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Detta är en rapport från en forskningscirkel med syfte att fördjupa lärares 
kunskaper kring teorier om matematisk begåvning, och att leda lärarna i att 
vetenskapligt utforska sin egen praktik gällande att identifiera och stödja 
matematiskt begåvade elever. Genom utökad kunskap om matematisk begåvning 
och genom olika identifieringsmetoder kunde lärarna ana vilka elever som 
var matematiskt begåvade. Dock var ingen helt säker på att alla identifierade 
elever var matematiskt begåvade eller att de hade hittat alla begåvade elever. 
För att stödja de matematiskt begåvade i det vanliga klassrummet lades stor vikt 
på uppgifter. Lärarna observerade hur två utprövade uppgifter fungerade för 
identifierade respektive icke-identifierade elever. Identifierade elever upplevde 
båda uppgifterna mer positivt, de icke-identifierade blev mer positiva till 
framförallt den ena uppgiften efter att ha arbetat med den. Vi har bekräftat att 
fortbildning inom matematisk begåvning underlättar för läraren i arbetet med 
att upptäcka de matematiskt begåvade. Arbetet i forskningscirkeln indikerar även 
att den typ av uppgifter som användes, tilltalar matematiskt begåvade elever och 
verkar ha en positiv effekt gällande intresse och glädje för matematik även för de 
elever som inte blev identifierade.
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Förord 

Denna text är en rapport från en forskningscirkel som anordnades i regi av 

Regionalt Utvecklings Centrum (RUC) vid Karlstads universitet. Vi är djupt 

tacksamma för allt stöd och positiv support från Elisabeth Nyberg och Helena 

Larsson vid RUC under hela projekttiden. Elisabet Mellroth har varit ledare för 

forskningscirkeln. I detta har hon planerat, strukturerat och organiserat 

projektet. De deltagande lärarna har lagt ned mycket tid och ett stort 

engagemang i projektet. Alla delar är lika mycket värda och projektet hade inte 

varit genomförbart utan allas engagemang, ledare såväl som deltagare. 

I projektet har vi bollat några frågeställningar med aktiva forskare inom olika 

forskningsområden kopplade till undervisning. Speciellt vill vi tacka följande 

personer för att de ställt upp med sin tid och kloka råd: Jorryt van Bommel, 

Markku Hannula och Roland S. Persson. 

Slutligen vill vi varmt rekommendera forskningscirkeln som en form av 

fortbildning där praktik och teori verkligen ges möjlighet till fruktsamma 

möten. Via forskningscirkeln upplevde vi även att universitetsvärlden och 

skolans värld kom varandra närmare, något vi upplever som positivt och 

nödvändigt för att kunna utveckla såväl forskning på undervisning såväl som 

skolans praktik. 

/Elisabet Mellroth 

  



 

 

Sammanfattning 

Denna rapport beskriver en forskningscirkel gällande matematisk särskild 

begåvning vid Karlstads universitet. Forskningscirkeln genomfördes mellan 

hösten 2014 och våren 2016. Syftet var dels att de deltagande lärarna (7 st, 

undervisande i åk 4-9) skulle delta i fortbildning kring teorier om särskild 

begåvning, specifikt om matematisk särskild begåvning, dels ledas i arbetet med 

att vetenskapligt utforska sin egen praktik gällande att identifiera och stödja de 

matematiskt begåvade eleverna. Med hjälp sin egen utökade kunskap om 

särskild begåvning i matematik och med hjälp av olika identifieringsmetoder 

kunde lärarna ana vilka elever som var matematiskt begåvade. Ingen av lärarna 

kunde dock vara helt säker på att alla de identifierade eleverna var matematiskt 

begåvade. Ingen av lärarna kunde heller vara helt säker på att de hade hittat alla 

som var särskilt begåvade. Alla lärare var överens om att man behöver observera 

eleverna under en längre tid och använda sig av flera olika typer av verktyg för 

att kunna uttala sig om elevens matematiska begåvning. 

I arbetet med att stödja de matematiskt särskilt begåvade i det vanliga 

klassrummet lades stor vikt på uppgifter. Två uppgifter utvecklade för att 

utmana matematiskt särskilt begåvade elever valdes ut och implementerades i 

varsin omgång i klassrummen. Lärarna observerade hur uppgifterna fungerade 

- dels för de identifierade eleverna och dels för de icke-identifierade. De 

identifierade eleverna upplevde båda uppgifterna mer positivt än de icke-

identifierade, de icke-identifierade ändrade sin upplevelse av uppgiften till mer 

positivt efter att de hade arbetat med den. 

Genom forskningscirkeln har vi bekräftat att fortbildning inom särskild 

begåvning underlättar för läraren i arbetet med att upptäcka de särskilt 

begåvade eleverna. Utöver det kan vi genom forskningscirkeln ana att den typen 

av uppgifter som användes tilltalar de matematiskt begåvade, och verkar ha en 

positiv effekt gällande intresse och glädje för matematikarbetet på de elever som 

inte blev identifierade.  

Att delta i en forskningscirkel är inte samma sak som att forska. En 

forskningscirkel är tänkt att leda den aktiva läraren att vetenskapligt undersöka 

och utveckla sin egen praktik utifrån olika perspektiv. En forskningscirkels 

resultat kan mycket väl leda vidare till såväl skolutvecklingsprojekt som 

forskningsstudier.  
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En forskningscirkel för lärare – om elever särskilt begåvade i 

matematik 

Denna text är en rapport om en forskningscirkel. Texten är producerad genom 

samarbete mellan forskningscirkelledaren och de deltagande lärarna. Genom 

texten vill vi visa hur vi har arbetat i forskningscirkeln, vad lärarna har 

undersökt och vad vi kan dra för slutsatser av det. Att genomföra en 

forskningscirkel är inte samma sak som att forska. Till exempel är tiden för att 

genomföra en forskningscirkel mer begränsad, vilket leder till att vissa val måste 

göras utan att hinna fördjupa sig i alternativ, så som bland annat krävs av 

forskning. Resultaten som redovisas i denna rapport är därför resultat som 

speglar deltagarnas upplevelser och resultaten är av en beskrivande art. De är 

alltså inte statistiskt behandlade eller säkerställda. Att vara med i en 

forskningscirkel kan dels syfta till fortbildning, men det kan också syfta till att 

med vetenskapliga metoder genomföra en undersökning i sin egen praktik i 

samarbete med andra kollegor.  

Forskningscirkeln 

Hösten 2014 startade Regionalt Utvecklings Centrum (RUC) vid Karlstads 

universitet en forskningscirkel om matematiskt särskilt begåvade elever. En 

forskningscirkel kan handla om vilket ämne som helst, men bör vara upplagd 

som ett samarbete mellan aktiva pedagoger och en forskningsutbildad pedagog. 

Upplägget av denna forskningscirkel vägleddes av en metodbok om 

forskningscirklar (Persson, 2009). Resultatet av en forskningscirkel bör vara 

utökad kunskap hos samtliga deltagare, samt att den nya kunskapen ska kunna 

bidra till att deltagande lärare kan förändra eller utveckla sin egen undervisning 

såväl som delar av skolans övriga arbete. Sju lärare från fyra kommuner i 

Värmland deltog. De deltagande lärarna undervisade i matematik i samtliga 

årskurser från åk 4 till åk 9, två av lärarna undervisade i åk 8. Forskningscirkeln 

leddes av en forskarutbildad lärare. Mellan november 2014 och juni 2015 pågick 

den mest aktiva fasen av denna forskningscirkel som handlade om matematiskt 

särskilt begåvade elever. 

Det har varit, och är fortfarande, ovanligt att särskilt begåvade elevers behov i 

undervisning lyfts i den svenska lärarutbildningen (Mattsson, 2013). 

Forskningscirkeln syftade till att öka de deltagande lärarnas kunskap om 

matematiskt särskilt begåvade elever. Den syftade även till att lärarna skulle 

pröva och utvärdera arbetssätt och matematiska problem som förespråkas i 

litteratur om matematisk särskild begåvning (Sheffield, 2003). För att uppnå 
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syftet planerades, under läsåret 2014-2015, nio träffar á två timmar med 

lärarna. Mellan träffarna skulle lärarna arbeta med forskningscirkeln c:a två 

timmar per vecka enligt den metodbok om forskningscirklar som användes 

(Persson, 2009). 

De första två träffarna i forskningscirkeln var teoretiska och syftade till att bygga 

upp kunskap kring särskild begåvning i allmänhet, samt kring särskild 

begåvning specifikt inom matematik. Träff nummer tre och fyra ägnades åt att 

diskutera, och planera för, hur lärarna skulle kunna känna igen särskilt 

begåvade elever samt hur de skulle kunna implementera och utvärdera de valda 

problemen i sina undervisningsgrupper. Mellan den fjärde och nionde träffen 

implementerade, utvärderade och analyserade de sju lärarna arbetet med två 

utvalda problem. Som uppföljning av forskningscirkeln träffades lärarna och 

forskningscirkelledaren vid tre tillfällen det påföljande läsåret 2015-2016. 

Forskningscirkeln avslutades formellt i maj 2016. 

I denna rapport sammanfattar vi först kort den teori som forskningscirkeln hade 

sin grund i. Därefter beskriver vi den metod som genom forskningscirkeln 

utvecklades för lärarnas undersökningar och utvärderingar. De slutsatser vi 

tycker oss kunna dra av våra undersökningar finns beskrivna samt vad vi kan 

rekommendera andra att tänka på i arbetet med likande projekt. Varje 

deltagande lärare har också bidragit med en sammanfattning av sin egen 

uppfattning av forskningscirkeln och de undersökningar vi gjorde. 

I forskningscirkeln, som hade sin aktiva fas läsåret 2014 – 2015, har sju lärare 

tillsammans arbetat med att testa ett antal matematiska problem med mål att 

undersöka hur man kan avgöra om en speciell uppgift är bra att använda till 

elever särskilt begåvade i matematik. Uppgiften analyserades först efter de 

kriterier en uppgift ska uppfylla för att vara en ”rik lärande uppgift”, se bilaga 1. 

Därefter implementerades uppgiften i en klass eller i elevgrupper. De elever 

läraren anade var särskilt begåvade i matematik intervjuades därefter. Två 

uppgifter undersöktes på detta sätt av sju lärare i sju elevgrupper. Eleverna gick 

i årskurs 4 till årskurs 9. Uppgift 1 – ”Var är jag?” återfinns i Bilaga 12. Uppgift 

2 – ”Drömfält” återfinns i Bilaga 13. 

Efter att du som är lärare har läst detta material ber vi dig titta på dina elever 

och fundera över om det finns någon som kanske är särskilt begåvad och då 

specifikt inom matematik. Det är inte säkert att dessa elever presterar bäst eller 

ens bra i testsituationer. En start i din iakttagelse kan vara att läsa igenom den 

litteratur vi använt som teori i denna forskningscirkel. 
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Teori använd i forskningscirkeln 

Det är viktigt att notera att oftast är det som skrivs i texter om särskilt begåvade 

elever generaliseringar. Varje individ är unik, därför är det inte troligt att allt 

stämmer in på varje särskild begåvad individ. 

Tänk också på att även om högpresterande elever särskiljs från de särskilt 

begåvade eleverna i denna text, så behöver med all säkerhet även de 

högpresterande utmanas. 

Särskild begåvning 

Det finns många definitioner på vad som menas med särskild begåvning. För att 

pedagoger ska kunna ge rätt stöd i undervisningen till särskilt begåvade elever 

är det viktigt att de lär sig att känna igen vilka elever som kan vara särskilt 

begåvade. Det finns ett antal olika tabeller och listor att använda i en 

identifikationsprocess. Det är dock mycket viktigt att pedagoger får utbildning 

om särskild begåvning för att kunna känna igen och stödja de särskilt begåvade 

eleverna. Utan djupare kunskap kring särskild begåvning blir tabeller och listor 

oanvändbara, något som vi också har som ett delresultat av denna 

forskningscirkel. 

För att beskriva vad särskild begåvning är har vi i denna forskningscirkel utgått 

från två stycken väl erkända modeller som vi anser kompletterar varandra. Det 

finns dock många fler modeller och definitioner att tillgå. 

The three ring conception of giftedness 

De flesta modeller för särskild begåvning visar på liknande sätt att det är flera 

faktorer som påverkar om en individ är särskilt begåvad. Joseph Renzullis 

modell ”The three ring conception of giftedness” är en sådan så kallad multi-

dimensionell modell, Figur 1. 
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Figur 1 Från Renzulli, J. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental 

model for creative productivity. I R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions 

of giftedness (ss. 246-279). New York, NY: Cambridge University Press. 

 

Enligt Renzullis modell innebär särskild begåvning att individen har  

 en förmåga som ligger långt över det normala (Above average ability),  

 en stark inre motivation och uthållighet (Task commitment),  

 en kreativ förmåga utöver det vanliga (Creativity).  

Det vill säga, det är när dessa tre egenskaper sammanfaller som individen enligt 

denna modell sägs vara särskild begåvad. 

The Differentiated Model of Giftedness and Talent 

En annan mycket välkänd modell är The Differentiated Model of Giftedness and 

Talent (DMGT), se Figur 2. 

  

 

Above 
average 
ability 

Task commitment 

Creativity 

Gifted 
behaviour 
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Figur 2 Från Transforming gifts into talents (Gagné, 2004) 

 

Enligt DMGT har 10% av populationen en medfödd särskild begåvning (a gift). 

Beroende på ett antal katalysatorer, både externa och interna, kan denna 

begåvning utvecklas till en talang. Att ha en talang innebär i denna modell att 

individen presterar bland de 10 % bästa inom den domänen och relativt den 

population individen tillhör. Katalysatorerna som kan hjälpa begåvningen att 

utvecklas kan även, om de används felaktigt, stjälpa utvecklingen. Att särskilt 

begåvade elever skulle klara sig själva i undervisningen är en myt (Winner, 

1996), och om de inte får det stöd de behöver löper de stor risk att utveckla 

socioemotionella problem (Persson, 2010).  

