserna inte alltid till viket gör att läraren får anpassa arbetet utefter bästa förmåga. 

Eftersom (1) särbegåvade elever besitter olika förmågor som de är bra på, och (2) 

särbegåvade elever lär sig på olika sätt, så måste också undervisningen vara olika för dessa 

elever, vilket resultatet också visar.  
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5. Diskussion 
I diskussionen kommer vi att diskutera vårt resultat utifrån vår teoretiska referensram. Syftet 

med diskussionen är att få svar på våra frågeställningar, vilka vi också har använt som 

huvudrubriker. Avslutningsvis kommer vi att dra slutsatser med utgångspunkt i våra 

frågeställningar, för att sedan avsluta med ett förslag på vidare forskning.  

 

5.1 Hur kan lärare upptäcka särskilt begåvade elever? 

I denna del kommer vi att diskutera hur lärare kan upptäcka särskilt begåvade elever utifrån 

de olika karaktärsdragen som har varit utmärkande i vårt resultat. Huvudpunkterna kommer 

att vara personliga egenskaper, brist på stimulans och sociala relationer. 

 

5.1.1 Personliga egenskaper 

I vår litteraturstudie har vi uppmärksammat flera olika karaktärsdrag som är gemensamma för 

de särbegåvade eleverna. Två karaktärsdrag som tas upp av Pettersson (2011), Freiman (2006) 

och Chamberlin och Chamberlin (2010) är att de särbegåvade eleverna är mer motiverade och 

nyfikna än sina klasskamrater. Dessa karaktärsdrag går att koppla till den inre triaden i Mönks 

interdependensmodell (se figur 1, s.8) (Mönks & Ypenburg, 2009). Den inre triaden består av 

motivation, kreativitet och höga intellektuella förmågor, vilket alla tre är egenskaper kopplade 

direkt till individen. Mönks och Ypenburg (2009) menar att motivation fungerar som 

individens drivkraft vid till exempel problemlösning. Pettersson, (2008), Pettersson, (2011) 

och Freiman, (2006) påpekar alla att problemlösningsförmågan är framträdande hos de 

särbegåvade eleverna. Mönks beskriver det som ett direkt resultat av att särbegåvade individer 

är mycket kreativa, och att de därför har bra strategier vid mötet av problem (Mönks & 

Ypenburg, 2009). De särbegåvade eleverna besitter dessutom ofta fördjupade matematiska 

förmågor, vilket resulterar i att de ofta kan genomföra effektiva beräkningar (Pettersson, 

2011; Rotigel & Fello, 2004; Freiman, 2006; Chamberlin & Chamberlin, 2010). Resultatet går 

att koppla till de höga intellektuella förmågorna som finns i den inre triaden i Mönks 

interdependensmodell. Mönks menar att särbegåvade elever besitter högre intellektuella 

förmågor än sina klasskamrater. Han menar vidare att den höga intelligensen är anledningen 

till att de särbegåvade eleverna genomför effektiva beräkningar. Resultatet visar dock att 

skoluppgifterna ofta är anpassade efter de genomsnittliga elevernas kunskapsnivåer, det vill 

säga deras proximala utvecklingszon (ZPD). Det här skapar problem när uppgifterna blir för 

lätta för de särbegåvade eleverna, vilket i sin tur leder till att de löser uppgifterna snabbt. ZPD 

återfinns i Vygotskijs sociokulturella teori och innebär den zon som eleven behöver befinna 
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sig i för att utvecklas. Eftersom särbegåvade elever besitter högre intellektuella förmågor än 

genomsnittet betyder det också att de har en ZPD som ligger på en högre nivå än 

genomsnittet.  

