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Abstract  

The purpose of the study is to get the educators view on how they look upon their ability of 

identifying gifted pupils. If they feel that they have potential to be able to identify these 

pupils, or if they experience any hinders in their ability to identify them. I have chosen to use 

a survey to be able to get answers to my questions. The survey is sent to three small 

municipalities and I chose surveys instead of interviews because I wanted to have a wider 

distribution and several different kinds of educators answering. 

 

The study shows that many of the educators know the meaning of the concept of giftedness, 

but that they feel that they have lack knowledge on the subject. 
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Sammanfattning:  

Studiens syfte är att få ta del av pedagogernas syn på hur de ser på sin förmåga att identifiera 

särbegåvade elever och matematiskt särbegåvade elever. Om de tycker att de har goda 

förutsättningar för att kunna identifiera dessa elever eller om de upplever något hinder i sin 

förmåga att identifiera dem. Jag har valt att använda mig utav en enkätstudie för att få svar på 

mina frågor. Webbenkäten är skickad till 3 små kommuner och jag valde enkäter istället för 

intervjuer för att jag ville få en större spridning och fler olika sorters pedagoger som svarade.  

Studien visar att många av pedagogerna vet vad begreppet särbegåvad innebär men att de 

själva känner att de har för lite kunskap inom ämnet.  

Nyckelord:  

Särbegåvad , begåvningsmodeller, matematiskt särbegåvad, identifiering  
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1. Inledning  
I kapitel ett ”inledning” kommer jag att presentera området för min studie: särbegåvning. Jag 

kommer att ge en bakgrund till begreppet särbegåvning och varför jag valde att just använda 

begreppet särbegåvning. Vidare kommer jag att presentera mina frågeställningar och klargöra 

syftet med studien.  

Inom begåvningsområdet finns flera termer som används för att beskriva samma sak. Ziegler 

(2010) använder termerna begåvad, högt begåvad, överbegåvad och särbegåvad. På tyska 

talar man ofta om hög begåvning (Hochbegabung) och på svenska är begreppet särbegåvad 

det man använder mest (Ziegler, 2010). En annan term som särbegåvade barn själva oftast 

föredrar är "särskilt begåvad" (främst för att "särbegåvad" ibland förväxlas med målgruppen 

för särskola) (Harling 2015).  På engelska används utryck som bright och gifted men även 

intelligent och talented (Wahlström, 1995). Det finns som sagt många begrepp att välja 

mellan när det pratas om begåvningar, men jag kommer att använda mig av begreppet 

särbegåvning/särbegåvad i denna uppsats. Begreppet "särbegåvad" formades 1997 av 

forskaren Roland S. Persson som ett försöka att införa ett tydligare alternativ till bara 

"begåvad" (Persson, 2014).  

Jag vill fokusera på just den lilla grupp individer som räknas som särbegåvade. Flera studier 

uppskattar att ca en till två procent av Sveriges befolkning är särbegåvad (Persson, 2014; 

Wallström, 2010; Ziegler, 2010). Berger skriver i sin artikel att det förmodligen finns minst 

ett par elever på varje skola som är särbegåvade. Men många av dessa elever har det jobbigt i 

skolan. Väldigt ofta blir de understimulerade och blir kanske stökiga istället. Ibland gör de sig 

till och med osynliga för att inte sticka ut. Detta gör att det inte alltid är så lätt att veta vilka 

elever som är särbegåvade, eftersom eleverna ofta underpresterar i skolan (Berger, 2014). 

Facklitteraturen brukar ange ett mörkertal på 50 %, vilket betyder att 50 % av de särbegåvade 

eleverna inte får det stöd och den fostran som är nödvändig för att deras begåvning ska kunna 

utvecklas på rätt sätt (Mönks & Ypenburg, 2009).  Jag tycker att det är hemskt att det endast 

är ca 50% av de särbegåvade eleverna som blir identifierade. För det särbegåvade barnet är 

identifieringen en av de viktigaste delarna för deras fortsatta utveckling. Om det särbegåvade 

barnet inte identifieras i tid eller inte identifieras alls är det vanligt att barnen underpresterar, 

blir stökiga, blyga eller inåtvända.  

En studie med ca 300 intellektuellt särbegåvade personer har genomförts av Persson (2010). 

Ett huvudresultat i Perssons studien är att 92% av de deltagande personerna kände att de lidit 

igenom grundskolan (Persson, 2010). 27% av deltagarna lämnade det svenska skolan vid 18 
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års ålder utan att förstå att de var särbegåvade. Många trodde istället att det var något fel på 

dem och att de inte dög. Att ingen upplyste dem om deras begåvning och uppmuntrade dem i 

deras utveckling är ett stort misslyckande i den svenska skolan, som ska vara ”en skola för 

alla” (Skolverket, 2011; Petterson, 2011). Endast hälften av deltagarna upplevde att de hade 

stöd från sina familjer, den andra hälften uppgav att de kunde hånas för sin förmåga eller 

förbjudas att visa sin begåvning offentligt (Petterson, 2011). Det är extra viktigt att skolan och 

hemmet har en tajt relation när de gäller de särbegåvade eleverna. Föräldrarna/vårdnadshavare 

är en väldigt viktig samarbetspartner kring särbegåvade elever. Föräldrarna kan ofta bidra 

med tips, knep och rutiner som skolan kan använda sig av för att möta elevens behov och 

intressen. Det är viktigt att som pedagog kontinuerligt föra en dialog med föräldrarna kring 

elevens utveckling och sociala situation. Skolan och hemmet bör även delge varandra tips och 

information om litteratur samt framgångsfaktorer (Statens kommuner och landsting, 2014). 

Oftast så är föräldrar som har ett barn med någon funktionsnedsättning bättre på att be om 

hjälp, de ser det oftast som en naturlig rätt. Medans en förälder till ett särbegåvat barn ofta 

drar sig för att be om hjälp och råd då det handlar om ett barn som ”har fått och kan allt” 

(Wallström, 2010). 

I Lgr 11 (skolverket, 2011) står det att alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas 

vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. 

Läraren ska informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling 

och även hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation (skolverket, 

2011).  

 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa 

möjliga förutsättningarna för barns och ungdomar utveckling och lärande (skolverket, 2011, s.16). 

 

Det är dock sällan som pedagoger är väl insatta i situationen för särbegåvade barn och därför 

har pedagoger oftast svårt att handskas med dessa elever (Mönks & Ypenburg, 2009).  

Det rådande skolsystemet i nästan alla länder i Europa är orättvist gentemot den särbegåvade 

eleven men även gentemot den mindre begåvade. Den som avviker för mycket , nedåt eller 

uppåt, blir i alla händelser frustrerad. Den ena känner sig misslyckad och den andra måste 

hela tiden lägga band på sig själv och förlorar då ofta kontakten med verkligheten. I båda 

fallen kan det leda till en negativ självbild och en avtagande skolmotivation (Mönks & 

Ypenburg, 2009). Mönks och Ypenburg skriver att vi har ett skolsystem som mer tillgodoser 
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svaga elevers behov genom att ge dem stödundervisning eller överföra dem till specialklass. 

Elever som däremot lär sig snabbare och kan bearbeta mer innehåll än skolnormen 

bestämmer, får däremot ingen hjälp. Det finns helt enkelt inte någon plats för sådana elever i 

grundskolan (Mönks & Ypenburg, 2009).  

I USA har alla barn enligt lag rätt till stöd om de blir identifierade som särbegåvade. Liknade 

villkor gäller även i andra länder som till exempel Storbritannien, Nederländerna, Tyskland 

och Ungern (Petterson, 2011). 

Även i Sverige är i dag begreppet särbegåvade barn mer omtalat och skollagen har reviderats, 

2010 förtydligades skollagen, där står nu tydligt att även de eleverna som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att utvecklas.  

 

§3 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 till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som 

syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 

stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 2010:458). 

 

Efter att detta blev tydligare framställt i skollagen har skolverket tillsammans med forskare 

och lärare tagit fram ett stödmaterial för lärare. Hur skolan kan planera och genomföra 

undervisningen för särbegåvade elever. Hur skolan kan utveckla en långsiktig plan för att 

uppmärksamma och möta dessa elever. Det finns exempel på hur undervisning kan utformas 

för att utmana särskilt begåvade elever. Stödmaterialet består av flera olika texter (skolverket, 

2015). Tyvärr så saknas det, trots den förnyade lagen, ännu utbildning om särbegåvade för 

både pedagoger och skolvårdande personal (Persson, 2014). Vilket i sin tur antagligen har lett 

till att var fjärde elev i årskurs nio svarade instämmande på påståendet: ”Jag får för lite 

utmanande arbetsuppgifter i skolan” i skolinspektionens enkät från 2013 (Letmark, 2016, 26 

April).  

Trots att lagen har reviderats har det alltså visat sig att lärarna inte har fått någon utbildning 

eller vidareutbildning i hur man handskas med särbegåvade elever i klassrummet. Denna 
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okunskap ligger tyvärr till grund för många problem, som dock skulle gå att undvika (Mönks 

& Ypenburg, 2009). Läraravtalen, som medför för lite tid tillsammans med eleverna, upplevs 

även det som ett stort hinder, liksom kvalitén på lärarutbildningen. Wallström (2010) skriver 

att kvalitén på lärarutbildningen är något som blir extra tydligt i mötet med elever som har 

mycket goda studieförutsättningar. Andra hinder för särbegåvade elever är brist på resurser, 

lokaler och lärare med rätt utbildning, känslan att planeringen tar tid från eleverna och brist på 

samarbete mellan kollegor (Wallström, 2010). I en intervju med lärare, beskriver de hur 

otillräckliga de känner sig. De berättar att stimulering av särbegåvade elever inte är ett område 

som skolledningen prioriterar utan prioriteringar läggs på att få alla elever att bli godkända. 

Om man som lärare har tid över kan man lägga sina prioriteringar på de särbegåvade eleverna 

(Petterson, 2011). 

Detta kan vara några anledningar till varför siffran på oidentifierade särbegåvade elever är så 

hög. Jag vill ta reda på vilka tecken man som pedagog bör vara vaksam på för att kunna 

identifiera särbegåvade elever. För om fler pedagoger vet vilka tecken man kan leta efter 

kanske siffran med oidentifierade särbegåvade elever kan minska och man kan sätta in det 

stöd som behövs i god tid. Mönks och Ypenburg skriver att det är viktigt att tidigt upptäcka en 

särbegåvad elev. Om man lyckas identifiera begåvningen tidigt kan man lättare ta hänsyn till 

barnets utvecklingsbehov. Om man inte lägger märke till, avvisar eller bromsar ett barns 

kunskapstörst och vetgirighet, kan det redan tidigt leda till att barnet får störningar i sin 

utveckling (Mönks & Ypenburg, 2009).  

Denna studie kommer att ha betydelse för lärarnas yrkesroll genom att den ger en ökad 

förståelse kring särbegåvade elever. Den ger tips på hur man kan identifiera särbegåvade 

elever och om det finns varningstecken som man bör vara uppmärksam på så att eleverna inte 

underpresterar.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Under denna del kommer jag att förklara studiens syfte och vilka forskningsfrågor jag har 

utgått ifrån.  

 

Studiens syfte är att få en inblick i pedagogernas syn på hur de ser på identifiering av 

särbegåvade elever och matematiskt särbegåvade elever. Om de tycker att de har goda 

förutsättningar för att kunna identifiera dessa elever eller om de upplever något hinder i sin 

förmåga att identifiera de särbegåvade eleverna. Genom denna inblick vill jag få mer kunskap 

om identifiering av särbegåvade elever mer generellt.  
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Frågorna som jag vill besvara är:  

 

- Vad är pedagogernas syn på identifiering av särbegåvade elever och matematiskt 

särbegåvade elever?  

- Skiljer sig synen på identifiering med avseende på antal yrkesverksamma år?  

- Hur ser pedagogerna på sina förutsättningar och hinder för att kunna identifiera 

särbegåvade elever?  

 

Frågorna kommer att besvaras i kapitel 4 ”Resultat”. 

 

1.2 Disposition 
Examensarbetet består av sex kapitel. I det första kapitlet kommer arbetets inledning med en 

introduktion till begreppet särbegåvning och varför jag har valt just det begreppet. Här 

presenteras även studiens syfte och de forskningsfrågor som jag har utgått ifrån. I kapitel två 

sker en litteraturgenomgång som är uppdelad i sju underrubriker. Dessa delar sammanfattar 

den forskning som jag har valt ut och sett som relevant till mitt arbete. I det tredje kapitlet 

beskrivs metoden som jag har valt för att samla in mina data samt vilka urval och 

avgränsningar som gjorts. Här diskuteras även studien bortfall, reliabilitet och validitet. 

Vidare till kapitel fyra där resultatet av studien kommer att presenteras. I kapitel fem 

presenteras studiens slutsatser och i det sista kapitlet diskuteras resultatet och min valda 

metod.  
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2. Litteraturgenomgång  
I detta kapitel kommer jag att beskriva vad litteraturen och forskningen säger om 

särbegåvning. Kapitlet kommer bland annat att behandla olika begåvningsmodeller. Vi 

kommer att få svar på vem som är särbegåvad och om det finns någon skillnad mellan pojkar 

och flickor. Vilka tecken man bör leta efter för att kunna identifiera en särbegåvad elev och 

skillnaden mellan högpresterande och särbegåvade elever m.m.  

Skolan har sedan länge till stor del fokuserat på att stödja de elever som haft svårt att nå 

kunskapskraven, vilket har påverkat hur särbegåvade elever har bemötts. Speciell 

undervisning för särbegåvade elever har lyst med sin frånvaro (Mönks & Ypenburg, 2009; 

Wallström, 2009). Än så länge finns det bara ett fåtal svenska forskningsstudier (se t.ex. 

Wallström,2009,2010; Mönks & Ypenburg, 2009; Ziegler, 2010), om särbegåvade elevers 

behov och hur de mår i skolan. Men sedan flera år tillbaka finns det ett allt större engagemang 

för att stödja särbegåvade elevers utveckling i den svenska skolan. 

2.1 Begåvningsmodeller   
Eva Petterson (2011) skriver i sin avhandling att det finns olika begåvningsmodeller för att 

kunna definierar begreppet särbegåvning. Dessa begåvnings modeller kan antingen vara 

monokausala (särbegåvning som funktion av en enda orsak) eller multikausala (tar hänsyn till 

flera faktorer). 

Monokausala: Utgår ifrån teorin att mentala (intellektuella) förmågor kan fastställas redan i 

tidig ålder och att de sedan inte förändras så mycket under en persons livstid (Petterson, 

2011).  

En företrädare för denna målsättning är den amerikanske forskaren Lewis Terman (1925). 

Han utgick ifrån att särbegåvning kunde upptäckas i mätningar av intelligenskvot (dvs. kvoten 

mellan uppmätt intelligensålder och levnadsålder, multiplicerad med 100). I hans studie som 

påbörjades 1921, visades det att deltagarna, ca 1500 högt begåvade personer, hade den 

genomsnittliga intelligenskvoten 150. Att detta var ett intressant hög genomsnittlig 

intelligensnivå kan ses i figuren nedan som visar den procentuella fördelningen 

av IQ-värden över en population (Terman,1925).  
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Figur 1 The theoretical curv of distribution of intelligence (Silverman 1993, s8) 

 

Terman (1925) utgick alltså ifrån IQ-tester, med hjälp av dessa vill han hitta speciella 

egenskaper hos särbegåvade barn som han sedan kunde följa upp i vuxenlivet. Med sin studie 

ville han även visa att barn med högt IQ inte alls var så socialt missanpassade och excentriska 

som myten säger.  Barnen i studien, hade alla ett IQ över 135 och var inte bara överlägsna 

inom det akademiska området utan var också friskare än genomsnittet och hade ett i stort sett 

normalt socialt beteende enligt Terman (1925). 

 

Med utgångspunkt från normalfördelningen kan man anta att det i en population finns ungefär 15-

20% högpresterande elever, 2-4% högeligen särbegåvade, högst 0,003% exceptionella och färre än 

0,00002% genialt särbegåvade (Persson, 2014, s.129).  

 

Multikausala: Begåvningsmodellerna har utvecklats från att tidigare bara ha omfattat enstaka 

faktorer, som monokausala modeller, till att inkludera flera olika faktorer (multikausala 

modeller) (Ziegler, 2010). De samarbetande faktorerna i dessa multifaktoriella 

begåvningsmodeller kan, förutom faktorerna intelligens, motivation och kreativitet, inkludera 

andra omvärldsfaktorer som till exempel familj, vänner och skola (Petterson, 2011; Mönks & 

Ypenburg 2009).  