I skolan möter eleverna flera av dessa katalysatorer, till exempel möjliga 

utbildningsvägar och aktiviteter (provisions) som erbjuds samt de lärare och 

mentorer (persons) som finna att tillgå. Även skolans fysiska och sociala miljö 

(milieu) kan tolkas som katalysatorer i Gagnés modell. I Gagnés modell är det 

tydligt uttalat att ’att vara särskilt begåvad’ innebär att ha en potential till att 

prestera långt över vad som är förväntat. Det handlar alltså inte om vad 
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individen faktiskt presterar. Men skolan har en skyldighet enligt skollagen (SFS 

214:458) att hjälpa alla elever att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling, vilket innebär att undervisningen måste anpassas så att 

elevernas potential fångas upp och får stimulans att utvecklas. 

På grund av myten om att särskilt begåvade elever klarar sig själva och även 

presterar högt, kan det vara bra att känna till några karakteristika som kan skilja 

sig mellan särskilt begåvade elever och högpresterande elever, se Tabell 1.  

 

Tabell 1 Jämförande karakteristika mellan särskilt begåvade och högpresterande elever. 

Särskilt begåvade elever Högpresterande elever 

Ställer frågorna Vet svaret 

Är synnerligen nyfikna Är intresserade 

Har oväntade, nästan fåniga idéer Har bra idéer 

Diskuterar i detalj och utvecklar Svarar på frågorna 

Är långt bortom de mest högpresterande Hör till de mest högpresterande 

Visar passionerat intresse och har åsikter Lyssnar intresserat 

Vet oftast redan Lär med lätthet 

Föredrar vuxnas sällskap Trivs med klasskamrater 

Drar slutsatser av sin förståelse Förstår begreppen 

Föreslår projekt och uppgifter Gör läxorna 

Är intensiv Är mottaglig 

Skapar snarare en ny design  Härmar efter precist 

Älskar lärande (men inte nödvändigtvis skolan) Trivs ofta i skolan 

Uppfinnare Tekniker 

Goda och insiktsfulla gissningar Gott minne 

Njuter av komplexitet  Föredrar en enkel seriell progression 

Är synnerligen observanta Är på alerten 

Är snarare mycket självkritiska Är ofta nöjda med vad de lärt sig 

Kokot, S. (1999). Help – our child is gifted! Guidelines for parents of gifted children. 
Lyttelton, South Africa: Radford House Publications. 
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Kopplat till normalfördelningen utgörs de högpresterande elever, även kallade 

måttligt särbegåvade, ungefär av 15 - 20%, jämfört med de särskilt begåvade 

(tidigare särbegåvade) som utgör 2 - 4% (Persson, 2014). Vi påminner om vad 

vi tidigare skrivit om att det inte är tillräckligt att studera innehållet i en tabell 

för att kunna dra en slutsats om en individ. Djupare kunskap om särskild 

begåvning krävs av den som eventuellt använder en lista eller tabell. Men vi vill 

ändå lyfta upp Kokots tabell eftersom den ofta fungerar som en ögonöppnare 

kring några av de karakteristika som kan visa sig hos särskilt begåvade elever i 

en klassrumssituation. 

Matematisk särskild begåvning 

För särskild begåvning i matematik finns det ingen enhetlig definition. För att 

göra arbetet i forskningscirkeln praktiskt genomförbart valde vi att hålla oss till 

en definition som vi ansåg låg nära praktiken. Det vill säga, vi ansåg att det var 

relativt lätt att tolka modellen i förhållande till det praktiska arbetet i 

matematikundervisningen. Vi valde Linda Sheffields beskrivning (Sheffield, 

2003). Denna modell är även internationellt välkänd inom fältet matematisk 

begåvning. 

Enligt Linda Sheffields modell kan man upptäcka vissa kännetecken hos ett 

matematikbegåvat barn. Dessa kännetecken kategoriseras genom fyra 

underkategorier: 

 matematiskt sinne 

 matematisk formalisering och generalisering 

 matematisk kreativitet 

 matematisk nyfikenhet och uthållighet 

Matematiskt sinne handlar om att eleven: 

• älskar att utforska mönster och pussel, 

• ser matematik och struktur i olika situationer, 

• känner igen, skapar och utvidgar mönster, 

• organiserar och kategoriserar information, 

• har en djup förståelse för enkla matematiska begrepp, inklusive en 

välutvecklad taluppfattning. 

Matematisk formalisering och generalisering handlar om att eleven: 

• generaliserar strukturen av ett problem, oftast efter endast ett fåtal 

exempel, 

• använder ett, till problemet, anpassat resonemang, 
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• tänker logiskt och symboliskt med hjälp av kvantitativa och rumsliga 

samband, 

• utvecklar bevis och andra övertygande argument. 

Matematisk kreativitet handlar om att eleven: 

• bearbetar matematisk information flexibelt – växlar från beräkningar till 

visuella och grafiska representationer, 

• vänder på tankegångar – kan växla från direkta till omvända 

angreppssätt, 

• har genuina metoder för problemlösning – löser problem på sitt eget sätt, 

med hjälp av ovanliga metoder, 

• strävar efter matematisk elegans och tydlighet i sitt resonemang. 

Matematisk nyfikenhet och uthållighet handlar om att eleven: 

• är nyfiken på matematiska samband och relationer – undrar “varför” och 

“tänk om”, 

• har energi och uthållighet vid lösning av svåra problem, 

• söker bortom problemets ytliga drag och fortsätter att utforska även efter 

att det ursprungliga problemet är löst. 

(Sheffield, 2003 översättning av Szabo, 2013). 

 

I litteraturen kring matematiskt särskild begåvning finns uttalat att det är viktigt 

att erbjuda utmanande uppgifter till de matematiskt särskilt begåvade eleverna 

(t.ex. Benölken, 2015; Nolte, 2012; Sheffield, 2003). Sådana uppgifter bör till 

exempel ha öppna slut, erbjuda kreativitet samt uppmuntra elevernas glädje och 

nyfikenhet i problemlösning. Sheffield kallar sådana uppgifter för ’rikt lärande 

uppgifter’ och hon listar vilka kriterier en sådan uppgift bör uppfylla, se 

översättning i bilaga 1: 

A rich learning task might: 

Have an entry point for all and offer a real challenge to students at any level  

Encourage students to recognize patterns, make generalizations, reason, justify and 
question the answers 

Allow students to approach the problem in multiple ways using different solution 
strategies and tools - technology, models, drawings … 

Encourage creativity and an innovative application of mathematics 

Have important, useful mathematics embedded in it and encourage students to make 
sense of the mathematics 

Allow for different starting points, different middles, different solutions or different 
positions to be taken or defended 

Encourage engagement, discourse, and collaboration 
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Require higher-level thinking and problem solving 

Promote competence, enjoyment, independence, and confidence in mathematical 
abilities 

Enable teacher and the students themselves to assess student learning and difficulties 

(Från ett dokument delat av Linda Sheffield till forskningscirkeln, översättning 

se bilaga 1). 

Krutetskii (1976) är den mest refererade inom fältet matematisk särskild 

begåvning. Flera av de senare beskrivningarna, t.ex. Sheffield (2003), har 

många likheter med Krutetskii. Enligt Krutetskii visar matematiskt särskilt 

begåvade elever upp vissa förmågor när de arbetar med matematisk 

problemlösning. Pettersson och Wistedt (2013) har tolkat och översatt dessa 

förmågor till följande sammanställning som även finns med i Skolverkets 

stödmaterial för särskilt begåvade elever (Skolverket, 2015): 

 Förmåga att formalisera matematiskt material: att skilja form från 

innehåll, att operera med formella strukturer av relationer och 

samband. 

 Förmåga att generalisera matematiskt material. 

 Förmåga att operera med siffror och andra symboler. 

 Förmåga till sekventiellt, logiskt resonerande: kunna skilja på 

förutsättningar för, och slutsatser av, ett resonemang och förmågan 

att dra slutsatser från givna förutsättningar. 

 Förmåga att förkorta resonemang, klart och enkelt i slutsatser. 

 Förmåga till flexibilitet och reversibilitet, skifta tankemodeller och 

vända tankegångar. 

 Förmåga att minnas matematisk information som gör det möjligt att 

använda erfarenheter i nya problemlösningssituationer, exempelvis 

relationer mellan storheter och argumentationsscheman. 

 Generell fallenhet och intresse för matematik i en lust att söka 

matematiska aspekter av omvärlden. 

 

Identifikation av särskilt begåvade elever 

Det finns mycket litteratur som beskriver särskilt begåvade elevers 

karakteristika och flera listor och tabeller är producerade. Dessa listor ska 

användas kritiskt och man bör till exempel reflektera över i vilket sammanhang 

respektive lista är producerad (Nissen, 2016). Det är alltså viktigt att den som 

eventuellt använder sig av sådana listor först läser den bakomliggande 

litteraturen. 
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Det är internationellt sett vanligt att identifiera särskild begåvning med något 

slags intelligenstest, vanligtvis ett WISC-test (Nissen, 2016). Dessa test är ofta 

både tids- och resurskrävande och mäter heller inte till exempel kreativitet eller 

divergent tänkande (Nissen, 2016.). För att snabbt och enkelt kunna få ett 

förstahandsintryck gällande om en elev är särskilt begåvad har Nissen (2014) 

utvecklat tre stycken listor som är avsedda att fyllas i av eleven, elevens 

vårdnadshavare och elevens lärare. Varje lista innehåller 25 påståenden där 

man väljer mellan 0, 1 eller 2 beroende på hur väl man tycker att ett påstående 

stämmer. Det går därför relativt snabbt att fylla i en lista och att summera 

resultatet.  

Nissen (2016) har visat att listorna har god validitet och reliabilitet och de 

korrelerar även väl med WISC-test. Nissen nämner dock att ytterligare 

validering krävs och att listorna är utvecklade för den danska kontexten. 

Sveriges och Danmarks kultur och samhällsstruktur är relativt närliggande, men 

det finns säkerligen även skillnader. Enligt Nissen ger listorna en indikation på 

om en elev är särskilt begåvad med 95 procent sannolikhet. Alla tre listorna är 

tänkta att användas tillsammans som en helhet, i forskningscirkeln har vi enbart 

använt oss av elevlistan. 

Enligt Cosmovici Idsøe (2014) kan vänner och klasskamrater ibland vara 

medvetna om vissa karakteristika som inte ens vårdnadshavare vet om. I hennes 

bok Elever med akademisk talent i skolen finns en lista bifogad ämnad för 

klasskamrater att fylla i. I forskningscirkeln använde vi oss av denna lista som 

ett komplement till Nissens elevlista. Vi använde en svensk översättning av 

listan och kallade den för kompisnominering. I Cosmovici Idsøes bok finns även 

ett självrapporteringsschema med ja/nej-frågor ställda till eleven om dem 

själva. Att särskilt begåvade barn kan känna sig annorlunda och vara medvetna 

om sina förmågor ges exempel på i boken Begåvade barn (Winner, 1996). Bland 

annat av den anledningen kan det vara viktigt att även lyssna till barnets egen 

röst kring hur det ser på sig själv. 
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Genomförande 

Identifikationsmetoder 

I forskningscirkeln hade vi innan implementering gått igenom teorier kring 

särskild begåvning i allmänhet (Renzulli, 2005; Gagne, 2004). Gällande 

begåvning inom matematik valdes Sheffields modell (2003). 

För att uppnå ett gemensamt arbetssätt utvecklades två genomförandelistor, en 

för varje utvald uppgift, bilaga 2 och 3. Innan implementeringen hade lärarna 

valt att observera några individer genom resultat på identifikationslistan, 

kompisnominering och/eller efter vad läraren själv noterat baserat på lärarens 

utökade kunskap om särskild begåvning. Efter implementeringen av uppgift 1 

valdes några elever ut till intervju, intervjun var semistrukturerad och följde en 

intervjuguide, bilaga 4. Vid implementeringen av uppgift 2 observerades några 

elever extra. Alternativt valdes några elever ut till en extra redovisning där de 

observerades extra. 

Med elever identifierade av lärare menas i denna rapport elever som lärarna 

via något av momenten; elevidentifikationslistan (Nissen, 2014) översatt i bilaga 

5, självrapporteringsschema (Cosmovici Idsøe, 2014) översatt i bilaga 6, 

kompisnominering (Cosmovici Idsøe, 2014) översatt i bilaga 7, intervju eller 

observation, guider i respektive bilaga 4 och 11, ansett vara av extra intresse för 

denna forskningscirkel. Sammanställningen finns presenterad i Tabell 2. 
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Tabell 2 Elever identifierade av lärare. Ett ”?” innebär att det inte varit tydligt vad läraren 

menat. Ett ”(x)” innebär att eleven inte varit observerad under hela implementeringen 

till exempel på grund av frånvaro. 

Elevnummer Lista/självuppskattning 

med säkerhet 

(poäng/ant. Ja) 

Lista/självuppskattning 

viss tveksamhet 

Observerad 

via uppgift 

1 

Observerad 

via uppgift 2 

101 (43/18)  X X 

103 (39/14)  X X 

104   X X 

105   X X 

206  (35/11) (x)   

210  (36/13) (x)   

212  (34/4)   

218 (36/13)  X X 

224  (35/12) X  

225 (39/14)  (x) X 

306 (29/15)  X X 

314 (44/14)  X X 

402 (38/18)  X X 

420 (36/13)  X X 

501  (32/11) X  

502 (37/18)  X X 

507  (35/10) bild  X 

511  (36/14) engelska   

512 (36/14)  X  

514 (35/15)  X X 

515  (34/14) NO X  

520 (35/15) ?  X  

523 (39/14) ?    