 

5.1.2 Brist på stimulans 

Pettersson (2011) beskriver vad som kan ske om de särbegåvade eleverna inte får tillräckligt 

med stimulans i klassrummen. Eleverna kan då uppfattas som högljudda och besvärliga, vilket 

Ndirangu m.fl. (2007) också får reda på i sin enkätundersökning. Med bristande stimulans 

menar Pettersson (2011) och Ndirangu m.fl. (2007) att uppgifterna är antingen för lätta eller 

för svåra. Om uppgifterna är för lätta betyder det att de inte är tillräckligt stimulerande. Om 

uppgifterna däremot är för svåra innebär det att eleverna inte klarar av att lösa dem på egen 

hand. Resultatet visar att särbegåvade elever brukar lämnas åt eget arbete i klassrummet utan 

att ges den uppmärksamhet de behöver. Om eleverna då får för svåra uppgifter kommer de att 

fastna och inte komma vidare i arbetet. Rotigel & Fello, (2004) menar att bristande stimulans, 

i det här fallet för lätta uppgifter, kan leda till att eleven tappar motivationen och därför döljer 

sina förmågor när arbetet blir för upprepande. Det här kan förklaras med Vygotskijs 

sociokulturella teori där för lätta eller för svåra uppgifter innebär att uppgifterna inte befinner 

sig inom elevens proximala utvecklingszon (ZPD). Vygotskijs sociokulturella teori beskriver 

att uppgifterna måste ligga inom denna zon om eleven ska kunna utveckla sina kunskaper. 

Om elever får uppgifter som ligger utanför deras ZPD får de antingen för lite eller för mycket 

utmaning vilket leder till att eleven inte kan ta sig framåt och deras utveckling kommer att stå 

still. 

  

5.1.3 Sociala relationer 

Ytterligare en förmåga som artiklarna påvisar som olika hos de särbegåvade eleverna är deras 

sociala kompetens. Dimitriadis (2016) och Pettersson (2011) beskriver båda hur den sociala 

kompetensen kan variera mellan de särbegåvade eleverna. En förklaring till det här som 

nämns av Ndirangu m.fl. (2007), kan vara deras höga kognitiva förmågor. Eftersom 

särbegåvade elever ofta har egna kreativa sätt att lösa problem, resulterar det ofta i att 

klasskamraterna har svårt att förstå dem. De särbegåvade eleverna som har svårt med det 

sociala vänder sig ofta till sina lärare, eftersom de har lättare att förstå eleverna (Pettersson, 

2011). Om en elev hellre vänder sig till sina lärare kan det, förutom det sociala, bero på att 

eleven har en större kunskapstörst än sina klasskamrater. Det här kan leda till att hen hellre 

umgås med lärare som kan erbjuda ett större kunskapsutbyte. Vygotskijs begrepp scaffolding 
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blir relevant i denna diskussion, som innebär att en mer kunnig person stöttar och vägleder 

eleven. I det här fallet blir läraren den mer kunniga personen eftersom hen kan utmana den 

särbegåvade elevens kognitiva förmågor på ett sätt som klasskamraterna inte kan. 

Vidare kan det också vara så att eleven har ett fungerande socialt nätverk och besitter social 

kompetens. I sådana fall kan den särbegåvade eleven nöja sig i sin tillvaro och därmed 

underprestera vilket kan leda till att eleven inte identifieras som särbegåvad. Ndirangu m.fl., 

(2007), Pettersson (2008) och Dimitriadis (2016) tar upp det här och menar att särskilt 

begåvade elever till och med döljer sina förmågor för att passa in bättre bland sina 

klasskamrater. Mönks poängterar vikten av att en individ har en god social miljö runt sig för 

att kunna utvecklas. I den yttre triaden återfinner vi skola, vänner och familj vilket utgör just 

denna sociala miljö (se figur 1, s.8) (Mönks & Ypenburg, 2009). Vi ser alltså att de 

särbegåvade eleverna värderar denna sociala miljö i skolan högre än sina skolprestationer, 

eftersom de i vissa fall väljer att dölja sina förmågor för att passa in. Ytterligare en anledning 

till varför den sociala miljön runt eleverna är betydelsefull handlar om vilken roll familjen har 

för eleven. Pettersson (2011) beskriver hur vårdnadshavarna tidigt identifierade sina barns 

höga intellektuella förmågor och kämpade för att deras barn skulle få en passande 

undervisning. Eftersom dessa elever ofta uppmärksammas tidigt av vårdnadshavarna, kan 

familjens engagemang spela en stor och avgörande roll i barnets fortsatta utveckling. 