De akademiska multikausala modellerna så som Renzulli och Mönks verkar båda två vara 

inriktade mot förmågor, motivation och kreativitet.  

Renzulli (1986) introducerar en modell med tre ringar vilka visar de personlighetsegenskaper 

som han menar ligger till grund för särbegåvning: intellektuella förmågor, kreativitet och 

motivation. Dessa ringar går sedan ihop och det är inte förrän du har alla tre egenskaperna 

som du räknas som särbegåvad enligt Renzulli (1986). 
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Mönks och Ypenburg (2009) använder samma personlighetsegenskaper då de presenterar sin 

modell, den triadiska interdependensen, men i denna modell finns även tre omvärldsfaktorer 

inkluderade: skola, vänner och familj (se även Petterson, 2011; Ziegler, 2010). 

Enligt Mönks och Ypenburg (2009) finns det 3 personlighetsdrag hos särbegåvade elever som 

utmärker sig lite extra: 

Höga intellektuella förmågor – innebär att intelligensen som man mäter med hjälp av 

intelligens- eller färdighetstest ligger över genomsnittet. Man brukar säga att om man har en 

IQ på över 130 räknas man som intelligent (Mönks & Ypenburg, 2009). 

Kreativitet –  innebär att man har förmågan att på ett originellt och påhittigt sätt hitta 

lösningar på olika problem (Mönks & Ypenburg, 2009). Detta innebär även ett självständigt 

och produktivt tänkande (Petterson, 2011).  

Motivation -  innebär att man har viljan och kraften att slutföra en bestämd uppgift eller ett 

påbörjat arbete (Mönks & Ypenburg, 2009). Detta innebär även att individen är kapabel till att 

planera, sätta upp mål och förutse risker (Petterson, 2011).  

Dessa tre personlighetsfaktorer måste även samarbeta med det tre sociala områdena, familj, 

skola och vänner för att ett särbegåvat barn ska kunna utvecklas och komma till utlopp för sin 

begåvning. Om den sociala miljön inte tillgodoser barnets utvecklings- och inlärningsbehov, 

kan han/hon inte utvecklas maximalt och kan eventuellt stanna på en nivå som är för låg 

(Mönks & Ypenburg, 2009).  

Exempelvis en elev med hög intelligens och exceptionell matematisk förmåga är i denna 

definition ingen särbegåvning så länge eleven inte också bedöms som kreativ och har en stark 

inre motivation. Likaså är den mycket kreativa eleven inte heller särbegåvad så länge den inte 

har till exempel. matematiska kunskaper och motivation. Ett barn som blir uppmärksammat 

eller identifierat med hjälp av ett kreativitetsmått, skulle aldrig bli sedd som intellektuellt 

särbegåvat. Sambandet mellan kreativitet och IQ är lågt och för att vara särbegåvad behöver 

dessa förmågor vara högre än medel (Statens kommuner och landsting, 2014). 

En icke akademisk multikausal modell är Münchenmodellen som tar hänsyn till flera 

prestationsområden. Denna modell skiljer sig dock från traditionella begåvningsmodeller som 

har fokus på det akademiska fältet. Forskarna som har utformat denna modell skiljer på olika 

begåvningsfaktorer och omvärldsfaktorer och gör detta på ett detaljerat sätt (Petterson, 2011). 
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Figur 2 Münchenmodellen för begåvning (Ziegler, 2010, s.60).  

 

Dock har även denna modell fått kritik för att den inte avser intellektuella förmågor baserade 

på IQ-test samt att det är oklart hur växelverkan mellan de olika faktorerna påverkar varandra 

(Ziegler, 2010). 

En annan icke akademisk multikausal modell är Sternberg (1985) som har gjort en generell 

modell av särbegåvning. Sternbergs modell fokuserar mer på personliga mål och egenskaper 

än vad Münchenmodellen gör. Enligt hans teori är framgångsrik intelligens en blandning av:  

1. Förmågan att uppnå sina mål i livet. 

2. Genom att använda sina styrkor kunna väga upp för sina brister.  

3. Kunna anpassa sig till olika miljöer.  

4. En sammankoppling av analytisk tänkande, kreativitet och praktiska färdigheter 

(Sternberg, 1985). 

Mattsson (2013) menar att Sternberg menar på att för att vara särbegåvad behöver du inte vara 

lika stark på alla punkterna. Även att en person kan ansens vara begåvad vid ett tillfälle i livet 

men inte vid ett annat (Mattsson, 2013). 
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2.2 Vem är då särbegåvad?  
Med endast IQ testet som utgångspunkt är en till två procent av Sveriges befolkning 

särbegåvade. Av Sveriges 9,3 miljoner invånare (2009) blir det mellan 93 000 och 186 000 

personer. Av Sveriges barn och ungdomar 0-19 år som är 1,9 miljoner (2008) finns det mellan 

19 000- 38 000 barn i våra förskolor och skolor som enligt det här kriteriet är särbegåvade 

(Wallström,2010). De intelligenstester som används idag är baserade på den forskning som 

fransmannen Alfred Binet publicerade 1905. Wallström (2010) skriver att Binet hade då tagit 

fram en intelligensskala som några år senare i förändrad form blev Stanford/Binets IQ-test 

som fortfarande används. Enligt denna skala räknas IQ 100 som ett medelvärde (Wallström, 

2010). En tvist när det gäller identifieringen av särbegåvade elever med hjälp av IQ-tester är 

att till exempel att Terman (1925) hävdade att ett kriterium för identifieras som särbegåvade 

var att de skulle ha resultat som låg inom den högsta 1% i IQ-testerna, medan andra forskare 

menar att det är toppen på 3% eller 5% som bör vara kriteriet för att räknas som särbegåvad. 

Tiden har dock visat att IQ-tester inte tar hänsyn till t.ex. elevens kreativitet, förmågor eller 

tankeprocesser (Mattsson, 2013). Poäng från dessa typer av tester, liksom skolbetyg, speglar 

vad en individ vet jämfört med jämnåriga. Detta blir ett resultat på tidigare erfarenheter. 

Denna typ av information kallas ibland för statusinformation och anses som giltig information 

för identifiering av skolbegåvning (Renzulli, 1986). 

 

Forskningen använder begreppet särbegåvad för att beskriva en person som har en extra 

ordinär begåvning inom ett eller flera områden (Wallström, 2010).  

”Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfälle med sin osedvanliga förmåga på 

ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet” (Persson, 2014 , s.130). 

Den här definitionen innebär att om det finns tveksamheter om att en person är särbegåvad i 

jämförelse med andra, är han eller hon sannolikt inte det.  Dock förutsätter detta att individen 

blir sedd som den han eller hon faktiskt är (Wallström, 2010). För det är faktiskt inte alltid 

som en särbegåvad elev förvånar. En elev som länge mött en oförstående omgivning kan 

tillslut ge upp sina försök att bli sedd och hörd. Eleven kan då underprestera, bli utåtagerande 

eller verka ointresserad. Eleven kan också välja att dölja sin begåvning för att inte bli 

betraktad som annorlunda (Pettersson & Mattsson, 2015). Att vara särbegåvad innebär 

däremot inte att man har någon diagnos och det behöver inte fastställas av en psykolog. Det är 

däremot möjligt att ett barn både kan ha en diagnos av något slag och samtidigt vara 

särbegåvat (Statens kommuner och landsting, 2014).  

En amerikansk forsknings studie visar att när lärare ska identifiera särbegåvade elever så 

väljer de oftast de barn som är öppna och sociala, som sköter skolarbetet utan krångel, som är 

självgående och som gör som de blir tillsagda. Tyvärr missar lärare lätt de särbegåvade som är 
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mer inåtvända eller blyga, eller som ifrågasätter och sätter sig på tvären. Man missar också de 

som är uttråkade på grund av brist på stimulans och därför drömmer sig bort, stökar och 

bråkar, eller verkar sakna koncentrationsförmåga (Harling, 2015). Som jag skrev här ovan så 

visar en del särbegåvade inte alls sin fulla potential. 

 

2.3 Tecken på särbegåvning  
I Sverige utgår vi gärna från att alla barn är begåvade vilket är en konstruktiv pedagogiskt 

utgångpunkt. Det blir däremot problematiskt om vi inte kan acceptera att de finns olikheter 

bland barnen och att de behöver bemötas på ett individuellt sätt (Wallström, 2009). 

Om man tittar på generell särbegåvning hos barn så brukar föräldrarna redan vid tidig ålder 

lägga märka till vissa egenskaper: barnet är vaket, uppmärksamt, nyfiket och vill ha 

omväxling. Den amerikanska psykologiprofessorn Ellen Winner (1999) och flera av hennes 

forskarkolleger har kommit fram till tre gemensamma drag hos särbegåvade barn:  

 Brådmogenhet – Särbegåvade barn börjar tidigt erövra olika områden, de kan till 

exempel läsa eller spela instrument redan vid 2-3 års ålder. De gör även mycket 

snabba framsteg inom ett eller flera områden. Barnet är också vad vi kallar 

”lillgammalt” och umgås gärna med vuxna.  

 Envisas med att gå i sin egen takt – Ett särbegåvat barn lär sig inte bara snabbare 

utan även på ett mer kvalitativt annorlunda sätt. De upptäcker hela tiden nya saker 

som ger dem motivation till att vilja lära sig mer.  

 En rasande iver av att klara av – Dessa barn har oftast ett intensivt och nästan 

besatt intresse av olika områden. Många gånger fokuserar de så mycket på sitt område 

att de tappar kontakten med omgivningen (Winner, 1999).  

 

En annan forskare som har en multikausal syn på särbegåvning är den amerikanska 

psykologen och forskaren Linda Silverman (1993) som har beskrivit olika intellektuella drag 

respektive personliga drag som kan bli tydliga under den särbegåvade elevens skoltid. De 

intellektuella dragen som Silverman pekar på är bland annat enastående förmåga att resonera, 

intellektuell nyfikenhet, snabb och effektiv inlärning, livlig fantasi, älskar att lära, 

eftertänksam och reflekterande. Några av de personliga dragen som hon lyfter upp är till 

exempel insiktsfull, behov av att förstå, perfektionist, känslig, empatisk, intensiv, envis och 

ifrågasätter gärna regler och auktoritet (Silverman, 1993). 

Detta är en sammantagen bild av särbegåvade elever som stämmer in på gruppen men det 

behöver inte nödvändigtvis stämma in på varje enskild individ (Wallström, 2010). Kriterierna 
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för identifiering av särbegåvning kan även vara starkt åldersberoende. I de yngre åren är 

intelligenstest dominerade, medan prestations baserade kriterier ökar med åldern (Mattsson, 

2013).   

En annan ”checklista” på hur man identifierar särbegåvade elever ges av Bates och Mundays 

(2005). De pekar ut ett antal karaktärsdrag hos särbegåvade elever på ett konkret sätt, vilket 

gör listan till ett användbart verktyg för pedagoger som vill upptäcka och bemöta dessa elever. 

I listan finns punkter som beskriver att de särbegåvade barnen tidigt har ett stort ordförråd och 

en förmåga att uttrycka sig på ett mer vuxet sätt. Detta leder ofta till att de hellre umgås med 

vuxna då de ofta har svårt att hitta vänner i sin egen ålder. Det särbegåvade barnet tänker och 

uttrycker sig ofta annorlunda än sina kamrater och då händer det att de jämnåriga kamraterna 

inte förstår vad barnet säger eftersom han eller hon använder ord som de andra barnen inte 

förstår. Detta är bara en anledning till att det många gånger är komplicerat för ett särbegåvat 

barn att få kamrater i förskolan och skolan (Wallström,2010). Särbegåvade eleverna kan i 

vissa sociala situationer behöva stöttning. Ibland kan de behöva hjälp med att till exempel 

tolka lekkoder, kroppsspråk och socialt spel för att de ska kunna fungera med sina jämnåriga 

kamrater. Skolan kan då stödja eleven genom att närvara i de situationer då omgivningen kan 

vara svårtolkad (Wallström,2010). Det är nämligen inte ovanligt att särbegåvade elever blir 

missförstådda av sin omgivning. Omgivningen behöver lära sig att acceptera att barn är olika 

och att en del tänker och visar känslor på annat sätt än vad normen. Anita Kullander säger att 

det oftast inte är lekarna eller reglerna som särbegåvade elever har svårt med utan att det är 

när andra barn fuskar, inte följer reglerna eller fäller elaka kommentarer som det blir jobbigt. 

Den särbegåvade eleven kan då ha svårt att hantera sina känslor och kan då uppfattas som 

omogen. Eleven bemöts då på ett fördömande sätt av omgivningen vilket kan medföra att 

reaktionen förstärks ytterligare. ”Att få sin känsla ogiltigförklarad upplevs som kränkande” 

(Statens kommuner och landsting, 2014). 

2.4 Skillnaden mellan pojkar och flickor 
En rapport från German Gifted Counseling Center vid Universitetet i München visar ett antal 

behov hos särbegåvade pojkar och flickor som sökt stöd i grundskolan. Förutom typen av 

problem som de sökt hjälp för klargörs skillnaden mellan pojkar och flickor, vilket man också 

behöver ta hänsyn till i skolan (Wallström, 2010). De duktiga eleverna får, enligt Wahlström 

(1995), ofta mindre uppmärksamhet än övriga i klassen, speciellt tjejerna. 

Tabell 1 Pojkar/Flickor (Wallström, 2010, s.54) 

Pojkar 

Söker möjligheter till stimulans 43,7% 

Flickor  

Söker möjligheter till stimulans 54,5% 



19 
 

Problem med studieresultatet 31,3%  

Identifiering som begåvad 31,0%  

Uttråkad i skolan 22,3% 

Rekommendation från läkare 12,6% 

Skolk 11,7% 

Problem med uppförande 11,7% 

Gap mellan intellektuell och social 

utveckling 10,7% 

Studierådgivning 8,7% 

Koncentrationsproblem 4,9%  

 

Identifiering som begåvad 45,5% 

Studierådgivning 24,2% 

Skolk 21,2% 

Problem med studie resultat 15,2% 

Uttråkad i skolan 12,1% 

Rekommendation från läkare 6,1% 

Gap mellan intellektuell och social 

utveckling 6,1% 

Psykologiska problem 6,1% 

Gap mellan intellektuell utveckling och 

motivation 3,1%  

 

Det framgår tydligt av undersökningen att både pojkar och flickor söker mer stimulans i 

skolarbetet. Det är också viktigt att de blir bekräftade som specifikt begåvade elever. Pojkarna 

har i högre grad är flickorna problem med studieresultatet och blir lättare uttråkade i skolan 

medan flickorna däremot har större problem med skolk (Wallström, 2010). 

Anita Kullander, leg skolpsykolog, menar att skolan behöver beakta de skillnader som kan 

förekomma hos särbegåvade flickor och pojkar. Många gånger kan det vara svårt att upptäcka 

flickor med särbegåvning, då de trots understimulans accepterar skolans ramar och anpassar 

sig till att bli högpresterande elever (Statens kommuner och landstig, 2014).  

Vad är då skillnaden på en högpresterande elev och en särbegåvad elev? Det kommer jag att 

gå in djupare på under nästa stycke.  

2.5 Skillnaden mellan högpresterande och särbegåvade  
Termen högpresterande betecknar de som presterar goda resultat. Högpresterande elever utgör 

uppskattningsvis 15–20 procent av populationen. Högpresterande elever är oftast lätta att 

identifiera eftersom deras egenskaper och uppförande ofta betraktas som positivt. Det är oftast 

de elever som arbetar hårt, lyssnar med intresse och har goda idéer. Den mindre gruppen 

särbegåvade elever utmärker sig mång gånger inte alls lika tydligt. Inte heller alltid på ett sätt 

som uppfattas som positivt (Wallström, 2010). Högpresterande individer kan oftare 

underordna sig, ha överseende med bristande logik, långsamhet och motsägelser, samt klara 

av en organisationsmiljö som begränsar deras tanke och handlingsfrihet i förhållande till 

arbetsuppgiften (Persson, 2014). Individer som är för extrema, speciellt i en ledande position, 

har aldrig uppskattas av omgivningen. Det är därför som de intellektuellt särbegåvade 

sannolikt inte tillåts nå maktens höjder eller få toppositioner i samhället eller organisationer.  
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Högpresterande elever är de som har förutsättningarna att nå toppbetyg medan de särbegåvade 

eleverna oftast har behov av att jobba på ett annat sätt för att lyckas enligt sina förutsättningar. 