603 (-/16)    

613 (44/15)    

616 (32/15)    

623 (48/14)    

703  (37/14) X  

704 (35/15)   X 

709 (40/20)  X X 

711  (43/14)   

714 (39/15)   X 

722  (34/10) X  

726  (33/14)  X 
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Genomförande, analys och resultat 

Att använda sig av flera olika verktyg i en identifikationsprocess av särskild 

begåvning kan tyckas vara självklart och vikten av att göra detta blev väldigt 

tydligt i forskningscirkeln. För vissa elever stämde samtliga 

identifikationsmoment överens och stärkte lärarens uppfattning om eleven som 

särskilt begåvad inom matematik. För andra elever var det snarare den samlade 

bilden som kunde indikera att en elev var särskilt begåvad i matematik. Extra 

svårt var det att skapa sig en bild kring elever med någon typ av 

inlärningssvårighet eller funktionshinder som till exempel autism. Även om 

vissa identifikationsmoment som användes i denna forskningscirkel väckte stor 

skepsis som enskilt moment var deltagarna överens om att alla moment 

tillsammans gav en bild av eleverna när det handlade om att indikera vilka elever 

som kunde vara särskilt begåvade. Detta sätt att arbeta är med största 

sannolikhet inte perfekt och vi är väl medvetna om att det mycket väl kan vara 

andra individer i klasserna som är särskilt begåvade som inte lyfts fram av denna 

metod. Det finns heller inget som säger att de elever som har lyfts fram i denna 

process med säkerhet är särskilt begåvade i matematik. Men trots bristerna har 

arbetssättet indikerat att några elever behöver extra utmaningar i matematik. 

Arbetssättet har även bidragit till att skapa tankar hos lärarna om att det kan 

finnas flera elever som man som lärare behöver observera utifrån ett 

begåvningsperspektiv. 

Identifikationslistan 

Enligt Nissen (2014) ska man titta extra på de elever som uppnår 34 poäng eller 

mer på elevlistan. Nissen menar att alla tre listorna (elev-, vårdnadshavare- och 

lärarlistorna) skall användas i kombination. I forskningscirkeln användes 

enbart elevlistan. Nissens identifikationslista kompletterades med en lista där 

eleven fyllt i ett självrapporteringsschema (Cosmovici Idsøe, 2014). Eleverna 

svarade ja eller nej på ett antal påståenden om dem själva. Utöver detta 

användes även en kompisnomineringslista (Cosmovici Idsøe, 2014) där 

eleverna fick nominera de klasskompisar som de tyckte passade bäst in på olika 

påståenden. Listorna finns i bilaga 5, 6 och 7.  

I forskningscirkeln ville vi undersöka om det fanns en relation mellan antalet ja 

som eleven gav via självrapporteringsschemat och antalet poäng de fick på 

elevlistan, Figur 3. Det fanns vissa elever som lärarna valde att studera extra 

vilka hade mindre än 34 poäng på identifikationslistan. Dessa hade minst 11 st 

ja på självuppskattningen. I gruppen diskuterades om antalet ja som eleven 
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angav också är en viktig faktor att ta hänsyn till. Vi hade tyvärr inte tillgång till 

litteratur som kunde hjälpa oss att tolka det resultatet. 

 

Figur 3 Antalet ja eleven har angett mot antalet poäng på identifikationslistan. 

 

 

 

Figur 4 Fördelning av de identifierade eleverna. 

 

Figur 3 visar antalet ja som individen har svarat plottat mot antalet poäng på 

identifikationslistan. Samtliga elevers (152 st) resultat finns med, 

korrelationskoefficienten är 0,61. Det finns alltså en svag korrelation mellan 

antalet poäng och antalet ja en elev får via identifikationslistan. Korrelationen 

är dock svag, man kan inte med säkerhet säga att värdet på den ena variabeln är 

högt bara för att den andra är det. Kompletterande data om eleven behövs för 

att avgöra detta. Men ett högt värde på den ena eller den andra variabeln kan 

vara en indikation på att eleven är särskilt begåvad och att ytterligare 

                                                
1 Korrelationskoefficienten är beräknad med inbyggt kommando i excel [=korrel(matris1;matris2)] 
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information kring eleven behövs. Här bör poängteras att identifikationslistan 

handlar om särskild begåvning i allmänhet, eleven kan vara särskilt begåvad 

inom en annan domän än matematik. En av lärarna i forskningscirkeln noterade 

till exempel att hon anade särskild begåvning inom bild eller naturvetenskap för 

några av eleverna som nådde höga poäng via elevlistan, men att hon inte 

upplevde särskild begåvning inom matematik hos dessa elever. Figur 4 visar hur 

de identifierade eleverna (34 st) fördelade sig då antalet ja plottades mot antalet 

poäng på identifikationslistan. 

Summering av lärarnas reflektioner gällande identifikationslistorna 

Det var förvånansvärt många elever som identifierades via elevlistan genom att 

få 34 poäng eller mer - 34 elever av totalt 152. En del av de elever som blev 

identifierade hade lärarna tidigare funderat över gällande särskild begåvning 

alternativt i behov av extra utmaning. En del av dessa elever var högpresterande, 

men det fanns även elever som var lågpresterande. Två elever med någon slags 

diagnostik nådde över 34 poäng. Lärarna upplevde att elevlistan gav en 

indikation på vilka elever man ska observera extra ur begåvningsperspektivet, 

men kände sig också kritiska till listan, speciellt som eget identifikationsmedel. 

I våra identifikationslistor ingick även en självuppskattningslista. Lärarna för 

elever i de högre årskurserna upplevde det som att denna lista premierade 

pojkarna och diskuterade om orsaken kan vara att flickor allmänt har ett lägre 

självförtroende. Självuppskattningslistan upplevdes inte förbättra 

identifikationsprocessen i någon större omfattning. 

Summering av lärarnas reflektioner gällande kompisnomineringen 

Syftet med kompisnomineringen är att man genom dessa kan upptäcka aspekter 

som inte lärare eller vårdnadshavare känner till om individen. Listan som 

använts här är tänkt att lyfta specifika förmågor som elever ser hos andra elever. 

Förmågorna som efterfrågas refererar till aspekter som intelligens, kreativitet, 

personlighet och ledaregenskaper (Cosmovici Idsøe, 2014). I detta arbete 

saknades information kring hur kompisnomineringens resultat skulle tolkas.  

Allmänt anser vi att kompisnomineringen gav värdefull information till lärarna 

kring hur eleverna i klassen uppfattar varandra. Den avslöjade också ”osynliga” 

elever som fick få eller inga kompisnomineringar. Värt att nämna är att eleverna 

fick nominera alla kompisar de tyckte var värda att nominera under respektive 

påstående. Tanken med detta var att inte eleverna skulle göra ”bästa kompis 

val”, alltså känna sig tvungna att välja sin bästis trots att de egentligen tyckte att 

fler passade in. 
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Hur kompisnomineringen hjälper till i identifieringen av de särskilt begåvade 

eleverna känns inte självklart för oss. I vissa fall upplevde lärarna att det fanns 

en självklar korrelation mellan de elever som lärarna efter 

identifikationsprocessen upplevde som särskilt begåvade. I andra fall saknades 

kompisnomineringar helt, eller till stor del, för de som var identifierade av 

lärarna. 

Beräkning av talet som placerats i kompisnomineringen 

Talet för respektive kompisnomineringsfråga har beräknats som antalet gånger 

individen är namngiven dividerat med det totala antalet angivna namn, i 

tillhörande klass, på denna fråga multiplicerat med etthundra. 

För att undersöka hur kompisnomineringarna skiljer sig mellan de elever som 

är identifierade av listan (34 poäng eller mer) eller på annat sätt av lärare (en 

elev har 29 p, en annan 33p på listan), beräknades medelvärdet för respektive 

kompisnomineringsfråga i vardera gruppen av elever, identifierade respektive 

oidentifierade. Det vill säga talen för respektive kompisnominering 

summerades och dividerades med antalet identifierade respektive 

oidentifierade elever, Tabell 3. 

Tabell 3 Summan på respektive kompisnomineringsfråga dividerat med antalet individer 

 

 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 KN7 KN8 KN9 KN10 

Id 

(N=30) 13,3 12,1 6,5 14,6 10,7 6,7 7,8 6,2 9,1 4,3 

Oid 

(N=110) 1,8 2,2 3,7 1,3 2,5 3,6 3,4 3,8 2,9 4,3 

 

När gruppen identifierade elever jämförs med gruppen oidentifierade elever 

framkommer det tydligt att de elever som är identifierade nomineras mer av 

sina kompisar på frågorna 1 till 9. Viktigt att påpeka är att det med stor säkerhet 

handlar om ett mindre antal identifierade elever som är mycket nominerade. 

Detta bekräftas av att absolutbeloppet av korrelationskoefficienten2 mellan 

antalet poäng och talet för respektive kompisnominering ligger under 0,6 för 

samtliga frågor. 

 

                                                
2 Korrelationskoefficienten är beräknad med inbyggt kommando i excel [=korrel(matris1;matris2)] 
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Valda uppgifter 

I forskningscirkeln valde vi två av uppgifterna Var är jag? (Where am I) och 

Drömfält (Dream fields) som båda finns i Sheffields bok Extending the 

challenge in Mathematics. Vi valde uppgifter från denna bok bland annat därför 

att vi valt att följa Sheffields modell av matematisk begåvning. Uppgifterna i 

boken är även utvecklade för att fungera för alla elever i en klass, från årskurs 

ett till åtta (K – 8 i USA), och samtidigt ge utmaning till de särskilt begåvade 

eleverna. Innan uppgifterna implementerades översattes de till svenska. 

Därefter analyserades uppgiften utifrån Sheffields kriterier för en rikt lärande 

uppgift, bilaga 1. Ingen av uppgifterna uppfyllde dock kriterierna till 100 %. 

Vid implementeringen av uppgiften för eleverna försökte vi efterlikna 

arbetssättet inom PriMa-projeketet i Hamburg (Nolte, 2010). Ett matematiskt 

problem presenteras ofta där utan frågeställning. Eleverna får en stund där de 

själva får tänka och fundera på vad uppgiften kan handla om. För de två utvalda 

uppgifterna konstruerades därför en Power Point-bild, bilaga 8 och 9, som 

lärarna visade för klassen. Efter att eleverna fått titta på bilden en stund fick de 

problemet utdelat till sig.  

Innan eleverna fick börja lösa problemet ombads de fylla i en värdering av vad 

de tyckte om uppgiften genom att välja en passande smiley, se bilaga 10. 

Därefter fick eleverna arbeta med problemet under en till två lektioner. Läraren 

avgjorde när arbetet skulle avbrytas. När arbetet var klart fick eleverna återigen 

fylla i en värdering kring hur de tyckte det varit att arbeta med uppgiften, se 

bilaga 10. Vi hade nu valt att formulera oss i ord istället för med likadana 

smileys. Anledningen till detta var att vi hade blivit avrådda att använda samma 

mätinstrument efter varandra på grund av att människor då ofta väljer samma 

sak vid båda mätningarna. 

Vid utvärderingen av resultatet fick det mest positiva värdet vid respektive 

mätning siffran 1 och det mest negativa värdet fick siffran 5. Samtliga elevers 

bedömningar samlades in. De elever som lärarna hade identifierat för att 

observera vidare (identifierade av lärare) jämfördes med övriga elever (ej 

identifierade av lärare). Viktigt att påpeka är att de elever som lärarna hade 

identifierat för att observera är sådana som lärarna anade vara särskilt begåvade 

i matematik. De elever lärarna inte valt att observera kan vara särskilt begåvade 

i matematik, men lärarna hade inte kunnat se det. De kan dessutom vara särskilt 

begåvade inom någon annan domän än matematik, något vi inte studerade inom 

ramen för denna forskningscirkel. 

I redovisningen visas elevernas bedömning av uppgifterna vid starten av 

genomförandet, där 1 är det mest positiva värdet. Utgående från elevernas val 
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av bedömning i starten visas även hur eleverna ändrat sina val, det vill säga om 

det är oförändrat eller om de är mer positiva eller mer negativa till uppgiften 

efter avslutat arbete. Det innebär i sin tur att om eleverna valt att ge uppgiften 

den mest positiva bedömningen vid starten finns naturligtvis ingen 

förbättringspotential.  

Elevernas bedömningar av uppgiften Var är jag? är redovisade i Figur 5 och 

Tabell 4. Varje stapel visar det val eleverna gjorde innan de påbörjade arbetet 

med uppgiften. Respektive stapel visar hur många av dessa elever som efter 

genomförandet bedömde uppgiften enligt följande: på samma sätt som innan 

genomförandet, oförändrat; med en mer positiv upplevelse, mer positiv; med 

en mer negativ upplevelse, mer negativ. Motsvarade resultat för uppgiften 

Drömfält är redovisat i Figur 6 och Tabell 5.  
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Figur 5 Elevers bedömning av uppgiften ”Var är jag?” före arbetet med uppgiften samt efter 

avslutat arbete. 

 

 

Figur 6 Elevers bedömning av uppgiften ”Drömfält”, före arbetet med uppgiften samt efter 

avslutat arbete. 
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Tabell 4 Jämförelse av hur identifierade respektive icke-identifierade elever bedömer 

uppgiften ”Var är jag?”. 

 Bedömning före Förändring efter genomförande 

Elever 1 1 eller 2 mer positiv mer negativ ingen 

förändring 

id (n=32) 25% 63% 28% 28% 44% 

icke id 

(n=107) 

9% 40% 33% 24% 43% 

 

Tabell 5 Jämförelse av hur identifierade respektive icke identifierade elever bedömer 

uppgiften ”Drömfält”. 