  

Sammanfattningsvis visar resultaten från litteraturstudien att det finns flera karaktärsdrag hos 

de särbegåvade eleverna som gör att de går att upptäcka, men att dessa karaktärsdrag inte 

uttrycks på samma sätt hos alla särbegåvade elever. Det är därför viktigt att både verksamma 

och blivande lärare är medvetna om de olika uttryckssätten för att på så sätt kunna identifiera 

eleverna som särbegåvade. Studierna visar på flera karaktärsdrag som är gemensamma för 

majoriteten av de särbegåvade eleverna och som kan kopplas till de olika faktorerna i Mönks 

modell såsom motivation, nyfikenhet, kunskapstörst, god problemlösningsförmåga och 

effektiva beräkningar. Pettersson (2011) och Ndirangu m.fl. (2007) beskriver däremot att 

särbegåvade elever också kan vara besvärliga och högljudda, vilket Pettersson menar beror på 

bristande stimulans när uppgifterna inte ligger i elevernas proximala utvecklingszon. Den 

sociala kompetensen och elevernas förklaringsförmågor är dock någonting som varierar från 

elev till elev, vilket studierna också uppmärksammar. Vygotskijs sociokulturella teori och 

Mönks triadiska interdependensmodell poängterar båda vikten av den sociala miljön som 

omger eleven, vilket framkommer i flera studier. Till exempel menar Kim (2006) att 

särbegåvade elever åstadkommer större prestationer när de tillbringar tid tillsammans 
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eftersom de får möjlighet till ett givande utbyte av strategier och resonemang. Vygotskij 

framhäver en god social miljö som en förutsättning för att lärande ska kunna ske. Mönks 

poängterar i sin tur att hög begåvning är ett samspel mellan personliga egenskaper och den 

personliga miljön. Som vi tidigare nämnt beskriver Pettersson (2011) och Dimitriadis (2016) 

hur den personliga miljön spelar roll i form av föräldrars och klasskompisars stöd. Föräldrar, 

klasskompisar och andra viktiga personer i elevens omgivning kommer direkt eller indirekt att 

påverka elevens beteende och kunskapsutveckling.  

 

5.2 Hur kan lärare stimulera och utmana särskilt begåvade elever? 

I denna del kommer vi att diskutera hur lärare kan stimulera och utmana särskilt begåvade 

elever utifrån de olika didaktiska val som har varit utmärkande i vårt resultat. 

Huvudpunkterna kommer att vara utmanande uppgifter, hög studietakt och interaktioner i den 

sociala miljön.  

 

5.2.1 Utmanande uppgifter 

Chamberlin och Chamberlin (2010) förklarar att flera av lärarna i deras studie gärna ville ge 

de särskilt begåvade eleverna utmanande uppgifter. Den här typen av arbetssätt kallas 

berikning och är något som även Rotigel och Fello (2004), Dimitriadis (2012) och Kim 

(2006) beskriver. Studierna visar att det är önskvärt att uppgifterna ligger på en lite högre 

kunskapsnivå än där eleverna befinner sig. Det beror på att det är på denna utmanande nivå 

som eleverna ges möjlighet att utveckla sina förmågor. Det här arbetssättet återfinns också i 

Skolverkets ämnesdidaktiska stöd i matematik för särskilt begåvade elever, som vi tagit upp i 

vår teoretiska referensram. Eriksson och Pettersson (2018) beskriver att de särbegåvade 

eleverna bör få arbeta med mer komplexa uppgifter än sina klasskamrater, vilket alltså är en 

typ av berikning. Det här didaktiska valet går att koppla till Vygotskijs sociokulturella teori 

som innefattar den proximala utvecklingszonen, ZPD. Som vi tidigare nämnt innebär ZPD 

den nivå som eleverna bör befinna sig på för att de ska utvecklas optimalt. Berikning är ett 

arbetssätt som forskningen beskriver som gynnsamt för särbegåvade elever eftersom de blir 

utmanade i sina tankar och tillvägagångssätt. De får också möjlighet att fördjupa sig inom 

området vilket Rotigel och Fello (2004) menar är viktigt innan de går vidare till nästa 

arbetsområde.  