De behöver oftast ytterligare stimulans för att inte risker att bli uttråkade i skolan (Wallström, 

2010). De elever som inte får tillräckligt med stimulans brukar oftast bli de elever som vi 

kallar för underpresterare (vilket jag kommer att skriva mer om i nästa kapitel). 

Tabellen nedan är gjord utifrån Shirley Kokots (1999) forskning och finns publicerad på 

Mensas webbsida (www.mensa.se) den visar tydligt skillnader mellan en högpresterande elev 

och en särbegåvad elev. 

Tabell 2 Högpresterande/Särbegåvade (Mensa.se) 

Högpresterande elever  

 Kan svaret  

 Är intresserade 

 Har goda idéer 

 Arbetar hårt 

 

 Besvarar frågor 

 Lyssnar intresserat  

 Lär sig snabbt  

 Har många jämnåriga kamrater  

 Kopierar  

 Tycker om skolan  

 Tar emot information  

 tänker steg för steg 

 är nöjd med sin inlärning  

 förstår idéer  

 

Särbegåvade elever  

 Ställer frågor 

 Är nyfikna  

 Har tokiga idéer  

 Sysselsätter sig med andra saker men 

klara sig ändå 

 Diskuterar frågorna  

 Visar starka åsikter och synpunkter  

 Kan redan  

 Föredrar vuxna  

 Skapar nytt  

 Tycker om att lära  

 Bearbetar information  

 Tänker komplext  

 Är mycket självkritisk 

 Tänker abstrakt  

  

 

Det krävs dock att pedagogen är observant för att kunna se skillnaderna i praktiken eftersom 

till exempel att ”vara nyfiken” och att ”vara intresserad” eller att ”lära sig snabbt” och ”kan 

redan” bara har en väldigt liten skillnad. 

Persson (2014) skriver att det endast finns få särbegåvade i en normalpopulation men att 

betydligt fler är högpresterande (ca 15-20%) (Persson, 2014). Viktigt att poängtera är att alla 

http://www.mensa.se/
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högpresterande elever inte är särbegåvade, och alla särbegåvade elever inte är högpresterande 

(Persson,2014; Pettersson & Mattsson, 2015). 

2.6 Underpresterare 
Det är när kraven ökar under de senare åren i skolan som det kan uppstå olika problem som 

påverkar resultaten och då uppstår det ett gap mellan förmåga och visade resultat (Wallström, 

2010). Dessa eleverna kallar forskare för underpresterare. I praktiken brukar man ofta 

konstatera att en underprestation förekommer när intelligens och skolprestation inte stämmer 

överens och då brukar man undersöka vilka faktorer som bär ansvaret för den dåliga 

prestationsutvecklingen (t.ex. brist på motivation, dåligt stöd osv.) (Ziegler, 2010). Det är när 

motivationen sjunkit till noll eller till och med under noll som de särbegåvade eleverna kan bli 

utåtagerande och störa undervisningen på olika sätt. De kan också bli inåtvända och isolera 

sig från omgivningen och sina kamrater. Wallström (2009) skriver att en särbegåvad elev, 

som inte får den positiva uppmärksamheten han eller hon behöver, i praktiken har två val: det 

ena är att utsätta sig för att göra dåligt ifrån sig och bli mer lik klasskompisarna, detta för att 

slippa sticka ut. Det andra är att medvetet ställa till oväsen och bråk i klassrummet för att få 

den efterlängtade uppmärksamheten (Wallström, 2010). 

Ett exempel på detta är Johan (som nu är vuxen) som under sin uppväxt ofta var ensam trots 

att han hade ett stort socialt umgänge. Johan hade dock lätt för att lära sig saker när han var 

barn. Det funkade bra ända tills han började skolan. Även om Johan kunde svaret förväntades 

han att sitta av och dra ut på övningarna för att inte springa före de andra eleverna. Detta 

gjorde att Johans energi behövde komma ut någonstans och han blev ”stökig”. Symtomen 

liknade dem vid ADHD. Han upplevde under den här tiden att han hade mer gemensamt med 

de eleverna som befann sig i utkanten av normalfördelningskurvan oavsett hur ”begåvade” de 

var. Han kände nämligen att de också var annorlunda och hade erfarenheter av att vara 

utanför. Detta ledde till att Johan gärna umgicks med dem som var udda och stökiga 

(Letmark, 2016, 26 April).   

Ett barn som är lite annorlunda kan vara socialt accepterat, men att vara mycket annorlunda 

leder ofta till att barnet stöts bort ifrån gemenskapen. Barn med särbegåvning har ofta svårt att 

känna sig motiverade i en skola där deras behov inte känns till eller inte accepteras. Istället 

blir de ouppmärksamma, apatiska och ibland utåtagerande. De skapar ofta en irritation i 

klassrummet genom att de inte lyssnar och inte följer instruktioner. I en ”särbegåvad hjärna” 

sker de kognitiva processerna snabbt och att vistas i en pedagogisk miljö där studietakten är 

för låg kan bli en obehaglig känsla för eleven (Wahlberg, 2012).  
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Tydliga beteendefaktorer hos underpresteraren är: svag koncentration, negativ inställning om 

sig själv när det gäller skolan, låg studietakt jämfört med klasskamraterna, negativ uppfattning 

om läraren och skolan, rädsla inför prov, lågt socialt självförtroende, eleven känner sig inte 

accepterad av klasskamraterna och har ofta en negativ självbild. (Med självbild menas 

allmänt: Hur uppfattar och bedömer en person sig själv och hur tror han att andra uppfattar 

och bedömer honom?). Internationell forskning visar att särbegåvade elever i allmänhet har en 

positivare självbild än genomsnittligt. Dessutom visar det sig att särbegåvade elever som 

underpresterar har mycket negativ självbild vad det gäller skolan (Mönks & Ypenburg, 2009). 

Winner (1999) konstaterar att ett säkert tecken på att ett särbegåvat barn är underpresterande 

är att det finns ett mönster av stora prestationer utanför skolan (Winner,1999). 

Bates and Mundays (2005) har tagit fram en checklista för hur man identifierar 

underpresterare. Den svenska versionen, skriven av Mattson (2013) ser ut som nedan: 

 Muntliga bra prestationer, snabbt tänkande, förmågan att bygga på andra människors idéer 

och använda dem i olika situationer. 

 kan med lätthet argumentera och motivera. 

 dålig skriftligt arbete, oavslutade, slutför gärna minimum bara för att klara sig,  

 kan tyckas tråkigt, slö och ointresserad och angelägna om att avsluta skoldagen  

 kan vara rastlös och osäker.  

 kunna manipulera andra människor 

 provocerande..  

Många gånger upplever de särbegåvade eleverna att de inte passar in i systemet därför att de 

snarare blir sedda som krävande och jobbiga än som begåvade med särskilda behov av 

stimulans (Wallström, 2010). Det är då viktigt att skolan och hemmet har en bra kontakt, detta 

för att läraren och föräldern ofta identifierar olika symptom på ett barn som underpresterar. På 

Mensas hemsida (www.mensa.se) kan man läsa om vilka olika tecken lärare och föräldrar 

lägger märke till. Lärare lägger till exempel oftast märke till tecken som att eleven presterar 

under genomsnittet i klassen på grund av dålig motivation, för när motivation finns har eleven 

ovanligt god förståelse. Eleven försöker undgå nya aktiviteter då eleven inte vet hur man gör 

från början och därför inte kan prestera med perfektion. Tecken som föräldrar ofta ser som 

inte lärarna ser kan vara att eleven känner sig avvisat från familj och att eleven känner misstro 

till vuxna. De kan också ha en orubblig tro på sin egen rätt, vilket kan visa sig genom att deras 

egna intressen och rättigheter står över allt annat.  
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Forskning om orsakerna till kvinnlig underrepresentation inom området matematik har visat 

att kvinnor inte har samma intensiva önskan om att göra en matematisk karriär till samma 

utsträckning som män (Mattson, 2013).  

 

2.7 Särbegåvning inom Matematik  
Det är få svenska forskningsstudier inom det generella området begåvning (Petterson, 2011) 

och inom området matematik är det ännu färre. Petterson (2011) lyfter fram att 

matematikdidaktisk forskning i Sverige har varit inriktad mot elever med 

matematiksvårigheter. Petterson (2011) refererar i sin text då till t.ex. Bergqvist, Engström,  

Magne och Persson. Forskning kring elever med särskilda förmågor och fallenhet för 

matematik är som sagt ett relativt nytt område (Pettersson, 2008).  

Inom skolan måste vi kunna identifiera matematisk begåvning så att elever får tillgång till 

korrekt stöd och utmaningar. Det betyder att lärare måste känna till och känna igen olika 

uttryck för en matematiskt begåvad elev. Samtidigt krävs det att elever erbjuds utmanande 

uppgifter för att eleverna skall kunna visa sina matematiska begåvningar och därmed kunna 

bli identifierade (Mattsson, 2013).  

 

Krutetskii (1976) konstaterar att matematiska förmågor inte är medfödda, men han medger att 

utvecklingen hos matematiska särbegåvningar skiljer sig åt mellan olika individer. Precis som 

Renzulli (1986) och Silverman (1993) i de tidigare beskrivna multikausala modellerna tar 

även Krutetskii (1976) upp begreppet kreativitet. Bland annat i samband med en uppdelning 

av begreppet matematisk förmåga i två aspekter: 

 As school ability – jämförs ofta med ”förståelsen av matematiska teorier” en sorts 

reproducerande arbete.  

 As creative (scientific) ability  - jämförs ofta med ”uppfinnandes av nya teorier”  ett 

producerande arbete.  

Kreativitet är också något som Sheffield (2003) tar upp, hon menar att utveckling av 

matematisk kreativitet är det främsta målet för matematikundervisning och att det är det lärare 

bör sträva efter att elever ska uppnå. Petterson (2011) skriver i sin avhandling att vi lever i en 

komplex värld. Det är inte längre tillräckligt för lärarna att lära eleverna memorera regler och 

metoder som gör att de kan svara på lärarens frågor. Läraren ska ställa frågor som lockar fram 

ett intresse hos eleverna som leder till en matematisk diskussion.  

Krutetskii (1976) visar i sin studie att det inte endast är viktigt att se vilka förmågor 

särbegåvade elever inom matematisk har utan även vilka förmågor som är svagt utvecklade 
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hos barn som inte visar någon tydlig begåvning inom ämnet. Det behöver inte alltid vara brist 

på förmågan när det kommer till matematik, utan det kan finnas många omständigheter som 

kan leda till låg framgång inom matematik. Det kan exempel vara sjukdom, problem inom 

familjen o.s.v.  

Med hjälp av Krutetskii (1976) longitudinella studie (1955‐1966) kan vi se en beskrivning av 

strukturen när det gäller de matematiska förmågorna. De aspekter han pekar ut är: 

 förmågan att insamla matematisk information, till exempel förmåga att se den formella 

strukturen i ett matematiskt material, förmåga att göra både analys och syntes samtidigt av ett 

matematiskt material och på så sätt fånga helheten utan att tappa delarna. 

 förmågan att bearbeta matematisk information, t.ex. förmåga till logiskt tänkande, systematiskt 

och sekventiellt tänkande, flexibilitet i tänkandet samt en strävan efter att förenkla och förkorta 

resonemanget i en problemlösning. Förmåga att generalisera: förmåga att införliva ett specialfall i 

ett, för eleven, känt generellt sammanhang, förmåga att från ett eller flera specialfall kunna se 

allmängiltiga samband eller relationer. 

 förmågan att bevara matematisk information, till exempel förmåga att minnas matematiska 

relationer, problemtyper och huvudsakliga argument i bevis.(Krutetskii 1976, s.350-351).  

 

I en enkätundersökning som Mattsson (2013) gjort med 36 slumpvis utvalda 

matematikansvariga gymnasielärare studerades lärares uppfattningar om hur de identifierade 

särbegåvade inom matematik. Resultatet visade att lärarnas uppfattningar varierade ganska 

mycket. I studien beskrev lärarna oftast matematiskt särbegåvade elever som matematiskt 

kreativa, med utmärkande logiskt tänkande och med en stark motivation för att ägna sig åt 

matematik. Med matematisk kreativitet menades t.ex. att eleverna kunde lösa uppgifter de 

aldrig sett förut eller att de hade ett individuellt och okonventionellt sätt att tänka som gjorde 

att de fann alternativa lösningar på uppgifter. Lärarna upptäckte de matematiskt särbegåvade 

eleverna framför allt genom elevernas egna initiativ till att engagera sig i matematiska 

aktiviteter eller diskussioner. Detta märktes till exempel genom att eleverna formulerade 

följdfrågor eller utvecklade egna uppgifter, ville läsa kurser i förväg eller visade stort intresse 

när nytt material presenterades. Lärarna i studien upptäckte även eleverna genom deras 

muntliga matematiska resonemang och deras provresultat. Lärarna var alltså medvetna om att 

det finns olika multikausala egenskaper (motivation, matematiska förmågor och kreativitet) 

som samtidigt behöver vara närvarande för att begåvningen skall kunna uppenbaras. Om vi 

lägger alltför stor vikt vid elevers eget initiativ när vi identifierar matematiskt särbegåvade 

elever så finns det dock en risk att vi missar de eleverna som underpresterar, som är 

motsträviga till och kanske ej högpresterande i den traditionella skolundervisningen 

(Mattsson, 2013).  
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I en intervjustudie undersökte Mattsson (2013) hur lärare inom matematik vid Sveriges tre 

äldsta gymnasiala matematikprofilutbildningar uppfattade matematisk begåvning. Resultatet 

visade att lärarna i studien uttryckte ett nyanserat sätt att se på matematiska särbegåvningar 

som stämmer väl överens med flera teoretiska modeller. Lärarna i studien ansåg att elever 

som kunde den grundläggande matematiken bra och som hade ett intresse för matematik och 

kände glädje inför att jobba med matematik var matematiskt lovande. Matematisk begåvning 

sammankopplades med problemlösningsförmåga, matematisk kreativitet och kvicktänkthet,  

precis som Krutetskii (1976) också gjorde. De aspekter han pekade ut som jag nämnt här ovan 

är förmågan att samla in analys och syntes samtidigt som eleven fångar upp helheten utan att 

tappa delarna (kreativitet) , logiskt och flexibelt tänkande, förmågan att förenkla och förkorta 

resonemanget (kvicktänkthet och problemlösningsförmåga).  

De begåvade eleverna snappade upp begrepp väldigt lätt. Lärarna beskrev att dessa elever inte 

följde undervisningen utan snarare låg ett steg före. Det var vanligt att de sa det som lärarna 

hade tänkt säga. Så långt beskrevs skolornas matematiskt särbegåvade elever ganska likt 

varandra. Men när det gällde elevernas sociala och personliga egenskaper så beskrevs relativt 

olika karaktärer. Medan vissa elever beskrevs som ambitiösa, högpresterande i skolans värld 

och med en motivation som främst bottnade i yttre belöning, så beskrevs andra som lata och 

motsträviga till traditionell skolundervisning. De senare nämnda eleverna uppvisade ofta en 

starkare inre motivation för att engagera sig i matematiska frågor de själva valt eller tyckte var 

intressanta (Mattsson, 2013).  

Den forskningen som görs på särbegåvning inom matematik härstammat oftast från arbetet på 

sjuttiotalet från Stanley och hans kollegor. År 1971 utvecklade Julian Stanley en studie inom 

matematik för ungdomar (SMPY). Syftet med detta program var att hjälpa studenter som visar 

på god förmåga i matematik att uppnå sin fulla potential. Ungdomarna identifierades genom 

deras poäng på matematikdelen på högskoleprovet (SAT-M). Testet består av 60 

flersvarsuppgifter som ska behandlas under en timme. Stanley var en av de första som 

använde sig av lämplighetstester (Mattsson, 2013).  

Sökningen efter begåvningar enligt Hamburgmodellen påbörjades 1983 vid Universitetet i 

Hamburg i västra Tyskland. Från och med 1985 är det William Stern Gesellschaft som har 

drivit det. Syftet med denna sökning var att hitta matematiska begåvningar i 12-13 år åldern 

som skulle ges möjlighet att ansluta sig till ett program för berikning utanför skolan. 