 Bedömning före Förändring efter genomförande 

Elever 1 1 eller 2 mer positiv mer negativ ingen 

förändring 

id (n=19) 55% 85% 15% 25% 60% 

icke id 

(n=86) 

17% 63% 33% 19% 49% 

 

De identifierade eleverna verkar uppfatta båda uppgifterna mer positivt vid 

starten jämfört med de oidentifierade. För uppgift 2 håller de identifierade 

eleverna till en större grad fast vid sitt första val än de oidentifierade, 60 procent 

jämfört med 49 procent, Tabell 5. För uppgift 2 är det färre av de identifierade 

som ger uppgiften en mer positiv bedömning efter avslutat arbete jämfört med 

de oidentifierade, 15 procent jämfört med 33 procent, Tabell 5. Å andra sidan är 

detta svårt att göra eftersom de till stor del gett uppgiften positiv bedömning 

redan innan start. Vid motsvarande jämförelse för uppgift 1 förhåller sig de två 

grupperna av elever lika, Tabell 4. 

Lärarna återberättar att framförallt uppgift 2 engagerade hela klassen mer än 

vad de är vana vid. Uppgiften gav lärarna möjlighet att ge några utvalda 

individer mer uppmärksamhet. I detta fall hade vi valt att observera de elever 

som vi anade vara särskilt begåvade i matematik. Lärarna poängterar dock att 

denna uppgift likaväl hade kunnat ge möjlighet att observera en annan grupp 

elever på grund av att den skapade ett engagemang i hela klassen. En av 

högstadielärarna poängterar att uppgift 2 visserligen engagerade samtliga 

elever mer än uppgift 1 men att den uppmuntrade till ett ”trial and error-

sökande”. Denna lärare noterade att uppgift 1 lockade de identifierade eleverna 

till en djupare analys av uppgiften och att just dessa elever hade svårt att släppa 
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uppgiften. Genom analys och reflektion kring implementeringen anser vi att 

uppgift 1 var bra men lite väl upprepande. Uppgift 2 var en toppenuppgift, men 

trots det finns en viss tveksamhet kring hur den egentligen utmanade eleverna 

matematiskt. 

Lärarobservation 

Vid starten av forskningscirkeln var några lärare redan starkt övertygade om att 

vissa av deras elever var särskilt begåvade i matematik, medan andra inte hade 

reflekterat över om någon elev var särskilt begåvad. Oavsett hur lärarna tidigare 

sett på eleverna i sina klasser var alla enade om att det inte enbart går att stödja 

sig på olika typer av identifikationslistor eller kompisnomineringar för att 

upptäcka de särskilt begåvade eleverna. Läraren behöver också observera 

eleven, helst över tid. Att lärarobservation är en viktig metod, kanske till och 

med den viktigaste identifikationsmetoden, speciellt gällande akademisk 

begåvning stöds av litteratur, bland annat Gardner, 1992, 2006; Karolyi et al., 

2003; Koshy, 2001 i Cosmovici Idsøe, 2014. Att använda multipla 

identifikationsverktyg, både subjektiva och objektiva, är också något som 

rekommenderas till exempel i ett australiensiskt fortbildningsmaterial för lärare 

om särskild begåvning (Merrick & Targett 2005). 

De individer som observerats extra är utvalda i huvudsak via resultat från 

identifikationslistan och kompisnomineringen, dessa resultat har dock inte varit 

fixa. Lärarens subjektiva bedömning har också avgjort om en elev valts ut för 

vidare observation. Viktigt att poängtera är att när lärarna gjorde sin bedömning 

av vilka elever som skulle observeras extra i forskningscirkeln hade de fått 

utbildning inom begåvningsbegreppet, och specifikt inom matematisk 

begåvning, enligt Sheffield (2003). Lärarna tog hänsyn till dessa teorier när de 

gjorde sin subjektiva bedömning.  

Uppgift 1 – Var är jag? 

I elevernas arbete med uppgiften Var är jag? upplevde lärarna att de 

identifierade eleverna arbetade mer fokuserat och intensivt jämfört med hur de 

brukar arbeta. Uppgiften krävde mycket tid av lärarna, till exempel behövde 

läraren förklara vad som menades med framför, bakom, höger respektive 

vänster i denna kontext. Några elever upplevde uppgiften som repetitiv mellan 

nivåerna, och på grund av det tråkig. Trots detta verkade uppgiften ha 

engagerat. De identifierade eleverna gav sig på att generalisera lösningarna.  

En lärare blev tvungen att bryta arbetet i klassen för att ge instruktioner. Efteråt 

noterade hon hur de identifierade eleverna omedelbart tagit till sig 
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instruktionen och påbörjade ett arbete med att söka en generell lösning, en 

markant skillnad mellan dessa och övriga elever. En elev i en annan klass kände 

igen uppgiften och kopplade den till något de har gjort några veckor tidigare. 

Denna elev letar i minnet efter vilken lösningsstrategi som då användes. Dessa 

observationer kan kopplas till Sheffields (2003) förmågor Matematisk 

kreativitet (flexibilitet) och Matematiskt formalisering och generalisering 

(generalisera). Även Matematisk uthållighet kan anses visas i elevernas arbete 

med uppgiften genom de identifierade elevernas fokuserade arbete med 

uppgiften och deras önskan om att få fortsätta arbeta med uppgiften. 

Frågor relaterade till det rumsliga till exempel framför, höger etc. var i denna 

kontext icke-matematiska och hade eventuellt kunnat undvikas genom en 

tydligare beskrivning av uppgiften. 

Lärarobservationer – Var är jag? 

Under genomförandet av uppgift 1 Var är jag? observerade lärarna några elever 

extra och efter genomförandet genomförde lärarna en intervju med dessa elever 

med en intervjuguide som stöd, se bilaga 4. I intervjun strävades efter att 

undersöka om eleven: 

1. ville ha fler uppgifter av denna typ, 
2. tyckte det var roligt/tråkigt att arbeta med uppgiften, 
3. tyckte problemet var svårt/lätt, 
4. fick anstränga sig/koncentrera sig, 
5. blev nyfiken på/av problemet, 
6. fick ny kunskap genom problemet, 
7. blev motiverad/inspirerad av problemet, 
8. kände sig nöjd genom arbetet med problemet. 

En sammanställning av de intervjuer lärarna gjorde finns i Tabell 6. 
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Tabell 6 Sammanställning av lärarnas observationer 

 

Det bör observeras att de elever som uppgav att uppgiften var svår gjorde detta 

i en positiv bemärkelse. Den elev som uppgav att uppgiften var lätt tyckte detta 

var negativt. 

Några lärarkommentarer 

Lärare 1 

De fyra eleverna (101, 103, 104 och 105) till lärare 1 upplevdes vid observationen 

alla positiva till arbetet med uppgiften. Samtliga hittade mönster eller bidrog till 

att deras grupp hittade mönster. Tre av de fyra eleverna kom på egen hand, eller 

genom lärarstöd, fram till generella metoder. 

Lärare 2 

Tre elever (206, 218, 224) observerades här. Från början hade läraren planerat 

att observera ytterligare en elev (225) men hen var frånvarande vid första passet. 

Vid observationen arbetade två av eleverna fokuserat och målmedvetet, en av 

dessa mer fokuserat än vanligt. En elev blev inte mer engagerad av uppgiften 

jämfört med annars. 

Lärare 3 

Två elever (306, 314) observerades extra, båda letade efter mönster direkt. En 

av eleverna ville fortsätta framåt snarare än att göra klart del 1, medan den andra 

fokuserade och tog sig an problemet. 

Nr 1 (4) Nr 2 (3) Nr 3 (2) Nr 4 (2) Nr 5 (6) Nr 7 (3)

Summa 20 st 

elever

1 - fler uppgifter av 

samma typ 1 2 3

2a - roligt att arbeta 

med uppgiften 4 1 2 3 1 10

2b - tråkigt att arbeta 

med uppgiften 0

3a - svårt problem 1 2 3

3b - lätt problem 1 1

4 -  krävde 

ansträngning/koncentra 4 2 1 7

5 - eleven blev nyfiken 3 1 4

6 - eleven fick ny 

kunskap 3 1 1 1 6

7 - blev 

intresserad/motiveras 1 1 2 4

8 - eleven kände sig 

nöjd 2 1 2 2 1 8

Observerat/noterat hos 

eleverna i samband 

med arbetet

Respektive lärare med (x) st observerade elever
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Lärare 4 

Två elever (402, 420) observerades, båda visade mycket stort intresse när den 

introducerande Power Point-bilden visades. Den ena eleven såg lösningen 

direkt och visade mest uthållighet av alla. Denna elev blev också frustrerad över 

att inte finna en generell lösning när mönstret var upptäckt. 

Lärare 5 

Sex elever (501, 502, 512, 514, 515, 520) blev extra observerade, fem av dessa 

uppges ha arbetat engagerat och/eller aktivt och intensivt med uppgiften. Den 

sjätte eleven arbetar alltid engagerat med matematiken vilken hen gjorde även 

denna gång. Tre av eleverna arbetade med generaliseringar och tre av dem 

arbetade efter en tydlig strategi. 

Lärare 7 

Tre elever (703, 709, 722) blev extra observerade, varav två har neuropsykiatrisk 

diagnos, vilket försvårar den kommunikativa processen med läraren. En av 

eleverna blev engagerad och diskuterade med sina klasskompisar. Denna elev 

ville även behålla problemet för att kunna fortsätta senare. Den ena av de 

diagnostiserande eleverna var insjunken i tankar som hen inte ville bryta och 

den tredje eleven påbörjade problemet med en lång stunds tankearbete som när 

15 minuter av lektionen återstod ivrigt noterades. 

Elevcitat ”Dagens uppgifter var mer utmanande vilket gör det roligare än de 

uppgifter som är i matteboken. Tråkigt att jobba med uppgifter som är för 

lätta. Jag blir uttråkad och orkar inte fokusera.” (Elev till lärare Nr 3). 

Lärarcitat ”Han uttryckte att uppgifter inte får vara för lätta, så blir det 

tråkigt, men att de inte heller ska vara för svåra, så att man inte kommer 

vidare.” (Lärare Nr 5 om en av eleverna). 

Uppgift 2 – Drömfält 

Uppgiften Drömfält engagerade samtliga elever i klassen på ett sätt som flera av 

lärarna upplevde som ovanligt. Uppgiften lämpade sig därför mycket väl att 

genomföra i hela klassrummet. De flesta eleverna arbetade dock med att lösa 

uppgiften genom prövning och därför ansåg lärarna att uppgiften inte var 

särskilt utmanande för de särskilt begåvade eleverna. Några iakttagelser och 

händelser är dock värda att lyfta upp. Det verkade till exempel som om de 

identifierade eleverna var mer systematiska i sitt prövande. De kunde bland 

annat använda sig av en tydlig strategi där de ringade in talen genom att testa 

stora respektive små tal. I några fall noterade lärarna att de identifierade 

eleverna använde sig av ett mer logiskt resonemang.  
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Några av de identifierade eleverna, men inte alla, utmanades av att konstruera 

nya Drömfält. I arbetet med konstruktionen kunde en lärare observera att de 

identifierade eleverna försäkrade sig om att drömfälten skulle vara lösbara, 

medan andra elever även producerade olösbara Drömfält, till synes utan 

reflektion kring lösbarheten.  

En annan lärare utmanade en grupp av elever där en av de identifierade satt. 

Den identifierade eleven hade påbörjat en algebraisk lösning, men fortsatt med 

prövning då resten av gruppen arbetade så. Läraren utmanade gruppen och 

påstod att hon hade ett snabbare sätt. Tävlingsmomentet fick den identifierade 

eleven att engagera sig och finna lösningsmetoder som var mer effektiva än 

någon av de övrigas. Den här slutsatsen är väl värd att reflektera över. 

Det som den här lektionen visade är att de begåvade barnen inte lär sig på egen hand. 
Men genom rätt stimulans kan de använda sin fulla kapacitet och utvecklas vidare och 
finna glädje! (Lärare 2, åk9) 

Lärarobservationer – Drömfält 

Under genomförandet av uppgift 2 Drömfält observerade lärarna några elever 

mer specifikt efter de kriterier Sheffield (2003) anger som viktiga för att bedöma 

nivå på matematisk begåvning respektive progression i matematisk, se bilaga 11. 

Under genomförandet blev det dock mycket svårt för lärarna i helklas-

situationen att notera och bedöma de elever som var valda. Reliabiliteten i 

resultatet är därför svagt. Vi väljer ändå att redovisa resultatet eftersom vi tror 

att om en lärare observerar en elev under en längre tid med hjälp av detta 

verktyg kan man troligtvis skapa sig en bild av elevens nivå av matematisk 

begåvning, samt se hur eleven utvecklar sin matematiska talang.  

De olika kategorierna som undersöktes var: 

A. Djup på förståelse 
B. Flyt och flexibilitet 
C. Originalitet 
D. Generalisering/resonemang 
E. Utvidgning av problemet 

Eleverna graderades mellan 1 och 4 beroende på hur läraren tolkade elevens 

arbete i respektive kategori enligt bilaga 11. En tom ruta innebär att läraren inte 

anser sig ha underlag att bedöma kriteriet. 
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Tabell 7 Lärarnas bedömning av progressions-kategorierna enligt Sheffield (2003) 

Id A B C D E 

101 4 4 3 4 4 

103 3 3 3 3 3 

104 3 3 3 3 3 

105 4 4 4 3 3 

225 4 3 3 4  

306 4 3 1 3 1 

314 3 3 2 3 2 

402 4 4 1 3 1 

420 4 4 2 3 1 

502 3 3 2 3 3 

507 3 3 2 3 3 

514 4 3 2 3 3 

704 2  2 3  

714 4  3 4  

726 3  3 2  

 

Några lärarkommentarer 

Lärare 1 

Fyra elever valdes att observeras extra. Alla fyra eleverna uttryckte att de tyckte 

att uppgiften var rolig. En elev sade att det var spännande att komma på olika 

samband och fundera på olika sätt att lösa uppgiften. Två stycken nämnde att 

det var kul att få lära sig något nytt, i detta fall ekvationer. 