 

Dimitriadis (2012) betonar vikten av att uppmärksamma och stötta de särbegåvade eleverna 

för att de ska ha möjlighet att lyckas. Dimitriadis (2016) betonar det här ytterligare då han 

menar att lärare brukar spendera mer tid på elever med svårigheter istället för de som har det 
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lätt. Författaren förklarar vidare att på grund av det här räcker det inte med en 

klassrumsanpassning för särbegåvade elever utan att skolan kan behöva anlita en mentor med 

hög ämneskompetens. Mentorn kan vägleda och stötta eleven på ett passande sätt samt 

utmana eleven i dennes tankar. Det här arbetssättet kan kopplas till scaffolding som innebär 

att eleven får vägledning och stöttning av en mer kunnig person. Det är viktigt att 

uppmärksamma de särbegåvade elevernas förmåga att förklara sina beräkningar. Resultaten 

från litteraturstudien visar på att vissa särbegåvade elever har svårigheter med att visa tydliga 

uträkningar eftersom de ser svaren direkt. Förutom att vägleda och stötta elever på rätt nivå, 

så kan mentorn med fördel hjälpa de elever som har svårt att förklara sina tankar genom att 

erbjuda fungerande strategier och tillvägagångssätt. 

  

5.2.2 Hög studietakt 

Ytterligare ett arbetssätt som forskningen visar på är gynnsamt för de särbegåvade eleverna är 

acceleration. Kim (2006) förklarar att acceleration betyder att eleven får arbeta i högre takt 

och gå vidare till nya moment snabbare än sina klasskamrater. Dock råder det delade 

meningar om hur det här ska genomföras för att bli så gynnsamt som möjligt. Om läraren 

endast låter eleven arbeta vidare i högre takt kan det innebära att eleven inte stimuleras 

tillräckligt på grund av den kunskapstörst som vi nämnt tidigare. Särbegåvade elever vill 

alltså fördjupa sina kunskaper hellre än att bara arbeta snabbare. Det krävs dock någon typ av 

acceleration för att dessa elever ska kunna utvecklas (Rotigel & Fello, 2004). Ett 

karaktärsdrag hos de särbegåvade eleverna är att de genomför effektiva beräkningar, vilket 

kan stimuleras med hjälp av acceleration. Resultatet visar att acceleration, likt effektiva 

beräkningar, hör ihop med elevers höga intellektuella förmågor som är en del i Mönks inre 

triad (se figur 1, s.8). Mönks beskriver hög intellektuell förmåga som det som går att mäta 

med till exempel ett IQ-test. Mönks och Ypenburg (2009) menar att särbegåvade elever 

befinner sig bland de 5-10 översta procenten på IQ-skalan. Eftersom särbegåvade elever har 

höga intellektuella förmågor och är effektiva på att utföra beräkningar kan acceleration vara 

ett bra sätt att utmana dessa elever. Rotigel och Fello (2004) och Kim (2006) poängterar dock 

att acceleration bör kombineras med andra arbetssätt för bästa resultat. 

  

5.2.3 Interaktioner i den sociala miljön 

Den sociala miljön är, enligt Mönks och Vygotskij, oumbärlig för en sund utveckling. Båda 

syftar på att utveckling sker på bästa sätt i interaktion med andra genom stöttning och sociala 

samspel. Vygotskij menar fortsättningsvis att barns utveckling sker i samspelet med andra i 
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vardagsliv och skola, och att de sociala interaktionerna är grunden för att nå högre kognitiva 

förmågor. Kim (2006) nämner i sin litteratursammanfattning att särbegåvade elever med 

fördel bör ges möjlighet att arbeta tillsammans, genom gruppering. De får då möjlighet att 

dela sina tankar och idéer med andra likasinnade elever (Kim, 2006; Eriksson & Pettersson, 

2018). Eriksson och Pettersson (2018) menar att när de särbegåvade eleverna får möjlighet att 

arbeta i grupp med likasinnade, får de också möjligheten att arbeta med andra som förstår 

deras kreativa tankar. Något som inte är möjligt när de arbetar med klasskamrater som ligger 

på en lägre kunskapsnivå. Med gruppering kan eleverna interagera och lära i en passande 

social miljö vilket både Vygotskij och Mönks anser viktigt. Pettersson (2011) nämner att det 

finns mer vinster i att använda gruppering som arbetssätt om en lärare finns närvarande för att 

stötta eleverna. Det beror på att läraren kan finnas med och vägleda genom att ställa frågor 

och stimulera elevernas tankar på olika sätt. Lärarens roll här blir väldigt lik mentorsrollen 

som vi tidigare nämnt och precis som tidigare kan det kopplas till Vygotskijs begrepp 

scaffolding. 