Programmet är tre timmar långt och är en gång i veckan. För att välja ut vilka elever som 

skulle få tillgång till programmet använde man sig av två tester. Det första testet är samma typ 

av SAT-M tester som används vid SMPY. Det andra testet är Hamburgtestet för matematiska 
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begåvningar. Mattsson (2013) skriver om detta test, testet är baserat på Kiesswetters studie av 

matematiskt tänkande. Den omfattar sex områden:  

1. Organisera material 

2. Mönster och regler 

3. Problemlösning inom nya områden  

4. Förstå och arbeta med mycket komplexa strukturer  

5. Att använda och kunna vända på olika processer 

6. Konstruera relaterade problem  

Ett Hamburgtest för matematiska begåvningar består av sju öppna problem som ska jobbas 

med under två timmar. I utvärderingen kollar man sedan på elevernas lösningar, om det är 

korrekta svar samt om de har tillämpat de sex olika komponenterna ovanför (Mattson, 2013).  

Sheffield (2003) skriver att lovande studenter i matematik oftast har en helt annan matematisk 

sinnesstämning, de tänker logiskt och uppvisar oftast mycket kreativitet, nyfikenhet och 

uthållighet (Sheffield, 2003). Hon har samlat ihop en lista på vad som kännetecknar 

matematiskt lovande studenter men nämner även att man inte behöver uppfylla alla kriterierna 

för att vara lovande utan att det endast ett fåtal av kriterierna som måste uppfyllas. I listan står 

det att eleverna älskar att utforska mönster, de känner igen och skapar och att de gärna lägger 

pussel. Dessa elever är ofta organiserade och ser väldigt ofta matematik och struktur i många 

olika situationer där andra kanske inte ser det (Sheffield, 2003).  

2.8 Förutsättningar och hinder för att kunna identifiera särbegåvade elever  
Skolans historia och tradition kan ses vara ett hinder på så sätt att skolsystemet känns stelt och 

svårt att förändra (Wallström, 2010). Ett av dem störta hindren för att en särbegåvad elev ska 

kunna uppnå sin fulla potential är även bristen på förståelse för särbegåvade elever. Andra 

saker som kan uppfattas som hinder för att kunna identifierar särbegåvade elever är till 

exempel  läraravtalen, som medför för lite tid tillsammans med eleverna, liksom kvalitén på 

lärarutbildningen. Wallström (2010) skriver att kvalitén på lärarutbildningen är något som blir 

extra tydligt i mötet med elever som har mycket goda studieförutsättningar. Andra hinder för 

särbegåvade elever är brist på resurser, lokaler och lärare med rätt utbildning, känslan att 

planeringen tar tid från eleverna och brist på samarbete mellan kollegor (Wallström, 2010). 

Penje och Wistedt (2015) menar på att det är rektorn som ska ansvara för att alla elever får 

chansen att nå sin fulla potential och att resurserna ska fördelas efter elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det innebär bland annat att skolan ska kunna uppmärksamma de 

särskilt begåvade eleverna och vid behov sätta in nödvändiga resurser (Penje & Wistedt, 

2015). I en intervju med lärare, beskriver de hur otillräckliga de känner sig. De berättar att 
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stimulering av särbegåvade elever inte är ett område som prioriteras av skolledningen utan 

prioriteringar görs på målet att få alla elever godkända. Har man som lärare tid över får man 

gärna följa eller stimulera de särbegåvade eleverna (Petterson, 2011). 
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3. Metod  
I detta kapitel kommer jag att beskriva vilken metod jag har använt i min studie. Hur jag har 

utformat min metod och vilka avgränsningar jag har gjort. Kapitlet kommer även att behandla 

olika begrepps definitioner och eventuella bortfall.  

3.1 Metodval  
I denna kvalitativa studie har jag valt att använda mig av webbenkäter, några med slutna 

frågor som har svarsalternativ och några frågor med öppna svar, trots att Johansson och 

Svedner (2010) och Trost (2012) skriver att enkäterna med fasta svarsalternativ oftast ger ett 

bättre resultat än dem med öppna svar. De menar på att de som svarar på enkäten oftast inte 

tar sig tid att svara utförligt på de frågorna med öppna svarsalternativ. En annan problematik 

med enkäter är att pedagoger i skolarna idag får väldigt många enkäter skickade till sig och att 

de inte har tid att svara på dem. Man får därför räkna med att bortfallet kan bli ganska stort. 

Jag har ändå valt att använda mig utav en enkätundersökning, en enkät med frågor som har 

både slutna och öppna svarsalternativ. Jag valde att ha med öppna svarsalternativ för att jag 

vill veta hur pedagogerna tänker själva utan att de får alternativ som leder dem. Avsikten är 

att undersöka vad pedagogerna själva anser och uppfattar att begreppet särbegåvning betyder. 

Vad de själva och skolan har för möjligheter att kunna identifiera särbegåvade elever i 

verksamheten. Intervjuer hade däremot kunnat ge mig möjligheten till mer utvecklande svar 

på de öppna frågorna men genom min enkät har jag chansen att nå fler respondenter än genom 

intervjuer. Andra fördelar med en enkät är att den som svarar kan vara anonym. Detta kan 

uppfattas som positivt och öka pedagogernas intresse för att delta i studien. Det ger dem även 

möjligheten att svara mer sanningsenligt utan att det får några konsekvenser för den enskilda 

pedagogen eller skolan (Trost, 2012). En annan fördel med enkätundersökning är att 

respondenterna själva kan välja tid och plats för att besvara frågorna vilket, enligt Bryman 

(2011), kan ge mer genomtänkta svar. En enkät minskar även effekten av att forskaren (jag) 

påverkar hur pedagogerna svarar.   

3.2 Urval  
Jag har gjort ett urval genom att jag har valt att skicka ut min webbenkät till pedagoger som 

jobbar i grundskolan, förskoleklass till årskurs 6. Mitt val att skicka ut enkäten till alla 

pedagoger och inte bara till lärarna bottnar sig på att enligt Penje och Wistedt (2015) så är det 

rektorn som ansvarar för att alla elever når sin fulla potential genom att fördela resurserna på 

rätt sätt. Jag ville därför ta del av även rektorernas syn på hur de ser på sin förmåga att 

identifiera särbegåvade elever eftersom deras syn då visar sig vara väldigt viktig. Valet att 

skicka ut enkäten även till fritidspedagoger är för att särbegåvade barn ibland kan behöva 

hjälp med att till exempel tolka lekkoder, kroppsspråk och socialt spel för att de ska kunna 
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fungera med sina jämnåriga kamrater. En pedagog kan då stödja eleven genom att närvara i de 

situationer då omgivningen kan vara svårtolkad (Wallström,2010). 

Totalt har 283 rektorer, lärare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagoger m.m. i tre 

olika kommuner fått förfrågan om att besvara enkäten, men endast 32 stycken har besvarat 

den.  

Tanken från början var att jag endast skulle göra studien i en kommun men ångrade mig då 

kommunen är ganska liten och jag ville få in fler svar på min enkät. Jag tog därför tre 

kommuner som ligger nära varandra, dessa kommuner är ungefär lika stora.  

 

3.3 Bortfall 
Det stora bortfallet är, som jag nämnt tidigare, en av de största nackdelarna med 

enkätmetoden. Enkäten skickades ut till totalt 283 pedagoger inom tre olika kommuner och 

det var 32 pedagoger som valde att besvara den. Detta ger en svarsfrekvens på 11 % vilket ger 

ett externt bortfall på 89 %. Ett externt bortfall innebär de som inte har besvarat enkäten 

överhuvudtaget (Johansson & Svedner, 2010). Jag tror att jag skulle kunnat minska det 

externa bortfallet genom att skickat ut en påminnelse efter halva tiden. Jag har pratat med 

lärare efteråt som sagt att de hade tänkt svara på enkäten men de hade glömt bort det och när 

de kom på det igen så hade tiden gått ut.  

Det interna bortfallet, alltså det bortfall där enkätfrågorna inte har besvarats av alla 

(Johansson & Svedner, 2010), är ganska stort på vissa frågor. Till exempel på fråga 26 ” Vet 

du vilka tecken du ska titta efter för att kunna identifiera en särbegåvad elev som 

underpresterar? Förklara.” är det endast 16 av 32 pedagoger som har svarat på frågan. Vilket 

ger ett internt bortfall på 50% på denna fråga. När det gäller det interna bortfallet så har jag 

även valt att ta bort en respondents enkät där pedagogen har missuppfattat begreppet 

särbegåvad och istället gett svar som passar in på svagbegåvade elever. Jag valde att ta bort 

denna respondentens enkät för att svaren då inte stämmer överens med frågorna som är 

ställda. För att minska det interna bortfallet hade jag kunna gjort alla frågor obligatoriska, 

men enligt hemsidan (Webbenkater.se) som jag tillverkade enkäten i så avbryter fler personer 

sitt deltagande om frågorna är obligatoriska och de tvingas svara på dem.  

Jag mejlade ut en länk med webbenkäten till pedagogerna. Några av mejladresserna hittade 

jag på de berörda skolornas hemsida, några mejladresser fick jag skickade till mig via rektorn 

på skolan och några av pedagogerna fick mejlet vidarebefordrat till sig direkt via rektorn. Det 

externa bortfallet kan därför bero på att jag inte vetat om mejladresserna som jag hittade på de 

aktuella hemsidorna var korrekta eller aktuella, att rektorn inte skickat ut till alla berörda 
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pedagoger på sin skola, att pedagogerna inte hade något intresse i det berörda ämnet eller att 

pedagogerna helt enkelt inte har haft tid att besvara enkäten.  

3.4 Avgränsningar  
Jag har gjort vissa medvetna och säkert några omedvetna avgränsningar i mitt 

litteratursökande. Jag har bland annat använt sökord som särbegåvad, särbegåvning, 

särbegåvning inom matematik, gifted, intelligent och talented  detta kan ha gjort att jag 

omedvetet missat bra artiklar/avhandlingar/tidskrifter som skulle passat in i min studie. Jag 

har även kollat i andra examensarbeten för att se vilka referenser de har använt sig av. 

När det gäller enkäten har jag valt att avgränsa mig till tre kommuner. Jag valde dessa tre 

kommuner för att de är ungefär lika små och jag ville ha en spridning bland olika skolor. 

Hade jag valt en av dessa kommuner hade jag endast fått svar ifrån till exempel två skolor 

men jag ville komma åt fler skolor och fler pedagoger. Jag vill se hur pedagogerna i just dessa 

tre kommuner ser på identifiering av särbegåvade elever och även hur de upplever sin egen 

förmåga att identifiera särbegåvade elever.  

3.5 Definitioner och förkortningar  
I den här delen kommer jag att beskriva definitioner på ord/begrepp som används i arbetet och 

det ges även en förklaring till förkortningarna som kommer att finnas i tabellerna under 

resultatdelen. Detta för att ni lättare ska kunna följa med i tabellerna.   

 Särbegåvad: En person som är särbegåvad är längre i sin kunskapsutveckling än 

jämnåriga. Det behöver inte vara i alla ämnen utan kan vara i enstaka ämnen. En 

särbegåvad elev kan uppfattas som störande med alla sina frågor, får personen inte 

utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet är det lätt att personen blir understimulerad 

och uppfattas som stökig eller också uppfattas personen som blyg och inåtvänd.  

 Högpresterande: En person som är högpresterande är en person som gör toppresultat. 

Som har förutsättningarna till att få högsta betyg. Högpresterande elever utgör 

uppskattningsvis 15–20 procent av populationen. Högpresterande elever är oftast lätta 

att identifiera eftersom deras egenskaper och uppförande ofta betraktas som något 

positivt (Wallström, 2010).  

 

Förkortningar i tabellerna under resultat delen:  

L 1-3= Lärare åk 1-3 

L 4-6 = Lärare åk 4-6 

SL = Speciallärare 

FL = Förskolelärare  
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FK= Förberedelseklass 

FP = Fritidspedagog 

RS= Resurs/Special 

R = Rektor  

3.6 Datainsamlingsmetod 
Jag har använt mig utan en enkätundersökning. Jag har konstruerat enkäten på 

www.webbenkat.se. Enkäten är designat på följande sätt: de fyra första frågorna (1-4) handlar 

om pedagogen själv, hur gammal han/hon är, vilken yrkesroll han/hon har och hur länge 

personen har jobbat inom skolan. Fråga 5 handlar om vad begreppet särbegåvad betyder för 

pedagogen (Persson, 2014; Mönks & Ypenburg, 2009; Ziegler, 2010; Wallström, 2010). 

Frågorna 6-9 frågar om pedagogerna har eller har haft någon särbegåvad elev i sin 

verksamhet, hur de identifierades och hur de visste att denna/dessa elever var särbegåvade 

(Mönks & Ypenburg, 2009; Winner, 1999; Sternber, 1985; Ziegler, 2010). Fråga 10- 13 

handlar om vilka tecken de ser på särbegåvade elever, om det är skillnad beroende på om det 

är en pojke, flicka eller på ålder (Wallström, 2009, 2010; Winner 1999, Mensa.se; Silverman, 

1993). Fråga 14-17 handlar om pedagogernas förutsättningar och hinder för att kunna 

identifiera särbegåvade elever (Wallström, 2010; Pettersson, 2011; Mönks & Ypenburg, 

2009). Fråga 18-19 belyser skillnaden mellan särbegåvade och högpresterande elever 

(Persson, 2014; Wallström, 2010; Mensa.se; Pettersson & Mattsson, 2015). Fråga 20 handlar 

om särbegåvades ålder (Mönks & Ypenburg, 2009). Fråga 21-23 handlar om 

generellsärbegåvning och särbegåvning inom specifika ämnen, speciellt matematik 

(Pettersson, 2008; Persson, 2007; Mattson, 2013; Kruteskii, 1976; Renzulli, 1986). Fråga 24-

26 handlar om särbegåvade elever som underpresterar, om pedagogerna vet vilka tecken de 

ska titta efter m.m. (Mattson, 2013; Berger, 2014; Mönks & Ypenburg, 2009; Ziegler, 2010; 

Wallström, 2010). Frågorna i enkäten är kopplade till litteraturen i kapitel 2 (se bilaga 2).  

3.7 Databearbetningsmetoder  
För att samla in och bearbeta data ifrån min enkätundersökning gjordes en rådatatabell direkt 

på hemsidan. Poängen med en rådatatabell är att alla svar på de slutna frågorna förs över till 

en enda tabell och att all fortsatt bearbetning sker från rådatatabellen. Man kan även koda de 

frågorna med öppna svar om man vill föra in även dem (Johansson & Svedner, 2010). 

En rådatatabell kan se ut på följande sätt:  

Steg 1: sortera enkätsvaren efter de jämförelser som ska genomföras. T.ex. Efter fråga 2, 

Vilken yrkesroll de har.  
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Steg 2: utifrån den första indelningen kan man till exempel dela in varje yrkesroll i under 

grupper utefter fråga 6: finns det någon särbegåvad elev i din klass/verksamhet eller har det 

funnits tidigare?  

Utifrån rådatatabellen gjorde jag sedan olika korstabeller. Jag vill till exempel se om det fanns 

något samband mellan ålder, antal år i yrket och synen på begreppet särbegåvad 

(forskningsfråga 2). För att kunna föra in svaren på de öppna frågorna i mina korstabeller 

sammanfattade jag svaren från pedagogerna i olika kategorier. Detta kunde jag göra med hjälp 

av den bakgrunds information som jag fick i kapitel 2 och när jag konstruerade frågorna.  

Kategorierna till fråga 7 ”hur vet du att den/de eleverna är särbegåvade?” ser till exempel ut 

så här:  

 

Hur vet du att den/de eleverna är särbegåvade?  

1. Den/de har blivit utredda  

2. Visade ett brinnande intresse  

3. Understimulerade om de ej får tillräckligt utmanande uppgifter  

4. Presterar över genomsnittet  

5. Genom att rätt prov eller diagnoser  

6. Testat elevens förmågor  

7. Vet inte  

8. Ifrågasatte och utmanade  

9. Når målen med lätthet och löser lätt uppgifter  

10. Sitt sätt att tänka, ser samband och kan dra slutsatser 

11. Hoppat över årskurser 

 

De fetmarkerade orden i kategorierna är de orden som kommer att stå som förkortning i 

tabellerna som ni kommer att få se senare i arbetet, när resultaten presenteras och diskuteras.    

3.8 Forskningsetiska överväganden  
Det är viktigt att deltagarna i studien inte förs bakom ljuset utan att syftet med 

undersökningen tydligt framgår. De ska ha fått tillfälle att ge samtycke till att medverka i 

undersökningen och de ska ha fått information om att de när som helst under enkätens gång 

kan avbryta sitt deltagande utan att behöva oroa sig för några negativa konsekvenser. 