Lärare 2 

En elev observerades extra. Eleven påbörjade på egen hand en lösning med hjälp 

av ekvation, men arbetade ihop med andra som prövade sig fram. Eleven valde 

då att följa de andras arbetssätt. Läraren berättade att hon arbetade med 

ekvationer istället och eleven visade att den också kunde det. Läraren utmanade 

gruppen att arbeta med ekvationer med två variabler och att ersätta den ena 

variabeln med ett uttryck, vilket eleven också klarade. Gruppen fortsatte ändå 

att pröva sig fram. Läraren utmanade gruppen igen och sa att problemet går 
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fortare att lösa med hjälp av ekvationer. Eleverna antog utmaningen och 

konstruerade ett nytt drömfält. Den observerade eleven arbetade nu med 

ekvationslösning och tävlade mot en annan elev som prövade sig fram – och 

vann överlägset. 

Lärare 5 

Tre elever observerades extra. Uppgiften lyftes som mycket svår att bedöma med 

hjälp av Sheffields mall. Läraren motiverade detta med att de elever som är 

valda att observeras alla använde sig av prövning. Läraren nämner också att 

dessa elever prövade på ett strategiskt sätt. 

Lärare 7 

Tre elever observerades extra. En av dessa elever tyckte att problemet var roligt 

och jämförde det med sudoku. En annan elev blev upprörd eftersom problemet 

behandlar ett område inom matematiken de egentligen redan ska vara klara 

med. Läraren tror att denna oro bottnar i betygsstress. Den tredje eleven tog inte 

problemet på allvar utan placerade ut halva människor och negativa människor 

(sådana som sitter på bänken). Eleven är, enligt läraren, fullt medveten om sina 

”felaktiga” lösningar och hen gav uppgiften ett snäpp gladare betyg i slutet av 

lektionen.  
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Lärarnas egna reflektioner kring arbetet i forskningscirkeln 

Lärare, åk 4 

Identifikationsprocessen 

Undersökningen har gjorts i åk 4. Många elever fick höga poäng (8 av 12 elever) 

och det blev många markeringar på ”ja”. De elever som jag i förväg ansåg 

intressanta och ville observera mer låg i topp, så ur det perspektivet kan vi tolka 

listorna som ett bra hjälpmedel. Dock sjunker användbarheten då en så stor del 

av eleverna får höga poäng. När jag studerar hur de markerat/svarat konstaterar 

jag att deras bild av sig själva inte alltid stämmer överens med min. De flesta av 

eleverna visar gott självförtroende och god självkänsla. Jag upplever inte någon 

skillnad mellan pojkar och flickor i min undersökning. 

Beträffande kompisnomineringarna är svaren intressanta och ger en bild av 

klassens förmågor som stämmer väl överens med min. I min grupp var det en 

ganska jämn fördelning av nomineringar. Jag uppmärksammade att en av de 

elever som jag valt att titta extra på inte är nominerad någon gång. Jag tror att 

det är av avgörande roll, hur väl gruppen känner varandra när 

kompisnomineringen utförs. Ju bättre eleverna känner varandra, desto mer 

tillförlitlig blir undersökningen. Det här är en väl fungerande grupp som arbetat 

tillsammans i fyra år. Jag upplever att de svarat ärligt.  

Identifikationslistan är ett bra verktyg, men ska ses som ett komplement till 

pedagogens professionalism/observationer. Min åsikt är att 

identifikationslistan inte ger tydlig bild av just specifik matematisk begåvning, 

utan är ett verktyg för att se begåvning i allmänhet. Avgörande är också hur långt 

eleverna kommit i sin metakognitiva utvecklig – hur bra är de på att reflektera 

över sitt eget lärande och sina förmågor?  

Uppgift 1 – Var är jag? 

Introduktionen till uppgiften gick som förväntat. Alla elever var närvarande. 

Gruppen är liten, vilket ger ett gynnsamt läge när man vill observera enstaka 

individer. Nackdelen var tidsbristen som uppstod. Vi fick avbryta arbetet och 

fortsätta några dagar senare. Det hade varit bättre att få slutföra uppgiften 

samma dag. Flera elever upplevde inte introduktionen så inspirerande som de 

förväntat sig. De flesta var trots allt positiva och tog sig an uppgiften på ett bra 

sätt. 

Arbetet utfördes parvis. Jag noterade att en elev drog sig undan och inte ville 

samarbeta (detta har även skett i andra sammanhang). Den här eleven hade 
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höga poäng och många ”ja-svar” vid identifikationsprocessen, vilket var 

förvånande för mig.  

Eleverna som jag valt att observera var drivande i sina grupper. De använde ett 

korrekt matematiskt språk (åldersadekvat) när de förklarade sina tankar för 

kamraterna. De visade flexibilitet i utförandet, och var även lyhörda för 

kamraternas förslag. Vi kom till ett läge i uppgiften då samtliga grupper behövde 

min hjälp. Alla grupper fick då samma information och tips av mig. Utifrån det 

jobbade de sedan vidare. Skillnaden mellan ”mina utvalda” elever och övriga 

blev då uppenbar, då dessa genast applicerade mina tips på kommande 

uppgifter och generaliserade/försökte generalisera i arbetet.  

Vid intervjuerna framkom att eleverna tyckte att det var roligt att arbeta med 

andra uppgifter än de som erbjuds i den vanliga matteboken. En elev påpekade 

att det var roligt för att ”man fick lära sig nya saker”. 

Att observera, och samtidigt stötta då det behövdes, fungerade bra eftersom 

gruppen är liten. Det enda problemet av praktisk karaktär var att lektionstiden 

var för kort. Det hade varit bättre at få avsluta arbetet vid samma 

lektionstillfälle. 

Uppgift 2 – Drömfält 

Även denna gång var samtliga elever närvarande. Introduktionen till 

”Drömfältet” mottogs väldigt positivt av eleverna. De uttryckte sitt gillande, var 

nyfikna, och ville snabbt komma igång med sitt arbete. Det här var en uppgift 

där alla grupper kom fram till lösningar, det var vägen dit som skiljde sig. Alla 

elever var starkt engagerade och jag upplevde ingen skillnad mellan 

identifierade/oidentifierade elever beträffande arbetsinsatsen. Den här gången 

behövde inte eleverna min hjälp i lika stor utsträckning, vilket var en fördel. Jag 

kunde ägna ännu mer tid åt observation. De elever som jag valt att observera 

tyckte att uppgiften var rolig och intressant, och de ville gärna göra fler liknande 

uppgifter. Dessa elever använde mer avancerade lösningsmetoder än övriga 

elever. Många tog sig framåt genom prövning, medan de observerade eleverna 

försökte ställa upp ekvationer. De använde sig också av ett logiskt resonemang 

(utgå från möjliga/högst sannolika tal) för att komma framåt. Vid 

elevintervjuerna samtalade de om sina lösningsmetoder och använde ett korrekt 

(åldersadekvat) matematiskt språk. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis tycker jag att mina ”misstankar” stämde och att 

identifikationsprocessen är ett stöd för mig som pedagog. Den kan ge mig 
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fingervisningar eller bekräfta sådant jag anade. Kompisnomineringarna är 

väldigt intressanta, även ur ett socialt perspektiv. De ger elevens bild av 

situationen i klassrummet. Att så många av mina elever hade höga poäng och 

många ”ja”-svar väcker funderingar. Varför är det så? Är det åldersberoende? 

Könsberoende? 

De elever som jag valde att observera sticker ut ur gruppen i val av 

lösningsmetoder, resonemang, språkbruk och flexibilitet. De är dessutom 

generösa och delar gärna med sig av sina matematiska upptäckter och lyssnar 

på sina kamrater när de föreslår alternativa lösningar. Detta är en bild som 

genomsyrar den här gruppen även i övrigt. Jag tycker dock inte att jag fått svar 

på frågan om de ”utvalda” eleverna är särbegåvade eller högpresterande. Utifrån 

min helhetsbild tror jag att en av mina elever kan benämnas särbegåvad, medan 

övriga är högpresterande. Oavsett hur vi benämner dessa elever behöver de 

utmaningar på sin nivå. Annars finns risken att de blir uttråkade och vi förlorar 

dem längs vägen. Som pedagog behöver jag ytterligare kunskaper om hur jag 

skapar förutsättningar för dessa elever i klassrummet.  

Av de två uppgifterna tyckte jag att nummer två var den bästa för ändamålet. 

Den engagerade samtliga elever starkt och den kunde utmana på olika nivåer.  
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Lärare, åk 5 

Identifikationsprocessen 

I min klass var det 8 elever som uppnådde 34 poäng eller fler på 

identifikationslistan. Jag har tidigare haft klasser där några elever varit särskilt 

begåvade i matematik, men innan vi gjorde identifikationslistan var jag inte 

säker på att jag skulle ha någon elev som visade sig vara särskilt begåvad i min 

nuvarande klass. Jag har fyra elever som jag upplever behöver lite extra 

utmaningar i matematik och därför var jag särskilt intresserad av dessa fyra 

elever innan vi började, även om jag inte skulle kalla dem särbegåvade i 

matematik. 

Identifikationslistan visade dock att det var så många som 8 elever, som enligt 

den skulle vara särskilt begåvade. Av de fyra elever jag varit särskilt intresserade 

av var det tre som hade högre än 34 poäng (502, 512, 514) och en som hade 32 

poäng (501). Det var alltså ytterligare fem elever som verkade ha en särskild 

begåvning(507, 511, 515, 520, 523). En av dessa elever är särskilt begåvad i 

engelska (511), en är särskilt begåvad i bild (507) och gör fantastiska 

husritningar, som en arkitekt, och ytterligare en elev visar särskild fallenhet för 

NO (515). En av de övriga eleverna (520) är allmänt duktig i alla ämnen, men 

sticker inte ut på något särskilt sätt. Den sista eleven (523) blev jag mer nyfiken 

på, eftersom jag inte kan säga direkt att han är särskilt begåvad inom något 

speciellt område. 

När det gäller kompisnomineringarna så är det de fyra elever som jag först var 

intresserad av när det gällde matematik som har fått de flesta nomineringarna 

när det gäller just matematik. De tre eleverna som enligt identifikationslistorna 

är begåvade i matematik har fått de flesta kompisnomineringarna generellt, 

däremot har de 8 elever som är identifierade enligt listorna generellt färre 

nomineringar när det gäller frågan ”Vem i klassen vill du kalla din bästa vän?” 

Därför kan man utgå från att eleverna har nominerat ärligt och inte bara har 

nominerat sina kompisar. 

Jag upplever att eleverna har svarat ärligt på identifikationslistorna, vilket gör 

att jag känner mig något tveksam till om man helt och fullt kan lita till dessa 

listor. Jag tror att de kan vara bra för att få en hint om vilka elever man kan rikta 

lite extra uppmärksamhet mot, men även den elev som hade 32 poäng på listan 

är i behov av extra utmaningar i matematik. Hon har en allmän begåvning och 

är högpresterande och även dessa elever behöver få stimulans, även om de inte 

är lika beroende av det som de elever som är särskilt begåvade. 
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Jag upplever inte att det var skillnad på hur pojkar och flickor svarade, även om 

det är några fler pojkar som hade över 34 poäng (5/8). 

Uppgift 1 - Var är jag? 

Jag introducerade uppgiften genom att visa den Powerpoint vi hade förberett. 

Det var endast tre elever som var mycket positivt inställda till uppgiften efter 

introduktionen. När vi genomförde uppgiften var det svårt att hinna med att 

titta på de elever som var jag hade bestämt mig för att observera lite extra, 

eftersom alla hade behov av hjälp. Efter ett tag fick jag säga till hela klassen att 

de skulle försöka hitta ett mönster på uppgift d. Fyra elever skrev spontant en 

generell formel på den uppgiften, två av de elever jag identifierat som särskilt 

begåvade i matematik, den elev som är högpresterande i matematik, samt den 

eleven som är identifierad och som är allmänt duktig i skolan. 

Vid andra lektionen fick eleverna jobba i par kring uppgiften och först diskutera 

hur de hade löst uppgifterna och sedan fortsätta att lösa uppgifter tillsammans. 

Då satte jag tre av de elever jag ville observera (501, 502, 511) i ett angränsande 

rum, så att jag kunde lyssna extra till dem. Elev 502 var mycket engagerad och 

upptäckte även ett fel han gjort när han berättade för kamraten hur han löst 

uppgiften. Elev 501 och 511 hade löst uppgifterna på liknande sätt och fortsatte 

att jobba tillsammans. När de kom till uppgift 3d nosade elev 501 på en formel, 

men hon orkade inte fullfölja tanken som hon hade. 

De tre elever som jag identifierat som särskilt begåvade i matematik (502, 511, 

514) ville fortsätta med uppgiften efteråt och använde andra matematiklektioner 

till det. Eleverna 502 och 511 jobbade tillsammans och var djupt försjunkna i 

uppgifterna vid de tillfällena. 

Efter denna uppgift genomförde jag elevintervjuer med flera elever som var 

intressanta. Den elev som jag varit intresserad av, men som ”bara” hade 32 

poäng svarade helt annorlunda än de andra eleverna i intervjun. Bland annat 

uttryckte hon att hon inte ville att uppgifter skulle vara för svåra, bara lite 

utmanande, men inte för lätta heller. Dessutom tyckte hon helst om att jobba i 

en mattebok och inte med andra uppgifter. Alla de andra intervjuade eleverna 

uttryckte att uppgiften var rolig eftersom den handlade om att hitta mönster, 

vilket denna elev inte nämnde. Alla elever som intervjuades var nöjda med 

uppgiften. 

Uppgift 2 - Drömfält 

Jag började med att visa Powerpointen och när eleverna fått titta på den en 

stund, löste vi den tillsammans. Det blev ett större engagemang direkt jämfört 
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med förra gången och många fyllde i att de var positivt inställda till uppgiften 

innan de började. Vi började med enskilt tyst arbete i 5 minuter och sedan fick 

eleverna jobba i par och diskutera hur de löst uppgifterna, samt fortsätta arbeta 

med resterande uppgifter tillsammans. 