  

Sammanfattningsvis visar resultaten på flera gynnsamma didaktiska val i undervisningen för 

särbegåvade elever. I mentorskap och gruppering kan vi se att de sociala interaktionerna 

spelar en viktig roll för elevens skolprestationer. Vidare kan vi också se att individanpassade 

didaktiska val är gynnsamma för en särbegåvad elevs utveckling. I acceleration och berikning 

ligger det mer fokus på elevens förmågor och undervisningen bör därför anpassas efter dessa. 

Rotigel och Fello (2004) påpekar att alla tidigare nämnda didaktiska val bör kombineras för 

att ge de särbegåvade eleverna bästa möjliga förutsättningar i deras fortsatta lärande. 

 

5.3 Avslutning 
Vår första frågeställning handlar om hur lärare kan upptäcka de särbegåvade eleverna i 

klassrummet. Artiklarna som berör denna fråga är relativt samstämmiga, och de nämner flera 

karaktärsdrag som är gemensamma för dessa elever. Nyfikenhet, motivation, kunskapstörst, 

effektiva beräkningar och god problemlösningsförmåga är karaktärsdrag som framkommer 

tydligt hos alla särbegåvade elever. Det finns även karaktärsdrag som kan variera mellan de 

särbegåvade eleverna såsom social kompetens och förklaringsmetoder. Även karaktärsdrag 

som kan uppfattas som negativa återfinns hos de särbegåvade eleverna, då två studier visar att 

eleverna kan vara besvärliga och högljudda. Slutsatsen vi drar av det här är att alla 

särbegåvade elever är olika, även om det finns flera gemensamma karaktärsdrag. Det gäller 

alltså som lärare att vara uppmärksam på flera olika förmågor och uttryckssätt för att kunna 
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identifiera de särbegåvade eleverna i klassrummet. Dessa olikheter hos eleverna tror vi utgör 

en svårighet vid identifiering av dessa elever, och om eleverna sedan medvetet väljer att dölja 

sina förmågor skapar det ytterligare svårigheter. Det här tror vi är anledningarna till att 

statistiken visar på att endast 10–50% av de särbegåvade eleverna upptäcks idag. Det är därför 

vitalt att lärare lär sig se och upptäcka varje särbegåvad elevs unika kombination av 

karaktärsdrag för att veta vilken typ av hjälp de behöver i undervisningen. 

  

Vår andra frågeställning handlar om hur lärare ska stötta och stimulera särbegåvade elevers 

behov. Artiklarna tar upp mentorskap, gruppering, berikning och acceleration som 

gynnsamma arbetssätt för dessa elever. Flera artiklar tar upp att en kombination av dessa 

arbetssätt är mest gynnsam, vilket vi också kan se i Skolverkets ämnesdidaktiska stöd i 

matematik, som finns för särbegåvade elever (Eriksson & Pettersson, 2018). Svårigheten med 

det här, som i all undervisning, handlar om att en klass består av många elever, som alla 

behöver stöd i sitt fortsatta lärande. Eftersom de särbegåvade eleverna ofta är en minoritet av 

eleverna i klassen, kan det finnas en risk att de blir nedprioriterade. Resultatet visar dock att 

de särbegåvade eleverna är i minst lika stort behov av hjälp som resten av klassen. Slutsatsen 

vi drar av det här är att de särbegåvade eleverna besitter olika förmågor och har olika behov 

vid bemötandet av dessa förmågor. Det här ser vi som ett stort problem för verksamma lärare, 

men framför allt för nyexaminerade lärare, då lärarutbildningen idag inte lägger vikt vid 

elever med särskilda förmågor utan mer på elever med svårigheter. Hur klassläraren sedan 

väljer att utforma undervisningen av särbegåvade elever kan bero på flera olika faktorer. 