Undersökningen har följt individskyddskravet utifrån de fyra allmänna huvudkraven: 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Informationskrav och samtyckeskrav - Utifrån information- och samtyckeskravet har jag 

skickat ut ett informationsbrev så att deltagarna vet syfte och bakgrund till undersökningen. 

Samt information om att enkäten är frivillig och att de genom att besvara enkäten samtycker 

till att delta i undersökningen (Se bilaga 1). 
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Konfidentialitetskravet.- All information som ges via enkäten kommer att vara anonym, 

ingen information kommer alltså att kunna kopplas till pedagogen personligen, till skolan han 

eller hon jobbar på eller till deras kommun. Eftersom enkäten är anonym och enkäten är 

utskickad i flera olika kommuner kommer eventuellt känslig information inte att kunna 

kopplas ihop med någon enskild pedagog, någon speciell skola eller vilken kommun svaret 

kommer ifrån. Endast den pedagog som har gett svarat kan komma att känna igen det.  

Nyttjandekravet - Informationen kommer att användas i min studie till examensarbetet och 

resultatet kan även användas i framtida studier. 

3.9 Reliabilitet och Validitet   
Reliabilitet handlar om frågor om studiens pålitlighet. För att mäta hur hög reliabilitet en 

studie har ska man göra den med en grupp människor för att sedan göra samma undersökning 

med en liknande grupp och fortfarande få ungefär samma svar. Om resultatet blir samma på 

test två som man fick på det första testet kan man påstå att ens undersökning har hög 

reliabilitet (Bryman, 2011). Om jag skulle göra min undersökning i tre nya kommuner så 

skulle jag troligtvis få liknande resultat som jag fått nu, detta med förutsättningarna att de nya 

kommunerna inte har något särskilt projekt som rör särbegåvning som till exempel Karlstad 

kommun (se till exempel: http://skola.karlstad.se/sarskiltbegavadeelever/). Jag anser därför att 

reliabiliteten i min studie är ganska hög eftersom liknande grupper skulle kunna ge liknande 

svar. Min studie är dock väldigt beroende av deltagarnas förkunskaper. Detta innebär att det 

kanske inte skulle ge samma resultat inom samma grupp eller inom andra typer av grupper 

även om jag ställde samma frågor.  

Även om jag hade skickat ut min enkät till exakt samma pedagoger som svarade på enkäten 

första gången (vilket hade varit svårt eftersom enkäten är anonym, så jag vet inte vilka som 

bevarat den) är det inte säkert att jag hade fått samma svar, eftersom pedagogerna antagligen 

har pratat med varandra efter enkäten. Kanske sökt information och fördjupat sina kunskaper 

eller helt enkel ändrat sitt sätt att tänka. 

Validitet är ett mått på om det man undersöker verkligen undersöker det man ville ha reda på 

(Bryman, 2011). För att höja validiteten i min studie har jag konstruerat mina frågor så att det 

ska bli så tydligt som möjligt för respondenterna att besvara den. Jag valde även att göra en 

pilotstudie för att öka validiteten i min studie. Jag skickade ut min enkät till två testpersoner 

innan jag skickade ut enkäten till pedagogerna i skolorna. Tillsammans med dessa två test 

personerna och med min handledare har frågorna och enkäten designats för att det ska bli så 

lätt som möjligt för respondenterna att delta i studien. Till exempel så formulerades 

begreppen som används inom skolan. Vidare har frågorna konstruerats utifrån befintlig 

http://skola.karlstad.se/sarskiltbegavadeelever/
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forskning inom området, vilket innebär att begrepp, frågor och formuleringar har testas 

tidigare. Pilotstudien och samarbetet med min handledare har alltså minskat risken för att 

frågorna i enkäten skulle misstolkas.  
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4. Resultat 
Under kapitel fyra ”resultat” kommer jag att redovisa för mina forskningsfrågor i form av 

resultaten från min insamlade data.  

Studiens syfte är som sagt att få en inblick i pedagogernas syn på hur de ser på identifiering 

av särbegåvade elever och matematiskt särbegåvade elever. Om de tycker att de har goda 

förutsättningar för att kunna identifiera dessa elever eller om de upplever något hinder att 

identifiera de särbegåvade eleverna. Genom denna inblick vill jag få mer kunskap om 

identifiering av särbegåvade elever mer generellt. 

Forskningsfrågorna som kommer att besvaras:  

- Vad är pedagogernas syn på identifiering av särbegåvade elever och matematiskt 

särbegåvade elever?  

- Skiljer sig synen på identifiering med avseende på antal yrkesverksamma år? 

- Hur ser pedagogerna på sina förutsättningar och hinder för att kunna identifiera 

särbegåvade elever?  

Insamlad data registrerades i webbenkäter.se och resultatet från enkäterna sammanställdes 

sedan i en rådatatabell.  

4.1 Bakgrund  
Enkätens fyra första frågor i undersökningen beskriver pedagogernas ålder, yrke och antal år 

inom yrket. Majoriteten av deltagarna var mellan 46-55 år (39 %),23 % var mellan 26-35år, 

19 % var mellan 36-45år, 13 % var 56 år eller mer och endast 6 % var 18-25år. 

Endast en pedagog som jobbade som rektor svarade på enkäten (3 %), en förskolelärare (33 

%), två fritidspedagoger (7 %), 23 lärare (77 %) och 3 som hade annan utbildning (2 

speciallärare, en resurs/special 10%) . 

13 pedagoger 42 % har jobbat inom skolan i 16 år eller mer. 8 stycken (26 %) har jobbat i 6-

10år, 5 stycken (16 %) har jobbat i 11-15år och 5 stycken (16 %) har jobbat i 0-5år inom 

skolan.  

Jag har nu gjort en korstabell för att ta reda på om synen på begreppet särbegåvning skiljer sig 

åt beroende på hur många år de har jobbat inom yrket. Korstabellen ser ni här nedanför. 

4.2 Pedagogernas syn på begreppet särbegåvning  
Vi får en inblick i pedagogernas syn på begreppet särbegåvning genom fråga 5 i enkäten. I 

tabellen kan vi även se om synen på begreppet skiljer sig åt beroende på pedagogernas ålder, 

yrke och yrkesverksamma år. Frågan som handlar om pedagogernas syn på begreppet 
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särbegåvad är en fråga med öppet svar och jag har därför kategoriserat in svaren i 10 olika 

kategorier, kategorierna kan du se här nedan. 

1. Uppnår kunskapskraven och målen mycket lätt (2) 

2. Begåvning utöver det normala för sin ålder (9) 

3. Fallenhet och stort intresse för ett specifikt ämne (2)  

4. Hög förmåga att lära sig nya saker. Nyfiken och vill fördjupa sina kunskaper. (4) 

5. Mycket begåvad inom många områden (1) 

6. Presterar långt över förväntningarna i sin åldersgrupp (2)  

7. Sticker ut genom att de tänker på ett annat sätt än sina jämnåriga (1) 

8. Begåvad inom ett ämne/ område. (2) 

9. Hög IQ (1)  

10. En elev som är begåvad på ett speciellt sätt- inte självklart den duktigaste i klassen. 

(1) 

 

I tabellen syns det tydligt att de äldre pedagogerna har arbetat längst inom skolan och vi ser 

också att ålder och antal år i yrket inte spelar någon roll på hur man ser på begreppet. I princip 

alla svaren finns inom alla åldersgrupper. Det man ser är att tre av fem pedagoger som har 

jobbat inom skolan i 0-5 år inte har svarat på frågan vad begreppet särbegåvad innebär för 

dem. Av dessa 3 är 2 av dem i åldern 18-25 år. Det kan man ju fundera på varför det är så. 

Annars är det bara en pedagog i gruppen 6-10 år och en i gruppen 16 år eller mer som inte har 

svarat på frågan. Ur tabellen kan vi se att 9 av 30 har svarat att begreppet särbegåvad innebär 

att en elev har begåvning utöver det normala för sin åldersgrupp. Av dessa 9 jobbar 7 av dessa 

pedagoger inom årskurserna 4-6.  Medans det inom årkurserna 1-3 är lite mer spridda skurar. 

Tabell 3 Enkät - Begreppet särbegåvning 

Antal år 
inom yrket 

Ålder Yrke  Vad innebär begreppet särbegåvad 

 för dig? 

0-5 
 
 
 
 
 
6-10   
 
 
 
 
 
 
 
 
11-15 
 
 

18-25 
18-25  
26-35 
26-35 
26-35 
 
26-35 
26-35 
36-45  
36-45 
36-45 
36-45 
46-55 
46-55 
 
36-45 
26-35 
36-45  

L 1-3 
L 4-6 
L 4-6 
FK 1-3 
FP 
 
L  4-6 
L 1-3 
L 4-6 
L 1-3 
L 1-3 
L 4-6 
L 4-6 
L 1-3 
 
L 4-6 
L 4-6 
SP 1-6 

 - 
- 
7 Sticker ut  
9 Hög IQ  
- 
 
2 Utöver det normala  
4 Vill lära sig nya saker  
2 Utöver det normala 
2 Utöver det normala  
5 Många områden 
- 
2 Utöver det normala 
4 Vill lära sig nya saker 
 
8 Ett område 
2 Utöver det normala 
2 Utöver det normala 
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4.3 Identifiering av särbegåvade elever  
Utifrån pedagogernas svar på hur de definierar begreppet särbegåvad vore det intressant att se 

om pedagogerna har eller har haft någon särbegåvad elev i sin verksamhet och hur de visste 

att den/de eleverna var särbegåvade. Fråga 6 frågar om det finns någon särbegåvad elev i 

pedagogens klass/verksamhet eller om det har funnits tidigare, detta är en sluten fråga där de 

fick välja på ja, nej eller vet inte. Fråga 7 handlade om hur pedagogerna vet att den/de 

eleverna är särbegåvade, det är en fråga med öppet svar, jag har därför kategoriserat in svaren 

i 11 olika kategorier (se nedan).  

Hur vet du att den/de eleverna är särbegåvade?  

1. Den/de har blivit utredda  

2. Visade ett brinnande intresse  

3. Understimulerade om de ej får tillräckligt utmanande uppgifter  

4. Presterar över genomsnittet  

5. Genom att rätt prov eller diagnoser  

6. Testat elevens förmågor  

7. Vet inte  

8. Ifrågasatte och utmanade  

9. Når målen med lätthet och löser lätt uppgifter  

10. Sitt sätt att tänka, ser samband och kan dra slutsatser 

11. Hoppat över årskurser 

Fråga 9 ”hur identifierades dessa elever?” är en fråga med svarsalternativ där de kunde välja 

på: av mig, av någon annan på skolan, av någon undanför skolan eller annat (där de fick 

skriva i själva hur eleverna identifierades). 

I korstabellen här nedanför kommer ni nu att se fråga 6, 7 och 9 bredvid varandra. Även fråga 

4 som handlar om hur många år pedagogerna har varit yrkesverksamma.  

Intressant med den här tabellen är att man ser att det finns pedagoger som jobbat i skolan i 

över 6 år som aldrig har stött på någon särbegåvad elev.  

 
 
16 > 
 

46-55 
 
46-55  
46-55  
46-55  
46-55  
46-55  
46-55  
46-55  
46-55  
56 <  
56 <  
56 <  
56 < 

L 4-6 
 
R 
L 1-3  
L 4-6 
FL 
L 1-3 
L 1-3 
L  1-3 
SP 1-6 
L 1-3 
RS 
L  4-6 
L 1-3 

2 utöver det normala 
 
1 Uppnår lätt målen 
2, 1 utöver det normala, mål 
2 Utöver det normala 
3 Stort intresse 
4 Vill lära sig nya saker 
6 Presterar 
8 Ett område 
10 inte alltid duktigast 
3 Stort intresse 
4 Vill lära sig nya saker 
6 Presterar 
- 
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Man ser även att det interna bortfallet på fråga 7:”Hur vet du att den/de var särbegåvade?” är 

ganska stort vilket kan bero på att de faktiskt inte vet hur de vet att den/de eleverna är 

särbegåvade, att de inte förstod frågan, inte hade tid att svara eller att de helt enkelt inte 

orkade svara på frågan. De som svarade på frågan har svarat ganska olika, men det svar som 

flesta pedagogerna (4 av 18) har svarat var att de såg att eleven var särbegåvad på grund av 

elevens prestationer. Vi ser även att de flesta av de särbegåvade eleverna identifierades av 

pedagogerna själva eller av någon annan pedagog på skolan.  

Tabell 4 Enkät - Särbegåvning i verksamheten? 

Antal år 
 i yrket  

Finns/har det 
funnits någon 
särbegåvad elev i 
din verksamhet?  

Hur vet du att den/de var 
särbegåvade?  

Hur identifierades dessa elever?  

0-5 
 
 
 
 
 
6-10  
 
 
 
 
 
 
 
 
11-15 
 
 
 
 
16 < 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
Ja 
Ja  
- 
- 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nej 
Nej 
Vet inte  
- 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nej 
Nej 
Vet inte  
- 

6 Elevens förmåga 
10 Tänket  
- 
- 
- 
 
4 Presterar  
7 vet inte  
10 Tänket 
11 Hoppat över årskurs 
- 
- 
- 
- 
 
1 Utredd 
4 Presterar  
9 Når lätt målen 
10 Tänket 
 
2 Stort Intresse 
3 Understimulerade  
4 Presterar 
4 Presterar  
5 Prov och diagnoser 
8 Ifrågasättande  
7 Vet inte  
9 Når lätt målen 
- 
- 
- 
- 
 

Av någon annan på skolan 
- 
- 
- 
- 
 
Annat (flera lärare)  
Av någon annan på skolan 
Av mig  
Annat (fler lärare) 
- 
- 
- 
- 
 
Av någon annan på skolan  
Av någon annan på skolan 
Av någon annan på skolan 
Annat (fler lärare)  
 
- 
Annat (av mig och andra) 
Av mig  
Av mig  
Annat (av mig och elevvårdsteamet) 
Av mig  
Av mig 
Av någon utanför skolan 
- 
- 
- 
- 
 

 Totalt: 29 

deltagare 
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Utifrån den här tabellen tyckte jag det var intressant att se vidare på vad pedagogerna tittade 

på för tecken när de skulle identifiera särbegåvade elever. Jag gjorde därför två stapeldiagram, 

ett på fråga 10 ”vilka tecken bör man som pedagog vara uppmärksam på om man vill 

identifiera särbegåvade elever?” och ett på fråga 11 ”Vad tittar DU på för att kunna identifiera 

särbegåvade elever?”. Fråga 10 är en öppen fråga och jag har därför delat in svaren i 8 olika 

kategorier (kategorierna se ni i diagrammet i figur 3). Eftersom svaret är öppet och vissa 

pedagoger skrev väldigt utförliga svar kunde pedagogerna bemöta flera av kategorierna i sina 

svar och då har jag satt de svaren i flera kategorier. 

I diagrammet nedan ser man att de flesta pedagogerna tyckte att man bör vara uppmärksam på 

om en elev är understimulerad. 

 

Figur 3 Enkät -  Tecken på särbegåvning man bör se 

Fråga 11 handlar om vad pedagogerna själva tittar på för att kunna identifiera särbegåvade 

elever. Detta är en fråga med bestämda svarsalternativ där pedagogerna kunde välja flera av 

alternativen. Alternativen pedagogerna kunde välja på ser du i figur 4 här nedan. 

Genom den här tabellen ser man att pedagogerna själva tittar mest på om eleven är snabbtänkt 

eller ej (78 %), på delad andra plats kommer elevens prestationer (74 %) och om eleven har 

god förståelse för ämnet (74 %) , på tredje plats kommer elevens kreativitet (70 %) , på fjärde 

plats kommer elevens förmåga att kunna argumentera för och emot (57 %), på femteplats 

kommer elevens motivation (48 %), sjätte plats stort ordförråd (26 %), sjunde plats tidig 

förmåga att tala i meningar och upprätthålla en konversation med en vuxen (17 %), åttonde 

plats lillgammal (13%), nionde plats annat: utåtagerande, stort ordförråd i bemärkelsen 

begrepp som används inom det specifika ämnet (9 %) , på delad sista plats kom betyg (4 %) 

och IQ-tester (4 %). 
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Figur 4 Enkät -  Tecken pedagogerna tittar efter 

Man ser alltså här att på pedagogernas fem första alternativ handlar det om en elev som trivs i 

skolan, som visar sin begåvning. De pedagoger som endast tittar på de fem första kommer att 

missa de särbegåvade eleverna som är understimulerade och som underpresterar.  