Själva uppgiften var en succé. Alla elever blev engagerade. En elev, som inte är 

identifierad var helt inne i uppgiften och kunde inte sluta när kompisen ville 

diskutera. Han upptäckte också senare flera lösningar på C-uppgiften, vilket 

engagerade honom mycket. 

Det var fler oväntade elever som uttryckte starkt gillande och var väldigt 

engagerade. Den här gången var det ingen skillnad i engagemanget mellan de 

identifierade eleverna och de andra, så det var verkligen en uppgift som 

fungerade bra i klassrummet.  

Lektion 2: 

Eftersom en del elever var så gott som färdiga med uppgiften så fick de fortsätta 

jobba med uppgiften och sedan arbeta med sina vanliga matematikuppgifter. 

När de var färdiga med Drömfälten fick de skriva utvärdering 2 innan de 

fortsatte med sitt vanliga arbete. Därför gjordes inte utvärdering 2 samtidigt 

med alla elever. 

Det var inte riktigt samma engagemang vid andra tillfället, även om uppgiften 

engagerade även då. Det kan ha betydelse för hur de fyllde i den andra 

utvärderingen. 

Det här var en mycket bra uppgift som engagerade alla elever, men de elever 

som är identifierade utmärkte sig inte. Det fanns inte så många olika sätt att lösa 

uppgiften på, så det blev inte så mycket för eleverna att diskutera. De uppgifter 

som var mest spännande var c-uppgifterna som kunde ha flera lösningar. 

Dessutom var uppgiften att göra egna drömfält bra, för där kunde man se om de 

använde en medveten strategi eller bara skrev in på måfå (vilket gjorde 

uppgiften olösbar för det mesta). De elever som är identifierade hade alla en 

medveten strategi för det, skrev först in hur många det var i varje fält och sedan 

fyllde de i ringarna. Sedan suddade de bort antalet i varje fält, så det bara stod 

tal i ringarna. De lämnade ofta några ringar tomma också. 

Det vanliga sättet att lösa uppgiften var att prova sig fram, även om en del 

provade utifrån att ha studerat de tal som fanns, så att gissningen blev rätt eller 

nära rätt. Någon provade att hitta mönster. 

Denna gång skulle vi genomföra en gruppintervju. Jag hade valt att intervjua de 

tre elever som jag identifierat som begåvade i matematik, men tyvärr var en av 
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dessa elever (512) sjuk, så jag valde en annan elev (507). Uppgiften var väldigt 

engagerande, men de flesta hade löst deluppgifterna på liknande sätt – 

uppgiften öppnade inte direkt för att lösa den på olika sätt. Därför blev 

gruppintervjun mest att de diskuterade hur de hade löst uppgifterna och höll 

med varandra. De var dock djupt engagerade i intervjun och engagemanget var 

samma för alla tre elever. 

Slutsats 

Jag känner mig tveksam till om man helt kan lita till identifikationslistorna när 

det gäller svenska elever. Däremot tycker jag att man mycket väl kan använda 

dem som en indikation för vilka elever man ska ha lite särskild uppmärksamhet 

på. 

Uppgifterna vi har provat tycker jag är mycket bra att använda i 

matematikundervisningen, eftersom de engagerar alla elever och utmanar dem 

som särskilt behöver utmaningar. Det är bra att uppgifterna i början är enkla, 

för alla kan lösa dem och kommer igång. Uppgifterna om Drömfälten var mycket 

engagerande för alla, även för de identifierade eleverna och här kunde alla elever 

lösa alla uppgifter, vilket inte var fallet när det gäller ”Var är jag”-uppgifterna. 

Jag upplevde att C-uppgifterna i ”Var är jag” var lättare än B-uppgifterna. 
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Lärare, åk 6 

Identifikationsprocessen: 

Jag tycker mig se att tjejer i större utsträckning skattar sig lägre och kommer ej 

upp i de ”poäng” kriterierna kräver. Men jag som lärare anser att vissa av dessa 

elever har en stor begåvning. Detta tror jag handlar om att självkänslan kan vara 

låg eller att man inte anser sig vara nog bra och lägger sig lägre på skalan. Jag 

ser även några killar som uppfyller kriterierna, men som jag bedömer har vissa 

svårigheter i ämnet. Jag har därför gått på min bedömning som lärare när jag 

har valt ut elever som jag kommer titta extra på. 

 

Kompisnomineringen tror jag kan se mycket olika ut beroende på hur väl 

klassen känner varandra. Här kan nomineringarna bli mer tillförlitliga ju bättre 

man känner varandra. 

Många elever som jag har i min grupp har nominerat en av de elever som jag 

identifierat men inte den andre. Detta tror jag kan ha att göra med 

personligheterna dessa identifierade elever har. 

Uppgift 1 - Var är jag? 

Introduktionen av uppgiften ”Var är jag” genomfördes genom att visa en Power 

Point. Detta fungerade bra för alla och de elever som var identifierade visade ett 

mycket stort intresse och fokus. 

Arbetet skedde parvis. Många hade svårt för denna uppgift och behövde min 

hjälp. 

De identifierade eleverna jobbade fokuserat och ställde frågor till varandra som 

”vilken är tredje stolen till höger om osv. 

De identifierade eleverna uppfattade uppgiften som utmanande och att de fick 

anstränga sig för att lösa dem. Uppgifterna upplevdes som väldigt lika och 

upprepande och det kändes tråkigt på slutet. 

De identifierade eleverna var de som arbetade mest fokuserat och inte gav upp. 

De kom även fram till flest lösningar. De ställer relevanta frågor till varandra 

och för en matematisk diskussion sinsemellan. Det som förvånade mig var även 

att övriga i klassen inte gav upp fast de hade svårt att lösa uppgifterna. Detta var 

mycket positivt. 
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Uppgift 2 - Drömfält 

Här valde vi att använda PowerPoint utan text. Det funkade för de identifierade 

eleverna men för många andra elever behövde jag förklara muntligt vad 

uppgiften gick ut på. Det hade varit mera gynnsamt att använda den Power Point 

med text direkt i presentationen. 

Enligt de flesta elever spelar det ingen roll om presentationen är svartvit eller i 

färg. Det är inte färgen som avgör om uppgiften verkar intressant att ta sig an 

eller inte. 

Uppgiften fungerade väl i klassrummet och alla var fullt sysselsatta. Uppgiften 

upplevdes som lättare än uppgiften ”Var är jag”. 

Det som lockade en av de identifierade eleverna var att skapa egna drömfält. Här 

lade hen ner mycket tid för att göra så klurigt som möjligt. Detta tyckte hen var 

jätteroligt för hen fick bestämma själv hur utformningen skulle vara. Då denne 

elev lade ner mycket tid på att skapa sitt eget drömfält vilket ledde till att inte 

alla uppgifter hanns med. Den andra identifierade eleven fastnade inte alls för 

att skapa egna utan löste de som redan var påbörjade, men gjorde plikttroget 

några egna men enkla drömfält.  

Är detta könsrelaterat, att plikttroget göra allt bara för att man förväntas göra 

det? 

Båda eleverna arbetade med att hitta fram till lösningarna genom att 

systematiskt pröva sig fram. 

Det som förvånade mig lite var den elev som fastnade i att göra egna drömfält. I 

detta arbete visade hen upp stor koncentration och ett stort engagemang i att 

göra det så svårt som möjligt. Här var det ju hen själv som ”ägde” uppgiften, 

vilket upplevdes värdefullt och sporrande. 

Svårigheten återigen är när man är ensam lärare i klassen att det är svårt att 

hinna observera på ett bra sätt. Men i denna uppgift klarade eleverna av att 

arbeta mera på egen hand och jag fick mera tid till att just observera. 

Slutsats 

Jag var innan vi började med våra cykler osäker på om jag i min grupp hade 

någon/några elever som var särbegåvade. Jag har elever som är 

högpresterande-men särbegåvade var osäkert. 

Utifrån identifikationslistan låg en av de elever jag på förhand hade med som en 

identifierad elev lågt och nådde inte alls upp till 34 poäng men som jag valde att 

titta närmare på trots detta. Jag tror att lärarens egen bedömning är viktig att 
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ha med, då det visar sig att denne elev är den som presterar allra bäst resultat 

på de NP. 

Jag tror idag att mina identifierade elever är högpresterande, inte särbegåvade, 

men de behöver utmanande uppgifter för att få tillfredsställelse och att få känna 

att de utmanas utifrån sin kunskapsnivå. 

”Är det för lätt blir jag lätt uttråkad och då tappar jag motivationen”, som en elev 

uttryckte sig. 

Jag tror också att vi lärare behöver uppmärksamma dessa elever som behöver 

utmanas mycket mera för att inte tappa dem. De behöver få utvecklas utifrån sin 

nivå lika mycket som de elever som ligger på en låg kunskapsnivå behöver arbeta 

utifrån sina förutsättningar. Här behöver vi pedagoger bli mycket bättre på att 

skapa förutsättningar för dessa elever, Vi behöver även pedagoger som kan 

utmana dessa elever med utmanande uppgifter och diskussioner. 
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Lärare, åk 8 

Identifikationsprocessen 

Jag anser att de elever som når över 34 poäng kan man titta extra på men man 

måste också göra andra identifikationer. Denna mätning anser jag visar mer 

allmän begåvning är specifikt matematik begåvning. Den är även beroende av 

självförtroende, vilken metakognitiv nivå eleven befinner sig på. Hur eleven 

upplever sin egna kunskapsnivå/förmåga. I kompis nomineringen anser jag att 

fråga tre väger tyngst i bedömning av begåvning i matematik, men denna fråga 

är också beroende av hur väl klassen känner varandra, vilken legitimitet 

eleverna i klassen har(klassklimatet). Personligen är jag kritisk till checklistan 

och frågorna, det är många faktorer som kan påverka. Jag anser att det kan ge 

en första identifikation men viktigast är lärarens observationer. 

Uppfift 1 – Var är jag? 

När det gäller första elevuppgiften - Var är jag? tycker jag att 

presentationen(ppt-bilden) var bra. man kunde observera vilka som tittade med 

ett intresse eller inte. En del upplevde uppgiften som "tråkig", att det blev för 

lika. Någon sa att "jag gillar inte mönster" men jobbade ändock mycket intensivt 

med uppgiften. Denna uppgift kräver en del av läraren, många frågor som ex 

vad menar de med bakom och framför. De identifierade tyckte att uppgiften var 

rolig samt att det är kul med en uppgift där det inte finns ett färdigt facit. Jag 

såg det jag förväntade mig att se, de identifierade jobbade mest intensivt och 

längst med uppgiften.    

Uppgift 2 – Drömfält 

När det gäller den andra uppgiften - Drömfält, var presentationen inte lika bra, 

tycker att det skulle vara en förklarande text till bilden som vi hade på den ppt-

bilden som vi valde att inte använda. Alla eleverna i klassen jobbade med 

uppgiften(de som skulle göra det). De identifierade upplevde den som ganska 

lätt, blev inte direkt utmanade av att göra egna drömfält. Det kanske kan bero 

på ålder(åk 8) och även ovana att skapa sina egna uppgifter. I intervjun efter 

uppgiften kunde de identifierade eleverna diskutera sina lösningsmetoder. De 

använde prövningsmetoden, den var strategisk och systematisk. 

Slutsats 

Jag tycker det är svårt att säga vilken uppgift som är bäst utifrån vår 

frågeställning - särbegåvning i matematik, den första var mer utmanande 

medan den andra kunde hela klassen arbeta med. 
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Vid intervjuven med mina identifierade (+1 elev ytterligare) framkom 

följande.... 

De kunde redovisa för sina lösningsmetoder vilka byggde på prövningsmetoden 

men de använde metoden både systematiskt och strategiskt. De tyckte inte det 

var intressant att göra egna drömfält, dock hade en av dem gjort ett eget.  

Under själva genomförandet jobbade de båda identifierade självständigt med 

uppgiften. Inga särskilda frågor kom från dem, bara en där eleven frågade om 

de var tvungna att göra egna drömfält. 

  



 

 40 

Lärare, åk 8 

Identifikationsprocessen 

Kan man verkligen med hjälp av en checklista få reda på om en elev är särskilt 

begåvad?  

Jag påbörjade arbetet med min egen mentorsklass som är en sammansättning 

av individer med mycket stor spridning av kunskap. 14 elever av 28 behöver 

särskild insats för att klara kunskapskraven. 3 stycken aspirerar på A kraven .80 

% av klassen har betyg som ligger under betyget D. När identikfikationsarbetet 

startade hade jag en låg förväntan av att kunna identifiera elever som skulle få 

en hög poäng på identifikationslistan. 6 st identifierades ha 34 p eller mer och 

en elev på 33p. Av de elever med utredd diagnos så identifieras 2. 

 På listan med egenskattning om hur man upplever skolan, intressen och 

lärandet får man ringa in ja eller nej beroende på om man instämmer eller inte. 

Ett spann på minst 14 ja och högst 20 ja av totalt 24 uppstår på de identifierade 

elever. Ingen annan i klassen har heller antal ja över 14 st. 

Med listan där klasskompisarna får nominera varandra utifrån kunskaper och 

social kompetens (kompisnominering) kompletteras bilden av identifierade 

elever. Några fler elever framkommer med kompetens i exempelvis historia eller 

grupparbete. 1 av de identiferade eleverna hittills förekommer inte alls i 

klasskompisarnas nominering och ytterligare 2 uppstår som mer osäker på om 

de ska ingå i de som kommer att studeras mer intensivt. 3 st framträder tydligt 

medan 2 st är fortsatt intressant att följa eftersom diagnosproblematik kan ställa 

till uppfattningen av dessa elever av sina klasskompisar. 

Generellt syns av egenskattningslistan att tjejer med dålig självkänsla visar ett 

lågt värde på antal ja. Detta bör beaktas i användandet av identifieringsverktyg. 