Resultatet visar att begränsade resurser kan leda till att varken tid eller pengar finns för att 

anpassa undervisningen på bästa sätt för dessa elever. Resultatet visar också på att de 

särbegåvade eleverna är i behov av en ämneskompetent lärare. Finns det ingen sådan lärare 

tillgänglig påverkar även det hur undervisningen utformas och anpassas. Som vi skrev i 

inledningen menar Pettersson (2017) att särskilt begåvade elever kan underprestera och visa 

upp beteenden såsom rastlöshet, dålig motivation, koncentrationssvårigheter och trötthet om 

de inte får tillräckligt med utmaning, stöd och stimulans. Det är därför viktigt att de 

särbegåvade eleverna uppmärksammas och ges utmaningar på rätt nivå. De får inte 

försummas i klassrummet, vilket tyvärr är verkligheten för många särbegåvade elever idag.  

  

För att sammanfatta våra slutsatser så går det inte att anta att alla särbegåvade elever beter sig 

på ett förutbestämt sätt. Det handlar inte om en homogen grupp av elever, men trots det så 

finns det flera karaktärsdrag som är kan ses som gemensamma för dessa särbegåvade elever. 

Det gäller alltså att kunna upptäcka dessa karaktärsdrag för att identifiera de särbegåvade 
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eleverna. Nästa steg är att hitta arbetssätt som är gynnsamt för individerna och hitta hur lärare 

kan utmana dem på bästa sätt. Resultatet visar att det är viktigt att elevernas uppgifter ligger 

inom deras individuella proximala utvecklingszon. Om de inte får den stimulans de behöver 

finns det risk att de börjar uppvisa störande beteenden i klassrummet. Därför är det viktigt att 

särbegåvade eleverna får stöttning, genom scaffolding, på deras nivå av såväl lärare som 

andra matematiskt begåvade elever. Elevens personliga egenskaper behöver alltså 

kompletteras med en gynnsam social miljö för att maximera utvecklingen. 

 

5.3.1 Förslag till vidare forskning 
Vi har i vår studie stött på flera artiklar som nämner att lärarna tycker att det är svårt att 

utmana de särbegåvade eleverna när de själva är osäkra inom ämnet. Det finns en risk att 

särbegåvade elever har högre ämneskunskaper än klassläraren, vilket kan leda till att läraren 

bromsar eleven när hen inte kan möta elevens behov. Vår konsumtionsuppsats visar på vilken 

betydelse lärarens ämneskompetens har vid scaffolding. Om läraren inte kan möta de 

särbegåvade elevernas behov kan en lösning vara att anlita en mentor med fördjupade 

ämneskunskaper. I vårt arbete har vi inte fokuserat på just lärarens ämneskompetens mer än 

att nämna att den är viktig. Samspelet mellan elev och lärare eller mentor är dock speciellt 

och det kan avslutningsvis vara ett intressant fortsatt forskningsområde. Vi tycker att det 

skulle vara intressant att få mer kunskap och konkreta verktyg för hur det samspelet bör gå 

till. 
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Bilaga 1 – Vår reflektion 
 

Vi är två lärarstudenter som studerar vid Linköpings universitet. Det här 

konsumtionsarbetet är en del av vår utbildning till grundskolelärare med inriktning 

förskoleklass och årskurs 1–3.  

Under vår skrivprocess har vi arbetat gemensamt för att kunna dela tankar och 

funderingar. Däremot delade vi upp bakgrundens olika delar för att snabbare kunna gå 

vidare med artikelsök och resultatskrivning. Under artikelsökningen sökte vi fram artiklar 

var för sig, för att sedan gemensamt välja ut intressanta och relevanta artiklar till vårt 

arbete. Vi har gemensamt bearbetat hela arbetet, då det har varit viktigt för oss att båda 

ska få vara delaktiga i hela processen. Vi ser därför vårt konsumtionsarbete som en 

gemensam slutprodukt.  

 