4.4 Speciella fall  
Svaren på fråga 13: ”Vilka skillnader mellan särbegåvade pojkar och flickor upplever du?” 

har jag gjort om till en lista utifrån pedagogernas svar för att vi lättare ska kunna göra 

jämförelser. 

Tabell 5 Enkät- Skillnaden pojkar/flickor 

Pojkar Flickor 

 Tar mer plats 

 Lättare omotiverade  

 Mer utåtagerande  

 Vill visa sin kunskap  

 Mer ifrågasättande  

 Anpassar sig lättare till övriga 

klasskamrater. 

 Svårare att identifiera 

 ”Nöjda” med arbetet även om det är 
för lätt. 

 Mer plikttrogna 

Utifrån den här tabellen ser vi alltså att pedagogerna tycker att pojkarna tar mer plats än vad 

flickorna gör och att flickorna oftare nöjer sig med arbetet även om det är för lätt.  

Utifrån pedagogernas svar på fråga 20:”Upplever du att tecknen skiljer sig åt beroende på 

ålder på de särbegåvade eleverna?”  ser vi att många av pedagogerna har svarat att de inte vet 

samtidigt som många skriver att de har för lite erfarenheter för att kunna svara. En pedagog 

har svarat att det är mer individuellt än åldersbaserat. En annan pedagog menar att risken för 

att bli uttråkad i skolan ökar med åldern och ett annat svar lyder: ”har inte funderat över det… 
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kanske att språkbruket hos en äldre elev avslöjar en särbegåvning mer än hos en yngre elev” 

(Anonymt enkätsvar).  

Fråga 24”Har du stött på några särbegåvade elever som underpresterar” visar att endast 39% 

av pedagogerna har gjort det. 26% har inte stött på någon särbegåvad elev som underpresterar 

och hela 35% vet inte om de har gjort det. Pedagoger fick sedan svara på hur de visste att 

den/de eleven/eleverna underpresterade och om de vet vilka tecken de ska titta efter för att 

kunna identifiera en särbegåvad elev som underpresterar.  Både fråga 25: ”Hur vet du att 

den/de eleverna underpresterar” och fråga 26: ”Vet du vilka tecken du ska titta efter för att 

kunna identifiera en särbegåvad elev som underpresterar? Förklara.” var öppna frågor och jag 

har därför kategoriserat in svaren i 9 olika kategorier till varje fråga. Kategorierna ser ni här 

nedanför.  

25: Hur vet du att en elev underpresterar? 

1. Har de levererat vid rätt kognitiva nivå(2) 

2. Uttråkade, ingen motivation (3) 

3. Klarade ej godkänt(1) 

4. Kan mer än de visar (1) 

5. Via tester(1) 

6. Kroppsspråk och engagemang (1) 

7. Gör ej uppgifter man vet att de klarar(1) 

8. Det vet man(1) 

9. Vet ej(1) 

 

Utifrån svaren på fråga 25 kan vi se att tre pedagoger har svarat att de såg att eleven 

underpresterar på grund av att han eller hon var uttråkade och saknade motivation och att två 

pedagoger såg det genom att eleven/eleverna plötsligt började leverera när den/de fick 

uppgifter som var på rätt kognitiva nivå för eleven/eleverna. Sedan har resten av pedagogerna 

svarat olika, som t.ex. klarade ej godkänt, kan mer än de visar, via tester, via kroppsspråk och 

engagemang, att eleven ej gör uppgifter fast att man som pedagog vet att eleven kan dem. En 

pedagog har svarat att man bara vet om en elev underpresterar om du undervisar den eleven i 

många ämnen. En annan har svarat att han eller hon inte vet.  

Fråga 26 : ”Vet du vilka tecken du ska titta efter för att kunna identifiera en särbegåvad elev 

som underpresterar? Förklara.” och även det är en fråga med öppet svar. Jag har gjort som på 

alla andra frågor med öppna svar och kategoriserat in dem i 9 olika kategorier: 

1. Vill inte visa sig smart, (annorlunda)(2) 

2. Uttråkade, saknar intresse(4) 

3. Svårt att jobba med saker eleven redan kan(3) 

4. Arbeten blir med tiden mer intetsägande(1) 
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5. Kroppsspråk (1) 

6. Uppgifter görs monotont(1) 

7. Signaler från föräldrar (1) 

8. Nej (3) 

9. Vet inte(1) 

 

På denna fråga svarade fyra pedagoger att de ser det genom att eleven/eleverna är uttråkade 

och sakna intresse. Tre pedagoger har svarat att eleven/eleverna har svårt att jobba med saker 

eleven redan kan och tre pedagoger har svarat att de inte vet. Två pedagoger har svarat att de 

ser det genom att eleven/eleverna inte vill visa sin begåvning, de vill inte vara annorlunda än 

de andra i klassen. Resterande pedagoger har alla svarat olika saker, som t.ex. att arbetena blir 

allt mer intetsägande ju längre tiden går, att man ser det på elevens kroppsspråk, att 

uppgifterna utförs monotont och utan glädje och att det kan märkas p.ga. signaler från 

föräldrar. Endast en pedagog har svart vet inte.  

 

Fråga 19: ”Vilka skillnader upplever du att högpresterande och särbegåvade elever har” är en 

fråga med öppet svar och jag har gjort en tabell utifrån pedagogerna svar. Detta för att vi 

lättare ska kunna se skillnaden som pedagogerna pekar ut och för att jag senare (i kapitel 6.2) 

kommer att jämföra den med Mensas tabell.  

Tabell 6 Enkät - Högpresterande- särbegåvad 

Högpresterande  Särbegåvad  

 Kreativa utan intellektuella förmågor 

 Ej ifrågasättande,  

 Begåvad i många ämnen.  

 Presterar goda resultat  

 Stark i många ämnen  

 Jämnare högre nivå 

 Har lätt för sig. 

 Jobbar mycket och snabbt  

 God förståelse 

 Kan slita sig till höga prestationer utan 
att ha ”talang”  

 Kan anpassa sig till skolans sätt att 
arbeta  

 Visar goda förmågor inom ramen för 
det tänkta arbetet.  

 Stark inom ramen för sin ålder 

 Akademisk och kreativ  

 Begåvad i fåtal ämnen 

 Presterar bättre i vissa områden 

 Tänker utanför ramarna  

 Låg motivation, utåtagerande ADHD 

 Fixerade vid ett ämne. 

 Asociala och ensamma  

 Har sin syn på ett visst ämne, låter sig 
inte syras av skolan syn på hur det ska 
fram.  

 Behöver extra utmaningar  

 Inhämtar kunskaper på egenhand  

 Diagnos genom BUP 
 
 
 

 

4.5 Hinder och möjligheter 
Fråga 14, 15 och 16 handlar om vilka möjligheter och hinder pedagogerna upplever när det 

kommer till att identifiera särbegåvade elever. Det är frågor med öppna svar och jag har 
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därför delat in pedagogernas svar i olika kategorier (se nedan) för att lättare kunna föra in dem 

i tabellen.  

 

14: Vilka möjligheter finns det på din skola för att kunna identifiera särbegåvade 

elever? 
 

1. Stora  

2. Inga rutiner  

3. Resurslärare = RL , specialpedagog  

4. Lärarens iakttagelser   

5. Diskussioner med kollegor, föräldrar, elever  

6. Kurator, koppling till BUP 

7. Tester & avstämningspunkter  

8. Anpassad undervisning  

9. Vet ej 

 

 

15: Anser du att du har goda förutsättningar för att kunna identifiera en särbegåvad 

elev? Förklara! 

 

1. Relativt goda 

2. Svårt , för lite kunskaper.  

3. Behöver bli bättre. 

4. Inte själv men tillsammans med kollegor  

5. Aldrig träffat någon särbegåvad elev 

 

16: Anser du att det finns några hinder för dig för att kunna identifiera särbegåvade 

elever? I så fall vilka? 

1. För lite kunskap  

2. Känner ej till några kvalitetssäkra tester  

3. Tidsbrist 

4. För stora elevgrupper  

5. Vet inte  

6. Inga hinder  

 

Med hjälp av tabell 7 som kan ses här nedanför ser vi tydligt att ingen av pedagogerna har 

någon handlingsplan på deras skola. Tittar vi på kolumnen med skolans möjligheter ser vi att 

4 av 30 pedagoger tycker att deras skola har stora förutsättningar för att identifiera 

särbegåvade elever. 14 andra pedagoger svarade att det är genom diskussion mellan lärare, 

resurser, speciallärare och kuratorer som identifikation kan göras på deras skola. Vi ser också 

att även i den här tabellen är lärarna som jobbar inom årskurs 4-6 mer eniga än de andra 

pedagogerna. Av de 12 lärarna i åk 4-6 har 3 stycken svarat att det är genom lärarens 

iakttagelser som skolan ges möjlighet att identifiera särbegåvade elever. Av de 9 lärarna som 

har svarat något annat har 3 av dem svarat att det är genom resurs och speciallärarna som 

möjligheten ges. 
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Om vi kollar på kolumnen med pedagogernas förutsättningar ser vi att 9 av 20 pedagoger 

tycker att det är svårt att identifiera särbegåvade elever, av de 11 pedagogerna som har svarat 

något annat har 6 stycken svarat att de tycker att de har goda förutsättningar för att kunna 

identifiera särbegåvade elever. Ur tabellen ser vi även att det största hindret för att identifiera 

särbegåvade elever som pedagogerna upplever är bristen på kunskap och tidsbristen. 

 

Tabell 7 Enkät - Hinder och möjligheter 

Yrke 
 

Antal år 
I yrket 

Skolans  
möjlighet  

Pedagogens 
förutsättningar  

Pedagogens  
hinder 

Handlingsplan 

FL 
 
FK 1-3 
 
L  1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L 1-9 
 
L 4-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FP. 
 
SL 1-6 
 
SL 1-6 
 
R  
 
SR 
 

16 < 
 
0-5 
 
0-5 
6-10 
6-10 
6-10 
 
6-10 
16 <  
16 < 
16 < 
16 < 
16 < 
16 < 
 
0-5 
0-5  
6-10  
6-10  
6-10  
6-10  
11-15  
11-15 
11-15  
16 <  
16 < 
16 <  
 
0-5 
 
11-15 
 
16 < 
 
16 < 
 
16 < 
 

9 vet ej 
 
- 
 
- 
- 
4 L Iakttagelser 
8 Anpassad 
undervisning  
6 Kurator 
4,5,6  
3 RL 
1 stora 
- 
1 stora 
5 Diskussion  
 
- 
9 vet ej 
- 
3 RL 
4 L iakttagelser 
4 L Iakttagelser  
2 Inga 
1 stora 
5 Diskussion  
4 L Iakttagelser  
3 RL 
3 RL 
 
- 
 
3 RL 
 
2 Inga 
 
1 stora 
 
5 Diskussion 

- 
 
- 
 
- 
- 
2 Svårt 
2,4  
 
5 aldrig träffat 
2,3 
4 tillsammans  
1 goda 
- 
1 goda 
- 
 
- 
- 
- 
4 tillsammans  
2 svårt  
2 svårt 
2 svårt 
1 goda 
1 goda 
1 goda 
4 tillsammans 
2 svårt 
 
- 
 
4 tillsammans 
 
2 Svårt 
 
1 goda 
 
2 svårt 

- 
 
- 
 
- 
- 
2 inga tester 
1 lite kunskap 
 
5 vet ej 
6 inga 
4 stor grupp  
6 inga 
- 
6 inga 
1 lite kunskap 
 
- 
- 
- 
5 vet ej 
- 
1 lite kunskap  
1 lite kunskap 
6 inga 
- 
3 tidsbrist 
3 tidsbrist 
1 lite kunskap 
 
- 
 
3 tidsbrist 
 
1 lite kunskap 
 
- 
 
1 lite kunskap 

Vet ej 
 
- 
 
- 
- 
nej 
vet ej 
 
vet ej 
står i LG 11 
vet ej 
nej 
- 
nej 
Vet ej 
 
- 
nej 
- 
nej 
nej 
nej 
nej 
nej 
varje elev följs upp 
nej 
nej 
vet ej 
 
- 
 
nej 
 
nej 
 
nej 
 
nej 
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Tittar du på figur 5 och 6 här nedanför ser du att de flesta pedagogerna tycker att det är lättare 

att identifiera särbegåvade elever inom matematik.  

 

Fråga 21: Tycker du att det är lättare/svårare att identifiera en särbegåvad elev 

beroende på ämne? I så fall vilka ämnen är lättare/svårare att identifiera en särbegåvad 

elev i? 

 

Figur 5 Enkät - Identifikation, lättare eller svårare i olika ämnen 

 Fråga 22: Tycker du att det är lättare eller svårare att identifiera en särbegåvad elev 

inom ämnet matematik än i andra ämnen? 
 

 

Figur 6 Enkät - Lättare eller svårare inom matematik 

 

Fråga 23 handlar om varför pedagogerna tycker att det är lättare/svårare att identifiera 

särbegåvade elever inom matematik. Det var en öppen fråga och jag har grupperat svaren i 

olika grupper. Sju pedagoger tycker att det är lättare att identifiera särbegåvade elever inom 

10; 43%

13; 57%

Lättare eller svårare?

Lättare Svårare Vet ej
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matematik för att man oftast har fler vägar till en lösning inom matematiken, man diskuterar 

och lyssnar på varandra mer än inom andra ämnen, ser tydligare om eleven kan se struktur 

och mönster, matematik ämnet följer fler ”ramar” än andra ämnen och det är lättare att som 

pedagog hitta utmaningar till de elever som behöver. Sex pedagoger tycker att det är lika 

lätt/svårt i alla ämnen. 
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5. Slutsatser 
I detta kapitel kommer jag att sammanfattningsvis förklara vilka slutsatser man kan dra utifrån 

resultatet under kapitel 4 och jag kommer även att sammanfattningsvis svara på mina 

forskningsfrågor. 

Synen på begreppet särbegåvning skiljer sig inte åt beroende på hur många år i yrket man har. 

Det man kunde se var att det fanns ett stort internt bortfall på den grupp pedagoger som endast 

jobbat i 0-5 år inom skolan. Man såg även att de pedagoger som jobbade som lärare inom 

årskurserna 4-6 hade en mer samlad bild av vad begreppet särbegåvning betydde, nämligen att 

det är de elever som har begåvning utöver det normala, än vad övriga pedagoger hade. Vi fick 

reda på att pedagoger som jobbat inom verksamheten i över 6 år aldrig hade stött på någon 

elev som var särbegåvad. Även att det interna bortfallet på frågan ”hur vet du att den/de 

eleverna är särbegåvade?” var väldigt stort. De särbegåvade eleverna som identifierades, 

identifierades till största delen av pedagogerna själva eller av någon annan pedagog på skolan.   

De tecken som pedagogerna tyckte att man som pedagog bör vara mest uppmärksam på för att 

se om en elev är särbegåvad eller ej är om en elev är understimulerad. Men för att identifiera 

särbegåvade elever tittar pedagogerna själva på hur snabbtänkta eleverna är, hur bra de 

presterar och hur god deras förståelse för ämnet är. Om pedagogerna endast skulle titta på 

dessa egenskaper skulle de missa de underpresterande och understimulerade eleverna, som de 

faktiskt tyckte var det viktigaste tecknet en pedagog bör vara vaksam på. Detta kan betyda att 

lärare inte vet hur de ska identifiera särbegåvade elever, vilket enligt mig betyder att detta är 

något som måste satsas på i skolorna. För att vi ska kunna motverka att så många elever 

förblir oidentifierade och därmed understimulerade måste lärarna veta vilka tecken de ska leta 

efter.  

Vi ser i resultatet att pedagogerna tycker att särbegåvade pojkar tar mer plats än vad flickorna 

gör, samtidigt som flickorna oftare är nöjdare med tillvaron trots att de får jobba med arbeten 

som är för lätta. Pedagogerna menar även på att risken för att bli uttråkad i skolan ökar med 

ålder. Detta tycker jag visar tydligt att det är väldigt viktigt att pedagogerna vet vilka tecken 

en särbegåvad elev har. Eftersom flickorna oftast inte visar det lika tydligt som pojkarna.  