I klasser där eleverna umgås i öar har inte insikt i övriga klasskompisars 

förmågor. De som umgås tätt i min klass har nominerat varandra inom dessa 

kompisgrupper och jag kan endast identifiera vem som är den som de anser 

besitter bäst förmåga inom varje ö av kompisgrupp. 

Problematiken med att upptäcka talang bakom en diagnos blir tydlig i detta 

arbete. Med dessa elever blir identifikationslistan och egenskattningslistan ändå 

ett bra sätt att se tendens till talang att fortsätta studera på lektionen för 

komplett bild. Dessa elever har ofta svårt att uppvisa kunskaper i klassrummet, 

har svårt att komma i arbete och behöver hjälp att starta upp. Att få tid till att 

intervjua eleverna är svårt eftersom de har svårt att sätta ord på hur de tänker 

och känner inför situationer. Med upplevd nöjdhet med problemen som vi 
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jobbade med i studien har dessa elever lättare kunnat ställning till vad de tycker 

om att jobba med problemen. 

Uppgift 1 - Var är jag? 

I problemet, Var är jag?, uppvisar de identifierade elever en förbättring av 

upplevd nöjdhet från att uppgiften introducerats till att den genomförts. Med 

skalan 1= nöjdast och 5= surast slutar deras bedömning på en 2:a med undantag 

av en elev som upplever 3. 

Problemet ”Var är jag?” engagerar dessa elever trots att problemet inte upplevs 

som tagen ur verkligheten. Samtliga elever kommer i arbete. De elever som 

identifierats vill spara problemen och fortsätta jobba kommande lektion. Elever 

med diagnos har svårt att formulera sig på papper men har strategier att lösa 

problemet. Detta framkommer i samtal med eleverna som då berättar hur de 

tänkt ut problemet. 

Problemet introducerades i helklass om 28 st genom att läsa problemet högt. 

Eleverna fick problemet framför sig och två bilder visas från tavlan med 

information om vad problemet handlar om och en bild på stolsraderna. Eleverna 

uppmanas börja på nivå 1 och fortsätta om problemet känns för lätt. 

Instruktionen om nivå på problem hade jag behövt ha med på en bild skriftligt. 

En av de identifierade eleverna tyckte att problemet var för lätt inledningsvis 

men upplevde att problemet gav utmaning under arbetets gång. Elever med 

diagnosproblematik behöver få visa på alternativa sätt den kunskap de besitter. 

Intervju efter lektionen blev ett bra instrument här. En av eleverna som jobbade 

intensivt med problemet upplevde problemet som engagerande och roligt samt 

uttryckte det som en lek med siffror. 

Uppgift 2 - Drömfält 

I problemet, Drömfält, uppvisar de identifierade elever en förbättring av 

upplevd nöjdhet från att uppgiften introducerats till att den genomförts. Med 

skalan 1= nöjdast och 5= surast slutar deras bedömning på en 3:a med undantag 

av en elev som upplever 5. 

Eleven som upplever en nöjdhet på 5 har en riktigt dålig dag denna dag. Detta 

framkommer i intervju efter genomfört problem. Eleven vill att vi jobbar med 

det område som vi jobbade med dagen innan. Hon är orolig för att inte kunna 

visa på en algebraisk lösning nu när vi jobbat mer med bråk och procent. 

Upplevd prestationsångest och betygspress sätter stopp för denna elev att 

engagera sig i problemet. 



 

 42 

Samtliga övriga elever kommer i arbete med problem drömfält. Det engagerar 

och alla kan lösa på någon nivå. Fler klarar att lösa problemet och dekan dra 

paralleller till vardagen. En av de identifierade eleverna löser snabbt hela 

problemet på alla nivåer och har hittat strategier för att lösa problemet. Eleven 

löser problemet via prövning och ser ingen anledning att lösa på generella sätt. 

Eleven utgår antingen från de högsta talen eller de minsta och minskar eller ökar 

talen. Eleven är så snabb att ingen annan hinner lika långt och kan då inte 

diskutera eller konstruera liknande problem med någon annan. 

Problemet engagerar eleverna men utgör ingen större utmaning för de särskilt 

begåvade eleverna. 

Drömfältet presenterades med en bild med förklarande text inledningsvis. 

Därefter fick eleverna ut problemen och uppmanas att starta på nivå 1 för att gå 

vidare om nivån känns för lätt. De identifierade eleverna startar från 1 och följer 

därefter problemen som de står efter varandra. 

Slutsats 

Min slutsats av arbetet är att identifikationslistorna tillsammans utgör en bra 

bild på att kunna identifiera särskilt begåvade elever. Identifikationslistan med 

självvärdering där eleven skulle ha minst 34p ger en bra fingervisning eller 

tendens till vilka elever det kan handla om. Kompisnomineringen kompletterar 

bilden av synen på dessa elever från elevperspektiv. Ja och nej listan tycker inte 

jag bidrog lika mycket till att identifiera elever som de två redan nämnda. I 

arbetet med problemen så ger båda problemen engagemang och intresse på 

olika djup nivå. Drömfältet gav minst fördjupning och Var är jag? Mest. Med ja 

och nej listan syns mer av elevens självkänsla och syn på sig själv vilket kan vara 

till hjälp vid identifikation men att man här kan missa elever som inte tror så 

mycket om sig själv. Framförallt tjejer på högstadienivå visar dessa brister i 

självkänsla. Elever med talang kan vara svårare att se i klassrumssituationer 

men framkommer tydligt i identifikationslistorna. Detta ställer krav på dig som 

lärare att utmana dessa elever och att låta dem visa sina tankar på andra sätt. 

Intervjuer av dessa elever fungerade bra i denna studie. Elever på högstadienivå 

kan uppvisa att de är roade av problemen men som inte uppvisar så högt nivå i 

övrig undervisning. Att vara road av ett problem eller en uppgift har visat sig 

uppnås av de prövade uppgifterna. Problemen kräver utrymme och tid. 

Tidsåtgång minst 90 min följt av tid för intervju. Fler elever än vad jag trodde 

utmärkte sig i min undervisningsgrupp. Min största utmaning är att låta 

eleverna med bakomliggande diagnos få rätt utmaning i ordinarie undervisning. 

De behöver få utrymme att visa sin kunskap muntligt och få hjälp att starta upp. 
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I den omdiskuterade boken Mindset av Carol Dweck visar hon på personer som 

ser sig själva utifrån ett statiskt eller dynamiskt mindset. En statisk mindset 

person tror sig ha en viss Iq och den går inte att utveckla. Dessa personer ställer 

höga krav på sig själv och sin prestation. Den dynamiska mindset personen 

tänker mer att förmågan går at utveckla om jag jobbar och anstränger mig lite 

mer. En del elever i min studie uttrycker att de inte finner någon mening i att 

visa hur de tänker men vet bara hur de ska lösa problemet. Meningsfullheten 

uteblir då att visa på så många olika sätt i enlighet med de matematiska 

förmågorna. Krutetskii (1976) kallar detta fenomen för ”The problem of sudden 

solution” ungefär upptäckten av en plötslig lösning på ett problem. Vid 

intervjuer av elever genomfördes kvalitativa intervjuer av eleverna. Vi har 

fokuserat på vad informationen från eleverna sagt och inte kvantitet. 

Intervjuerna har gett ett bra stöd att bedöma elevers upplevelse av att jobba med 

uppgifterna. 
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Lärare, åk 9 

Identifikationsprocessen 

Eleverna fyllde i båda identifikationslistorna seriöst och var måna om att svara 

sanningsenligt. När de var osäkra på vad som menades med exempelvis ”tänka 

logiskt” eller ”ivrigt observerande” så frågade de om det för att kunna skatta sig 

själva korrekt. Kompisnomineringen tyckte de dessutom var kul att fylla i och 

den lockade fram inre bilder hos dem om exempelvis vilken klasskompis som 

skulle läsa en spännande berättelse för dem med bäst inlevelse. Innan vi 

genomförde identifikationslistorna så hade jag en elev som jag redan hade som 

kandidat till att vara särbegåvad. Det är en elev som jag och kollegor redan första 

terminen i år 7 konstaterade var väldigt smart och som senare visat sig uppfylla 

många av de identifikationstecknen som finns för särbegåvade barn inom 

skolan. Den eleven fick den högsta poängen i klassen och omnämndes relativt 

frekvent bland klasskompisarna, särskilt vid frågan om vem i klassen som oftast 

vet vad svåra ord betyder. Detta talar för att identifikationslistorna kan 

användas för att identifiera de särbegåvade barnen. Förutom denna elev så fick 

jag ett antal elever till som kom över gränsen 34 poäng. Av dessa var det enbart 

en flicka. Det man kan konstatera är att eleven måste ha gott självförtroende för 

att skatta sig själv högt och där visade det sig en skillnad mellan könen. 

Flickorna skattade sig generellt sett lägre än pojkarna i min klass. Av de pojkar, 

utöver ovan nämna elev, som kom över 34 poäng återfanns både högpresterande 

pojkar men även pojkar som har det lite jobbigt med skolan och presterar på E- 

eller D-nivå i skolans samtliga ämnen. Identifikationslistan gav ändå en signal 

om att det kunde finnas elever som det fanns anledning till att observera lite 

djupare medan jag kunde med min samlade erfarenhet om eleverna välja bort 

några. Flickan som kom över 34 poäng skulle jag inte ha trott vara särbegåvad i 

matematik men hon har många begåvningar inom andra ämnen i skolan som 

språk och musik. Jag genomförde identifikationsprocessen i en årskurs 9 som 

känner varandra väl. Kompisnomineringen kräver en kunskap om varandra för 

att man inte ska välja bästa kompisen utan faktiskt den i klassen som man tycker 

bäst uppfyller kriteriet. Vid nomineringen så står det att de ska välja den, det vill 

säga en person, som de tycker bäst uppfyller beskrivningen. De allra flesta elever 

skrev ofta mer än ett namn. Min känsla är att det gav mig ett rikare underlag då 

det annars hade funnits risk för att elev med många kompisar i klassen skulle 

nomineras före en med färre antal kompisar. Genom att de skrev flera namn 

gjorde de inte ett val utan alla nomineringar kom fram till mig. 

Kompisnomineringen ensam gav mig inte mycket information för identifikation 

men tillsammans med självskattningen så kunde den förstärka bilden av de med 
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höga poäng. Jag kunde då upptäcka elever som kompisarna har upptäckt god 

förmåga hos som jag eventuellt inte hade sett än. 

Uppgift 1 - Var är jag 

Vår metod att vi skulle testa lämpliga uppgifter inom ramen för den ordinarie 

undervisningen medförde att jag skulle observera flera elever under samma 

lektion och detta skulle ske inom en viss tidsperiod. En svårighet som jag stötte 

på vid genomförandet av uppgiften var att elever var sjuka och att jag fick skjuta 

på genomförandet för att de mest intressanta eleverna att observera skulle vara 

närvarande. Det gjorde att uppgiften genomfördes två lektioner precis innan 

sportlovet. Den elev som jag var mest intresserad av att observera hade då 

mentalt tagit lov och blev inte alls intresserad av uppgiften. Detta berodde säkert 

delvis på att eleven var sjuk första lektionen och då inte startade upp arbetet 

med uppgiften samtidigt som de andra. De två andra som jag hade valt ut att 

observera kom igång bra med uppgiften och särskilt pojken var väldigt 

engagerad i att hitta den generella formeln. Han kände igen talserien från ett 

tidigare problem som vi hade arbetat med ett par veckor tidigare och sökte 

febrilt i minnet efter formeln och testade olika formler för att se om de stämde 

tills de hittade den generella formeln som passade för problemet. I intervjun 

efteråt så berättar han att han tycker bättre om att få lösa problem än att arbeta 

med uppgifter i boken, att han då får använda sina kunskaper som han har och 

att han verkligen vill lösa ett problem när han kommit in i det. Han nämnde 

ordet utmanande flera gånger under intervjun. Flickan som jag observerade 

tyckte jag var mer engagerad under dessa två lektioner än vad hon brukar vara 

men under intervjun så berättade hon att hon inte själv kände så utan hellre 

arbetade i boken än med att lösa problem eftersom problemlösning är det som 

hon har svårast för. Vid problemlösning så är mina elever vana att starta upp 

med att arbeta med problemet själv en stund först innan de får börja samarbeta. 

Båda mina observerade elever började själva och sökte sedan upp kamrater för 

att samarbeta och det är när de börjar samarbeta som jag upplever att de blir 

mest engagerade i problemet. 

Uppgift 2 - Drömfält 

Redan vid introduktionen med powerpointbilden av ett drömfält så började flera 

att se mönstret och började lösa uppgiften utan någon mer instruktion. En 

strålande uppgift att genomföra i klassen då alla kunde arbeta med den 

självständigt och alla klarade av att lösa uppgiften genom prövning av skiftande 

kvalité. En del av eleverna i klassen testade sig bara fram tills de hittade en 

lösning men flertalet hade en strukturerad prövning där de insåg var i 



 

 46 

drömfältet som det var lämpligt att börja. Den elev som jag var mest intresserad 

av att observera hade på sitt papper börjat skriva a + b = 12 och a + c = 5 men 

föll sedan för grupptrycket och gjorde som alla andra, prövade sig fram till 

lösningen. För att komma till den djupare matematiken med ekvationssystem 

så nämnde jag för eleven och dess arbetskamrater att jag inte löser den här typen 

av uppgifter genom att pröva mig fram utan jag gör som XX och ställer upp 

ekvationer. Bad sedan eleven att skriva upp alla ekvationer som eleven kunde se 

i drömfältet och frågade om han kunde lista ut hur jag går vidare. De kom inte 

själva på lösningsmetod men med lite ledtrådar om att bryta ut en variabel i en 

ekvation och ersätta den variabeln i en annan ekvation så kunde de efter ett tag 

lösa drömfältet med ekvationslösning. Den observerade eleven lärde sig 

metoden snabbt. En annan elev menade att det gick mycket snabbare att pröva 

sig fram. Jag hämtade då ett egenkonstruerat drömfält från en annan elevgrupp 

och skrev av det så jag hade två exemplar. Dessa gav jag samtidigt till båda 

eleverna som fick tävla om vilken metod som kom fram till lösningen snabbast. 