Endast 39% av pedagogerna har någon gång under sina yrkesverksamma år stött på någon 

elev som underpresterar. 35 % vet inte om de har gjort det och 26% säger att de inte har gjort 

det. När de svarade på frågan hur de visste att den/de eleverna underpresterade svarade de att 

de märktes när de lyckades ge uppgifter som var på elevens kognitiva nivå, att eleverna är 

uttråkade och omotiverade och att de kan mer än vad de visar. De tecken som pedagogerna 

tycker att man ska titta efter för att kunna identifiera särbegåvade elever som underpresterar är 
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bl.a. att eleven inte vill visa sig smartare än sina klasskompisar och försöker passa in. Att 

eleven har svårt att jobba med sådant som eleven redan kan, eleven blir då uttråkad och tappar 

väldigt fort intresset. Det är även viktigt att vara uppmärksam på signaler från föräldrar. De 

kan ge en många tips och idéer om man bara är lyhörd.  

Pedagogerna menar på att skillnaden mellan högpresterande och särbegåvade elever är att de 

högpresterande eleverna presterar alltid goda resultat, har en jämnare högre nivå och har 

lättare för sig än vad särbegåvade elever har. De är heller inte lika ifrågasättande och 

utmanade som de särbegåvade eleverna oftast är.  

När man sedan kollar på frågan som behandlar vilka möjligheter det finns på pedagogernas 

skola och hur de själva uppfattar sina förutsättningar och hinder med att identifiera 

särbegåvade elever fick jag till svar av 4 av 30 att de tycker att deras skola har stora 

förutsättningar för att identifiera särbegåvade elever. 14 andra pedagoger svarade att det är 

genom diskussion mellan lärare, resurser, speciallärare och kuratorer som identifikation kan 

göras på deras skola. Av de 20 pedagogerna som svarade på frågan vad de själva har för 

förutsättningar för att identifiera särbegåvade elever har 9 stycken svarat att de tycker att de är 

svårt och att de har för lite kunskaper inom ämnet. Pedagogernas största hinder för att 

identifiera särbegåvade elever är enligt enkätsvaren att pedagogerna har för lite kunskaper och 

tidsbristen.   

Diagrammet som behandlar frågan inom vilket ämne det är lättare respektive svårare att 

identifiera särbegåvade elever visar tydligt att flest pedagoger (7 stycken) tycker att det är 

lättare att identifiera särbegåvade elever inom matematik för att man oftast har fler vägar till 

en lösning inom matematiken, man diskuterar och lyssnar på varandra mer än inom andra 

ämnen och det är lättare att som pedagog hitta utmaningar till de elever som behöver. 6 

pedagoger tycker att det är lika lätt/svårt i alla ämnen. 

Sammanfattningen av svaren på mina forskningsfrågor, utifrån mina resultat från enkäten, blir 

alltså:  

- Vad är pedagogernas syn på identifiering av särbegåvade elever och matematiskt 

särbegåvade elever? 

Pedagogernas syn på identifiering av särbegåvade elever är att begreppet särbegåvad är en 

person som har begåvning utöver det normala för sin ålder. De flesta av pedagogerna 

tycker att det är lättare att identifiera en särbegåvad elev inom ämnet matematik eftersom 

ämnet oftast ger en möjlighet till fler vägar att lösa problemet. Man diskuterar också 

mycket mer tillsammans med eleverna och kan då lättare höra elevens tankegångar.  
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- Skiljer sig synen på identifiering med avseende på antal yrkesverksamma år? 

Synen på identifiering skiljer sig inte särskilt mycket oavsett hur många år pedagogerna 

har jobbat inom skolan. Pedagogerna inom de olika års grupperna hade svarat väldigt 

olika och man kunde inte se något samband mellan de olika års grupperna. Det samband 

man kunde se var att lärarna som jobbade inom årkurserna 4-6 oftast hade ett mer samlat 

svar än vad övriga pedagoger hade.  

- Hur ser pedagogerna på sina förutsättningar och hinder för att kunna identifiera 

särbegåvade elever?  

De flesta av pedagogerna tycker att det är svårt att identifiera särbegåvade elever själva, 

men att det kan underlätta genom att diskutera med andra kollegor. Många av 

pedagogerna känner att de har för lite kunskap inom ämnet och önskar att de kunde få 

fortbildning inom särbegåvning. 
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6. Diskussion 
Under diskussionskapitlet kommer jag att diskutera både den valda metoden och även 

resultatet. Under 6.1 ”metoddiskussion” kommer jag att beskriva vilka för- och nackdelar jag 

upptäckte när jag gjorde en webbenkätstudie. Under 6.2 ”resultatdiskussion” kommer jag att 

koppla ihop mitt resultat med litteratur och forskning som jag har tagit upp i kapitel 2. Under 

6.3 ”Vidare forskning” kommer saker som vi utifrån den här uppsatsen nu vet och vad nästa 

steg i den här studien skulle kunna vara.  

6.1 Metoddiskussion 
Jag valde att göra en webbenkät som datainsamlingsmetod. I min enkät hade jag, som jag sagt 

tidigare, både öppna och slutna frågor. Ett av de största problem med att ha öppna frågor i en 

enkätundersökning är enligt Johansson och Svedner (2010) och Trost (2012) att 

respondenterna kanske inte svara så utförligt då pedagogerna kanske inte har tid, ork eller lust 

att svar utförligt. Jag fick ändå ihop många ganska utförliga svar på mina öppna frågor. På 

fråga 5 ”vad innebär begreppet särbegåvad för dig?” svarade några av respondenterna så här:  

Det innebär att en elev har en ovanligt hög förmåga att lära sig saker, exempelvis matematik, 

språk. Eleven har då ofta en stor nyfikenhet på detta ämne och vill lära sig och fördjupa sina 

kunskaper , de har en större förmåga att ta in ny kunskap och bearbeta den än sina klasskamrater. 

Risken är att man missar någon elev som egentligen är särbegåvad för att man ger eleven för lätta 

uppgifter och då kan faktiskt eleven underprestera för att den ej är motiverad, kan till och med 

verka uttråkad och sitta och dagdrömma. Här är det viktigt att man fångar upp eleven och dess 

kunskapsnivå, tyvärr är skolan inte lika bra på att upptäcka särbegåvade barn som barn med 

speciella behov som behöver mycket stöttning för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. 

Väldigt mycket resurser läggs på barn som har svårt att nå målen jämfört med de elever som skulle 

kunna visa att de redan nått långt förbi det satta målet för årskursen. Här behöver skolan bli bättre 

på att tidigt ringa in dessa elever och ge dem utmaningar på rätt nivå för att stimulera och motivera 

och ge fortsatt utvecklingsmöjlighet. I vissa länder finns särskilda klasser för särbegåvade elever, 

så kallade elitklasser (Anonymt enkätsvar 1).  

Att en elev har en förmåga som tydligt överskrider det som man vanligtvis möter bland elevens 

jämnåriga. Att eleven når målen med lätthet för både den egna årskursen och en eller flera 

årskurser över är ju något man kan anse visar på en särbegåvning. Det kan även handla om att 

eleven har mycket lätt att genom egna erfarenheter och slutsatser lära sig nya "saker" utan 

undervisning eller vägledning (Anonymt enkätsvar 2)  

 

Hade jag gjort intervjuer istället för enkäter hade jag, som Johansson och Svedner (2010) 

skriver är en av fördelarna med intervjumetoden, kunnat ställa följdfrågor och gå djupare in 

på pedagogernas tankar. Några av svaren på enkäten var lite svåra att tolka och det hade jag 

kunnat förhindra om jag hade gjort intervjuer istället eftersom jag då skulle kunnat fråga dem 

hur de menade. Jag skulle även ha kunnat förhindra den pedagogen som missuppfattat 

begreppet särbegåvad, som istället har trott att jag med särbegåvad menat svagbegåvad. 

Barn/ elever med särskilda behov som man ska tillgodose på ett mer individanpassat arbetssätt 

(Anonymt enkätsvar 3).  
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Då kunde jag redan tidigt ha uppfattat att pedagogen var på fel spår och kunnat hjälpa 

honom/henne till rätt spår, då hade jag kanske fått helt andra svar från denna pedagog. Nu har 

jag valt att ta bort denna respondentens enkät i mina resultat då det ger fel information till det 

jag söker.  

Min vinst med att jag gjorde enkäter istället för intervjuer är att jag fick många fler svar på 

kortare tid och även en större spridning på mina svar. Andra fördelar med att jag valde enkät 

som datainsamlingsmetod är att den som svarar på enkäten kan vara anonym vilken han eller 

hon inte kan vara vid intervjuer. Att kunna vara anonym kan uppfattas som positivt och öka 

pedagogernas intresse för att delta i studien. Det ger dem även möjligheten att svara mer 

sanningsenligt utan att det får några konsekvenser för den enskilda pedagogen eller skolan 

(Trost, 2012). Eftersom begreppet särbegåvad inte är jätte vanligt ute i skolorna tror jag att 

anonymiteten gjorde att fler pedagoger vågade svara. Även om de inte var helt säkra så kunde 

de svara det de trodde utan att svaren kunde kopplas direkt till dem. En annan fördel med 

enkätundersökning är att respondenterna själva kan välja tid och plats för att besvara frågorna 

vilket, enligt Bryman (2011), kan ge mer genomtänkta svar. Även jag tror att det är en av de 

bästa grejerna med en enkät då pedagoger i skolan ofta inte har så mycket tid över till annat. 

En enkät kan pedagogerna svara på lite då och då, de behöver inte besvara hela enkäten på 

samma gång, som de kanske hade behövt göra vid en intervju. En enkät minskar även effekten 

av att forskaren (jag) påverkar hur pedagogerna svarar.   

En nackdel med intervjuer är att om jag skulle ha gjort lika många intervjuer som jag fått 

enkätsvar skulle det ha tagit väldigt lång tid och jag skulle ha behövt resa ganska långt 

eftersom jag valt att göra undersökningen i tre olika kommuner.  

6.2 Resultatdiskussion  
 Med utgångspunkt i enkätsvaren från pedagogerna kommer jag nu att jämföra pedagogernas 

svar med det som har beskrivits i litteraturen under kapitel 2.  

Harling (2015) skriver att när forskare ber lärare att identifiera särbegåvade elever visar en 

amerikansk forskning att de oftast väljer de barn som är öppna och sociala, som sköter 

skolarbetet utan krångel, som är självgående och som gör som de blir tillsagda. Tyvärr missar 

lärare lätt de särbegåvade som är mer inåtvända eller blyga, eller som ifrågasätter och sätter 

sig på tvären. Man missar också de som är uttråkade på grund av brist på stimulans och därför 

drömmer sig bort, stökar och bråkar, eller verkar sakna koncentrationsförmåga. Det betyder 

att en del särbegåvade inte alls visar sin fulla potential. 

Utifrån tabell 3 ”Enkät – begreppet särbegåvad” ser jag om pedagogernas svar skiljer sig åt 

beroende på deras ålder, yrkesroll och år i yrket. Jag delade in svaren i den öppna frågan i 
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olika kategorier och la sedan enkätsvaren i ordning efter antal år pedagogerna jobbat inom 

skolan. Genom tabellen kan man se att åldern på pedagogerna inte spelar någon större roll 

utan att i princip alla svaren finns inom alla åldrarna. Endast fyra pedagoger i den här 

enkätundersökningen har svarat snarlika så som Harling (2015) skriver att de hade svarat i 

den amerikanska forskningen. Nämligen att begreppet särbegåvad innebär de elever som 

mycket lätt uppnår målen och kunskapskraven och är de eleverna som presterar långt över 

förväntan jämfört med jämnåriga. Det man även kunde se var att det fanns ett stort internt 

bortfall på den grupp pedagoger som endast jobbat i 0-5 år inom skolan. En orsak till detta 

skulle kunna vara att de inte har hunnit skaffat sig tillräckligt med erfarenheter än. Tabellen 

visar även att de pedagoger som jobbade som lärare inom årskurserna 4-6 hade en mer samlad 

bild av vad begreppet särbegåvning betydde, nämligen att det är de elever som har begåvning 

utöver det normala, än vad övriga pedagoger hade. Vad detta beror på vet jag inte då jag inte 

har haft möjlighet att undersöka det. Kanske är detta något som skulle kunna gå att forska 

vidare på i framtiden.  

 I tabell 4 ”Enkät- Särbegåvning i verksamheten?” ser man att fyra pedagoger som jobbat i 

verksamheten i över 6 år aldrig har stött på någon särbegåvad elev. Två pedagoger som har 

jobbat i över 6 år inom skolan vet inte om de stött på någon särbegåvad elev. Det är alltså sex 

pedagoger som har jobbat i skolan i många år som ändå inte har stött på någon särbegåvad 

elev, för de pedagoger som har svarat vet inte, kan man se som ett nej om man ska se vad 

Wallström (2010) säger. Hon säger nämligen att om det finns tveksamheter om att en person 

är särbegåvad, är han eller hon sannolikt inte det (Wallström, 2010). Vi ser även att det 

interna bortfallet på frågan ”hur vet du att den/de eleverna är särbegåvade?” är väldigt stort. 

Detta kanske kan bero på att de faktiskt inte vet eller att de inte orkade svara på frågan. De 

särbegåvade eleverna som identifierades, identifierades till största delen av pedagogerna 

själva eller av någon annan pedagog på skolan. Figur 4 ”Enkät- Tecken pedagogerna tittar 

efter” och figur 3 ”Tecken på särbegåvning man bör se” visar att pedagogerna själva tittar 

mest på om eleven är snabbtänkt eller ej, på elevens prestationer och om eleven har god 

förståelse för ämnet. De tycker även att det viktigaste tecknet man bör titta efter som pedagog 

är om en elev är understimulerad. Det motsäger sig lite mot vad de har svarat att begreppet 

innebär där de flesta svarat att särbegåvad betyder att man har en begåvning utöver det 

normala för sin ålder. Tecknet som man bör se och tecknen som pedagogerna tittar på, 

stämmer inte heller helt överens. Om pedagogerna endast skulle titta på de första fem 

egenskaperna (snabbtänkt, prestationer, god förståelse, kreativitet och motivation) som de har 

kryssat i är viktigast, skulle de missa de underpresterande och understimulerade eleverna, som 

de faktiskt har kryssat i att de tycker är det viktigaste tecknet en pedagog bör vara vaksam på. 
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Med hjälp av Figur 3 ”Enkät – Tecken på särbegåvning man bör se” ser man alltså att de 

flesta pedagogerna tycker att det viktigaste tecknet som man böra vara uppmärksam på för att 

kunna identifiera särbegåvade elever är om de är understimulerade men enligt fråga 26 ”Vet 

du vilka tecken du ska titta efter för att kunna identifiera en särbegåvad elev som 

underpresterar? Förklara!” i ser vi att 4 pedagoger har svarat nej eller vet inte. Alltså vet inte 4 

av de 16 pedagoger som svarat på frågan vilka tecken en elev som underpresterar visar. En 

person som underpresterar visar ofta tecken på att den är understimulerad. En elev som länge 

mött en oförstående omgivning, som inte fått det stöd eller de utmaningar som den behöver 

kan tillslut ge upp sina försök att bli sedd och hörd. Eleven kan då underprestera, bli 

utåtagerande eller verka ointresserad (Pettersson & Mattsson, 2015). Alltså kan 

understimulerad och underpresterad hänga ihop, om en elev inte får tillräckligt med stimulans 

och utmaningar kan det leda till att eleven underpresterar. Enligt enkätsvaren har pedagogerna 

svarat att det viktigaste tecknet man bör titta efter är om eleven är understimulerad men 4 av 

16 vet inte vilka tecken en underpresterad elev visar. En annan intressant siffra är att det 

endast är 39% som har svarat ja på frågan om de har stött på någon särbegåvad elev som 

underpresterar, 26% har svarat nej och 35% har svarat vet inte. När de sedan svarade på 

frågan ”hur vet du att den/de eleverna underpresterar?” så är det tre pedagoger som har svarat 

att eleven är uttråkad, saknar motivation och intresse. Alltså understimulerade. 

Tittar man vidare på vad pedagogerna svarat att tecknen på särbegåvade är i tabell 6 ”Enkät – 

högpresterande-särbegåvad” ser man att det finns likheter med några av dem checklistorna 

som jag behandlat i kapitel 2. Till exempel i Ellen Winners lista står det att särbegåvade 

elever är envisa och gärna vill gå i sin egen takt. Att de hela tiden upptäcker nya saker som 

ger dem motivation till att vilja lära sig mer (Winner 1999). Detsamma har pedagogerna 

svarat i enkäten, att de särbegåvade eleverna ofta hämtar sin kunskap själva och att de har sin 

egen syn på en viss sak och inte låter sig styras av skolan syn på hur saker ska vara (Tabell 6). 

Pedagogerna säger även att de särbegåvade eleverna oftast är fixerade vid ett ämne. Även 

detta nämner Winner (1999) i sin lista. Hon menar på att dessa barn ofta har ett intensivt och 

nästan besatt intresse av olika områden (Winner, 1999). 
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Här nedanför ser vi en jämförelse mellan tabell 1”Pojkar/flickor (Wallström, 2010, s.54)” och 

tabell 5 ”Enkät- skillnaden pojkar/flickor” :  

 

Tabell 8 Skillnaden Pojkar/Flickor enligt (Wallström, 2010) 

Pojkar 

Söker möjligheter till stimulans 43,7% 

Problem med studieresultatet 31,3%  

Identifiering som begåvad 31,0%  

Uttråkad i skolan 22,3% 

Rekommendation från läkare 12,6% 

Skolk 11,7% 

Problem med uppförande 11,7% 

Gap mellan intellektuell och social 

utveckling 10,7% 

Studierådgivning 8,7% 

Koncentrationsproblem 4,9%  

 

Flickor  

Söker möjligheter till stimulans 54,5% 

Identifiering som begåvad 45,5% 

Studierådgivning 24,2% 

Skolk 21,2% 

Problem med studie resultat 15,2% 

Uttråkad i skolan 12,1% 

Rekommendation från läkare 6,1% 

Gap mellan intellektuell och social 

utveckling 6,1% 

Psykologiska problem 6,1% 

Gap mellan intellektuell utveckling och 

motivation 3,1%  

 

Tabell 9 Skillnaden pojkar och flickor enligt enkäterna 

Pojkar Flickor 

 Tar mer plats 

 Lättare omotiverade  

 Mer utåtagerande  

 Vill visa sin kunskap  

 Mer ifrågasättande  

 Anpassar sig lättare till övriga 

klasskamrater. 

 Svårare att identifiera 

 ”Nöjda” med arbetet även om det är 
för lätt. 

 Mer plikttrogna 

Om man jämför tabell 8, listan som Wallström (2010) har skrivit om i sin bok, och tabell 9 

som är en sammanställd lista på pedagogerna svar från enkäten. Så ser man att pedagogerna i 

min enkät har svarat att de tycker att pojkarna lättare blir uttråkade och omotiverade än vad 

tjejerna blir, tittar man då på Wallströms (2010) lista ser vi att 22,3 % av pojkarna har svarat 

att de är uttråkade i skolan medans endast 12,1% av flickorna har svarat att de känner sig 

uttråkade i skolan. Svaren i enkäten visar att pedagogerna tycker att pojkarna vill visa sin 

kunskap mer än vad flickorna vill, men tittar man på Wallströms (2010) lista så ser vi att 

45,5% av flickorna vill bli identifierade som begåvade medans endast 31% av pojkarna 

utrycker sitt behov av att bli identifierade som begåvade.  
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Enkäten visar även att pedagogerna tycker att flickor är mer plikttrogna och klarar av att 

anpassa sig bättre till övriga klasskamrater än pojkarna . Att de oftare än pojkarna är ”nöjda” 

trots att arbetet är för lätt, de accepterar lättare skolans ramar än vad pojkarna gör. Tittar man i 

handlingsplanen för statens kommuner och landsting (2014) så skriver skolpsykologen, Anita 

Kullander, att det många gånger är svårt att upptäcka flickor med särbegåvning efter som de, 

trots att de är understimulerade, ofta accepterar skolans ramar och anpassar sig till att bli 

högpresterande (statens kommuner och landsting, 2014). 

Jämförelsen mellan Mensas lista på högpresterande och listan utifrån pedagogernas enkätsvar, 

som du kan se i tabell 10 här nedanför, visar att båda listorna tar upp att en högpresterad elev 

lär sig snabbt, att de arbetar hårt och mycket. De har också god förståelse och är de som 

svarar på frågorna istället för ställer frågorna. De är även mer sociala och har fler jämnåriga 

kompisar än vad de särbegåvade barnen har.  

Tabell 10 Synen på högpresterande enligt Mensa och  enkätsvar 

Tabell 2 www.mensa.se 

Högpresterande elever  

 Kan svaret  

 Är intresserade 

 Har goda idéer 

 Arbetar hårt 

 Besvarar frågor 

 Lyssnar intresserat  

 Lär sig snabbt  

 Har många jämnåriga 

kamrater  

 Kopierar  

 Tycker om skolan  

 Tar emot information  

 tänker steg för steg 

 är nöjd med sin inlärning  

 förstår idéer  
 

Tabell 6 Enkätsvar  

Högpresterande elever  

 

 Kreativa utan intellektuella 
förmågor 

 Ej ifrågasättande,  

 Begåvad i många ämnen.  

 Presterar goda resultat  

 Stark i många ämnen  

 Jämnare högre nivå 

 Har lätt för sig. 

 Jobbar en årskurs upp 

 Jobbar mycket  

 Jobbar snabbt 

 God förståelse 

 Kan slita sig till höga prestationer 
utan att ha ”talang”  

 Kan anpassa sig till skolans sätt 
att arbeta  

 Visar goda förmågor inom ramen 

för det tänkta arbetet.  

 Stark inom ramen för sin ålder 

 Sociala  

 

Tittar vi istället på tabell 11 ”Synen på särbegåvade enligt Mensa och enkätsvar” som 

kommer lite längre ner, ser man Mensas och pedagogernas enkätsvar på särbegåvade bredvid 

varandra.  

I denna tabell är det inte så många likheter men båda listorna tar upp att de särbegåvade 

eleverna är de som är mest ifrågasättande. I kolumnen med enkätsvaren från pedagogerna ser 

http://www.mensa.se/


56 
 

man att någon av pedagogerna har svarat att de särbegåvade har fått en diagnos genom BUP. 

Att vara särbegåvad innebär dock inte att man har någon diagnos och det behöver inte 

fastställas av någon psykolog. Det är däremot möjligt att ett barn både kan ha en diagnos av 

något slag och samtidigt vara särbegåvat (Statens kommuner och landsting, 2014). Men att 

vara särbegåvad innebär alltså inte automatiskt att man har en diagnos. Vi ser även att någon 

har svarat att särbegåvade elever är mer utåtagerande och kan likna symtom som vid ADHD. 

Vilket vi även läste i kapitel 2 att Johan också hade. Johan kunde oftast svaret före alla andra 

men förväntades att sitta tyst och dra ut på övningarna för att inte komma före de andra 

eleverna. Detta gjorde att Johans energi behövde komma ut någonstans och han blev ”stökig”. 

Symtomen liknade dem vid ADHD (Berger, 2014).  

Tabell 11 Synen på särbegåvning enligt Mensa och enkätsvar 

Tabell 2 www.mensa.se 

Särbegåvade  

 Ställer frågor 

 Är nyfikna  

 Har tokiga idéer  

 Sysselsätter sig med andra saker 

men klara sig ändå 

 Diskuterar frågorna  

 Visar starka åsikter och 
synpunkter  

 Kan redan  

 Föredrar vuxna  

 Skapar nytt  

 Tycker om att lära  

 Bearbetar information  

 Tänker komplext  

 Är mycket självkritisk 

 Tänker abstrakt  

Tabell 6 Enkätsvar  

Särbegåvade  

 

 Akademisk och kreativ  

 Begåvad i fåtal ämnen 

 Presterar bättre i vissa områden 

 Tänker utanför ramarna  

 Låg motivation, utåtagerande 
ADHD 

 Fixerade vid ett ämne. 

 Asociala och ensamma  

  Har sin syn på ett visst ämne, 
låter sig inte syras av skolan syn 

på hur det ska fram.  

 Behöver extra utmaningar  

 Inhämtar kunskaper på egenhand  

 Diagnos genom BUP 

 Inhämtar kunskap själv 

 Ifrågasättande   
 

 

Om vi går vidare till tabell 7 ”Enkät - hinder och möjligheter” (som vi såg på s.44) ser man att 

9 av 20 pedagoger har skrivit att de tycker att det är svårt att identifiera särbegåvade elever 

och att de har för lite kunskaper för att kunna göra det. Av de 11 pedagogerna som inte har 

svarat att det är svårt har fyra pedagoger svarat att de inte kan identifiera särbegåvade elever 

själva utan behöver samtala och diskutera med andra för att kunna göra detta. Sammanlagt har 

14 andra pedagoger svarat att det är genom diskussion mellan lärare, resurser, speciallärare 

och kuratorer som identifikation kan göras på deras skola 

http://www.mensa.se/
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 En av pedagogerna skriver att de får många utbildningar inom området kring svagbegåvade 

elever men att det saknas utbildningar inom särbegåvade elever.  

 

Egentligen inte. Man får mycket information och fortbildning i hur man möter svaga elever i 

skolan men med särbegåvade elever får man mindre pedagogisk stöttning. Vi har inga tydliga 

tester eller rutiner för att fånga upp särbegåvade elever. (anonymt enkätsvar). 

 

Så detta blir som ett bevis på det som Mönks & Ypenburg (2009) skriver, att det har visat sig 

att lärarna inte har fått någon utbildning eller vidareutbildning i hur man handskas med 

särbegåvade elever i klassrummet (Mönks & Ypenburg, 2009). 

En annan pedagog skriver tillochmed uttryckligen att hon/han önskar att få fortbildning inom 

ämnet. 

 Ja, brist på kunskap om tecken och särbegåvning i allmänhet. Fortbildning önskvärd! (Anonymt 

enkätsvar). 

 

De största hinder för att identifiera särbegåvade elever som pedagogerna känner av är att de 

har för lite kunskap om ämnet (7st) och att det är en sådan stor tidsbrist i skolan (3st ). Även 

Wallström (2010) skriver att tidsbristen, speciellt tillsammans med eleverna, är ett av 

pedagogernas största hinder för att kunna identifiera särbegåvade elever. 

Diagrammet som behandlar frågan inom vilket ämne det är lättare respektive svårare att 

identifiera särbegåvade elever visar tydligt att flest pedagoger (7 stycken) tycker att det är 

lättare att identifiera särbegåvade elever inom matematik för att man oftast har fler vägar till 

en lösning inom matematiken, man diskuterar och lyssnar på varandra mer än inom andra 

ämnen och det är lättare att som pedagog hitta utmaningar till de elever som behöver. 6 

pedagoger tycker att det är lika lätt/svårt i alla ämnen. Jag själv tycker nog att det borde vara 

lättare att stimulera en elev i matematik än i andra ämne. Det känns som att det finns mycket 

mer material inom matematiken som är gjort för flera kunskapsnivåer. Det borde då vara 

lättare att hitta uppgifter som passar till den nivån som eleverna är på.   

6.3 Vidare forskning  
Genom min enkätstudie vet jag nu att många pedagoger i dessa tre kommuner vet vad 

begreppet särbegåvad innebär men att de själva känner att det är svårt att kunna identifierar 

dessa elever i verksamheten. Dels för att det läggs mycket tid på de svagbegåvade eleverna, 

för att elevgrupperna är för stora och för att pedagogerna saknar utbildning. Många av 



58 
 

pedagogerna vet inte hur man ska handskas med dessa elever ute i skolan. De vet inte hur man 

ser de där eleverna som är särbegåvade men som kanske underpresterar, är stökiga eller 

kanske rent av blyga och tysta. Pedagogerna svarar själva på många frågor att de saknar 

tillräckligt med kunskaper, en del av pedagogerna har till och med ordagrant skrivit att hon 

eller han önskar fortbildning inom ämnet.  

Nu vet vi hur pedagogerna själva ser på hinder och möjligheter för att kunna identifiera 

särbegåvade elever. Att ingen av pedagogerna hade någon direkt handlingsplan för 

särbegåvade elever på sin skola. Nästa steg i den här undersökningen skulle kunna vara att ta 

reda på hur stödet för särbegåvade elever fungerar ute i verksamheten. Mönks och (2009) 

skriver att det är viktigt att tidigt upptäcka en särbegåvad elev. Om man lyckas identifiera 

begåvningen tidigt kan man lättare ta hänsyn till barnets utvecklingsbehov. Om man inte 

lägger märke till, avvisar eller bromsar ett barns kunskapstörst och vetgirighet, kan det redan 

tidigt leda till att barnet får störningar i sin utveckling (Mönks & Ypenburg, 2009).  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 Identifiering av särbegåvade elever 

Information och förfrågan om att delta i en enkätstudie gällande identifiering av 

särbegåvade elever.  

Hej! 

Jag heter Sandra Halling och läser sista terminen på grundlärarprogrammet förskoleklass- åk 3 vid 

Karlstads universitet.  I skrivande stund håller jag på med mitt examensarbete om särbegåvade elever 

inom matematik.  

I mitt examensarbete vill jag undersöka pedagogernas, som jobbar på grundskolorna F-åk6 inom tre 

olika kommuner, syn på identifiering av särbegåvade elever och även de matematiskt särbegåvade 

eleverna.  

Syftet med undersökningen är alltså att ta reda på hur förskolelärare, lärare, specialpedagoger, rektorer 

m.m. i eran kommun handskas med identifiering av särbegåvade elever.  

Undersökningen består av en enkät som tar ca 10-15minuter att besvara. Du hittar enkäten genom att 

klicka på länken här nedan. 

h t tps : / /www.webbenka te r .com/s /4d f0963   

All information som ges via enkäten kommer att vara anonym, ingen information kommer alltså att 

kunna kopplas till dig personligen, till skolan du jobbar på eller till din kommun. Informationen 

kommer att användas i min studie till examensarbetet och resultatet kan även användas i framtida 

studier.  

Frivillighet  

Att svara på enkäten är frivilligt men genom att besvara den samtycker du till att delta i 

undersökningen. Du kan närsomhelst under enkätens gång avbryta.  

Ansvariga  

Eftersom jag är student i utbildning är det min handledare Jorryt van Bommel som är 

ansvarig. 

Enkäten kommer att kunna besvaras från den 25/4 till och med den 6/5 2016.  

Med vänliga hälsningar  

Sandra Halling  

Lärarstudent vid Karlstads universitet 

070-6479884 

san_hall@hotmail.com 

 

Jorryt van Bommel  

Handledare, Karlstads universitet 

054-7002315 

jorryt.vanbommel@kau.se   

  

https://www.webbenkater.com/s/4df0963
mailto:san_hall@hotmail.com
mailto:jorryt.vanbommel@kau.se
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Bilaga 2 – Enkäten  
De 4 första frågorna (1-4) handlar om pedagogen själv, hur gammal han/hon är, vilken 

yrkesroll han/hon har och hur länge personen har jobbat inom skolan.  

 

Fråga 5 handlar om vad begreppet särbegåvad betyder för pedagogen. Litteraturen som 

behandlar detta är t.ex. Persson, 2014; Mönks & Ypenburg, 2009; Ziegler,2010; 

Wallström,2010.  
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Frågorna 6-9 frågar om pedagogerna har eller har haft någon särbegåvad elev i sin 

verksamhet, hur de identifierades och hur de visste att denna/dessa elever var särbegåvade. 

Ref: Mönks & Ypenburg, 2009; Winner, 1999; Sternberg, 1985; Ziegler, 2010.  
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Fråga 10- 13 handlar om vilka tecken pedagogerna ser på särbegåvade elever, om det är 

skillnad beroende på om det är en pojke, flicka. Ref: Wallström, 2009,2010; Winner, 1999; 

Mensa.se; Silverman, 1993. 
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Fråga 14-17 handlar om pedagogernas förutsättningar och hinder för att kunna identifiera 

särbegåvade elever. Ref: Wallström, 2010; Pettersson, 2011; Mönks & Ypenburg, 2009. 

 

Fråga 18-19 belyser skillnaden mellan särbegåvade och högpresterande elever. Ref: Persson, 

2014; Wallström, 2010; Mensa.se; Pettersson & Mattsson, 2015. 
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Fråga 20 handlar om särbegåvades ålder. Ref: Mönks & Ypenburg, 2009.  

 

 

Fråga 21-23 handlar om generellsärbegåvning och särbegåvning inom specifika ämnen, 

speciellt matematik. Ref: Pettersson, 2008; Persson, 2007; Mattsson, 2013; Krutetskii, 1976; 

Renzulli, 1986.  
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Fråga 24-26 handlar om särbegåvade elever som underpresterar, om pedagogerna vet vilka 

tecken de ska titta efter m.m. Ref: Mattsson, 2013; Berger, 2014; Mönks & Ypenburg, 2009; 

Ziegler, 2010; Wallström, 2010.  
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