Den observerade eleven som använde ekvationssystem vann överlägset! Så 

engagerad som eleven var den här lektionen har jag aldrig sett honom tidigare. 

Han gick ifrån lektionen mycket nöjd. Det fantastiska med uppgiften var att 

eftersom alla kunde arbeta med den självständigt och klarade av att hitta 

lösningen så kunde jag som lärare utmana aktuella elever till att nå den mer 

avancerade matematiken. Det som den här lektionen visade är att de begåvade 

barnen inte lär sig på egen hand men genom rätt stimulans så kan de använda 

sin fulla kapacitet och utvecklas vidare och finna glädje! 

 

Slutsats 

Efter att genomfört identifikationslistorna och uppgifterna så känner jag att 

identifikationslistorna kan vara ett bra verktyg för att identifiera de barn som 

jag kan behöva observera lite mer men den måste kompletteras med mina egna 

observationer av eleven under lektionerna. Kompisnomineringen är intressant 

att genomföra i klassen både med tanke på att upptäcka de särbegåvade barnen 

men den berättade även en hel del för mig som lärare om elevernas sociala 

situation i klassen. Den förutsätter dock att eleverna har gått tillsammans en tid 

så att de känner varandra. 

Jag tror, efter att genomfört identifikationsprocessen och uppgifterna, att min 

elev kan vara särbegåvad. Att hitta bra uppgifter som utmanar dessa barn och 

ungdomar är viktigt men uppgiften i sig kan inte ensam utmana dem utan det 

är förutsättningarna omkring som måste vara gynnsamma för att eleven ska 

utveckla sin fulla kapacitet. Det är viktigt att upptäcka dessa elever i tid så att de 
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inte tröttnar på skolan och blir hemmasittare. De måste få aktiv undervisning 

för att utvecklas även de. De lär sig inte själva utan behöver få riktad 

uppmärksamhet från läraren som undervisar eleven på sin nivå. 
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Etik 

En forskningscirkel är som nämnts tidigare inte forskning. Vi har dock hela 

tiden strävat efter att hålla en hög etik, till exempel gällande elevanonymitet. 

Innan forskningscirkelns aktiva fas var en erfaren forskare inbjuden för att 

diskutera hur man etiskt ska förhålla sig vid undersökningar. Som en följd av 

detta diskuterades vilka etiska överväganden som var aktuella för denna 

forskningscirkel. 

Det beslutades till exempel att enbart den undervisande läraren skulle veta 

vilken elev som är vilken under arbetets gång. För att ytterligare försöka skydda 

elevanonymiteten i denna rapport är lärarna här benämnda med tal och inte 

med namn. 

Varje deltagande lärare har via veckobrev och föräldramöten informerat 

elevernas vårdnadshavare om sitt deltagande, och om aktiviteterna, i 

forskningscirkeln.  

Diskussion 

Uppgifterna 

Uppgifterna som valdes att arbeta med i denna forskningscirkel togs från en bok 

med syfte att få alla elever att utveckla sina matematiska förmågor. Uppgifterna 

är utvecklade av Linda Sheffield som är en internationellt erkänd forskare inom 

matematiskt särskild begåvning. Hon menar att alla elever mår bra av att 

utveckla de matematiska förmågor som visar sig extra tydligt hos de 

matematiskt särskilt begåvade eleverna. Uppgifterna har därför bland annat en 

inbjudande och relativt lätt ingång och de strävar efter att ha öppna slut 

(Sheffield, 2003). 

Båda uppgifterna som valdes i denna forskningscirkel fungerade bra i helklass, 

även om Var är jag? krävde en större lärarinsats. Vi upptäckte att de elever som 

lärarna trodde var matematiskt särskilt begåvade fängslades av uppgifterna, 

vilket var ett av de önskade målen. Det var även intressant att upptäcka att båda 

uppgifterna fungerade i alla klasser från årskurs 4 upp till årskurs 9. De yngre 

eleverna kunde i något fall behöva mer tid på sig för att slutföra uppgiften. 

Lärarna var överens om att uppgiften Drömfält var en utmärkt uppgift på grund 

av att den fängslade och engagerade i princip samtliga elever. Detta gav läraren 

möjlighet att speciellt fokusera på de elever som hade valts ut för att observeras. 

Lärarna påtalade att om det fanns fler uppgifter av den typen skulle det ge större 
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möjlighet till läraren att mer fokuserat kunna koncentrera sig på vissa elever, 

inte nödvändigtvis matematiskt särskilt begåvade. 

De identifierade eleverna var i allmänhet mer positiva till båda uppgifterna vid 

starten av arbetet med dem. Framförallt för uppgiften Drömfält höll de 

identifierade eleverna kvar vid sin positiva bedömning av uppgiften. Intressant 

är också att många (33 procent) av de icke-identifierade eleverna gav Drömfält 

en mer positiv bedömning efter att de har arbetat med dem, vilket måste tolkas 

som positivt, se Tabell 4 och 5. 

Identifikationen 

Det är svårt att med säkerhet avgöra om en elev är särskilt begåvad eller inte. 

Efter denna forskningscirkel är vi tveksamma till om det ens är möjligt. Genom 

forskningscirkeln har vissa karakteristika, både generellt och inom den 

matematiska begåvningen, kommunicerats. Detta har gjort att några elever har 

identifierats som att möjligen vara särskilt begåvade, i vissa fall hade inte 

lärarna reflekterat över den möjligheten innan forskningscirkeln. Den viktigaste 

delen i arbetet med att upptäcka de särskilt begåvade eleverna ligger i den 

kunskap om särskild begåvning som de deltagande lärarna har tillägnat sig 

genom forskningscirkeln via litteratur och diskussioner. De listor som använts i 

forskningscirkeln har i vissa fall gett stöd till läraren för något som läraren redan 

anade. I andra fall har listorna gjort att läraren uppmärksammat någon elev som 

tidigare inte antagits vara särskilt begåvad, och i ytterligare några fall har 

läraren vidhållit sin tanke om eleven som särskilt begåvad trots att listorna inte 

visade detta. Genom detta anser vi att det är befogat att påstå att lärarens 

kunskap om särskild begåvning är den viktigaste faktorn för att kunna 

uppmärksamma en särskilt begåvad elev. Därmed inte sagt att de lärare som 

deltog i forskningscirkeln har identifierat alla särskilt begåvade elever i sina 

klasser. Det kan även vara så att några av de elever som lärarna har identifierat 

inte är särskilt begåvade. Ett resultat av arbetet med att försöka uppmärksamma 

de särskilt begåvade är dock att lärarna har ökat sin förståelse för att de finns 

och att de då kan möta dessa elever på ett mer medvetet sätt än tidigare. 

En lärare berättar om en elev. När forskningscirkeln började var eleven relativt ny i 
klassen. Hen var oftast mycket tyst och deltog sällan i diskussioner. Läraren hade inte 
haft tanken på att denna elev kunde vara särskilt begåvad tidigare. Innehållet i 
forskningscirkeln gjorde att läraren började observera denna elev med tanken att hen 
kanske var matematiskt särskilt begåvad. Läraren har mött eleven med utmaningar 
som om hen var matematiskt särskilt begåvad, och naturligtvis fortsatt med det även 
efter att forskningscirkeln var slut. 

Ett år efter att den aktiva fasen i forskningscirkeln var slut har eleven växt i sin roll i 
matematikklassrummet. Hen vågar ta för sig, hen har fått en plats i klassrummet och 
verkar känna sig stolt över sin höga matematiska förmåga. 
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Genom den nyvunna kunskapen har lärarna kunnat se på sina elever med nya 

ögon, och de har även kunnat tolka listornas resultat genom denna nya kunskap. 

Bland de listor vi använde fanns en självuppskattningslista. Vi valde själva att 

sätta en gräns på 11 poäng för denna. Vi hade ingen ledning av litteraturen för 

listan, och den gräns vi valde är inte statistiskt säkerställd. Vi är själva i 

efterhand tveksamma till den. Vi ställer oss också frågande till vad denna lista 

egentligen gav för information. Trots att vi inte bokförde kön har vi en känsla av 

att pojkarna förfördelades av listan, speciellt i de högre årskurserna. I ett fortsatt 

arbete är vi tveksamma till om denna lista ska användas. 

Elevlistan från Nissen (2014) hade en angiven gräns på 34 poäng. Nissen har 

arbetat med att kontrollera listornas validitet och reliabilitet (Nissen, 2016) och 

genom detta arbete har elevlistan fått en gräns på 35 poäng. Det är inget som 

påverkar vårt resultat nämnvärt. Dock menar Nissen att det är hans tre listor, 

(elev-, lärar- och vårdnadshavarlistan) som tillsammans med 95 % säkerhet ger 

en indikation på om en elev är särskilt begåvad. Vi använde enbart elevlistan och 

detta är naturligtvis en svaghet i vår metod. 

Forskningscirkeln som fortbildning 

Denna forskningscirkel var mycket intensiv. Under knappt ett läsår hann vi 

fördjupa oss inom utvalda teorier kring särskild begåvning, specifikt inom 

matematisk särskild begåvning. Utöver teori prövades och utvärderades två 

uppgifter ämnade att utmana de matematiskt särskilt begåvade eleverna. 

Den begränsade tiden gjorde till exempel att litteraturen var begränsad, dock 

noga utvald. Analysen av de genomförda undersökningarna blev också 

begränsad på grund av tiden. Som en reflektion på detta skulle det i ett framtida, 

liknande, projekt troligtvis vara bättre att begränsa undersökningarna för att 

kunna gå mer på djupet i någon undersökning. De deltagande lärarna hade 

tyvärr inte de två timmar per vecka till sitt förfogande som var rekommenderat 

i metodboken för forskningscirklar (Persson, 2009). 

I denna forskningscirkel var alla lärare delaktiga i de olika processerna. Att vara 

delaktig inte bara i datainsamlingsprocessen utan även i analysprocessen är 

något som upplevdes ge större förståelse och större delaktighet i 

forskningscirkeln. Forskningscirkelledaren har dock varit samordnande och 

satt samman både data, analys och resultat. Detta är en roll som också lyfts som 

viktig i vår utvärdering av forskningscirkeln. Det behövs en person som har 

huvudansvaret för en forskningscirkel, och denna person måsta ha tid till sitt 

förfogande för att ta ansvaret och genomföra de uppgifter som krävs. 

Forskningscirkelledaren bör också ha djupa kunskaper inom det 
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forskningscirkeln ska handla om, och ha goda kunskaper i till exempel hur man 

söker efter forskningsbaserad litteratur. Vi anser att det kan vara en fördel, men 

inte en nödvändighet, att forskningscirkelledaren har en forskarutbildning. Att 

forskningscirkelledaren har forskarerfarenhet är positivt när det gäller att till 

exempel lyfta etiska frågeställningar och hur anonymiteten hanteras och 

säkerställs. 

Vi vill uppmuntra andra att genomföra forskningscirklar. Vi tror att det kan vara 

ett lämpligt sätt att arbeta på för att utveckla och utvärdera olika pedagogiska 

verksamheter. Nästan alltid finns det något som man i kollegiet diskuterar och 

funderar över. Att genomföra en forskningscirkel kan vara ett effektivt sätt att 

strukturerat angripa dessa saker. I arbetet kommer man att lära sig väldigt 

mycket. Det är också fascinerande att upptäcka vad som framkommer när man 

samlar erfarenheter från kollegor. Ytterligare en fördel är att man också 

sammanfattar sina resultat på ett sätt så att de kan spridas och delges till andra 

skolor. Kanske kan forskningscirklar vara ett lämpligt uppdrag för förstelärare 

och/eller lektorer. Med fördel kan forskningscirkeln genomföras i samarbete 

med didaktiker inom det aktuella området vid närliggande universitet. En 

forskningscirkel ökar samarbetet mellan universitet och praktik, vilket är 

mycket positivt. 
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Är den valda uppgiften utmanande  
– d.v.s. är den en rik lärande uppgift enligt L. Sheffield?  
Följande karakteristika ska en ”rik lärande uppgift” uppfylla: 
 

1. Alla elever ska kunna börja på uppgiften, den ska erbjuda utmaning för 
elever på alla nivåer. 

2. Uppgiften ska uppmuntra elever att finna monster, göra generaliseringar, 
resonera, förklara (justify) och ifrågasätta svaren. 

3. Tillåta eleverna att angripa uppgiften på flera olika sätt, använda olika 
lösningsstrategier, verktyg, tekniker, modeller, ritningar… 

4. Uppmuntra kreativitet och ett innovativt applicerande av matematik. 
5. Inneha viktig och användbar matematik och uppmuntra eleverna att göra 

matematiken vettig (to make sense). 
6. Tillåta olika startpunkter, olika “mellanlägen”, olika lösningar och att 

olika saker tas hänsyn till, undantas eller försvaras (different positions to 
be taken or defended). 

7. Uppmuntra till engagemang, diskurs och samarbete.  
8. Kräva ett tänkande på en högre nivå och erbjuda problemlösning. 
9. Främja kompetens, nöje, självständighet och självförtroende i 

matematiska förmågor.  
10. Möjliggöra för lärare och för elever själva att bedöma framgångar och 

svårigheter. 
 

Mall för att utvärdera respektive uppgift. En bedömning görs innan uppgiften 

ges till eleverna (före). Efter att eleverna gjort uppgiften görs ytterligare en 

bedömning (efter). 

Bedömningen av respektive uppgift görs gemensamt av deltagarna i 

forskningscirkeln: 

Uppgift:________________________________________________

_____________ 

Kriterie Före Kommentar Efter Kommentar 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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Lista för genomförandet v5 – v10, forskarcirkel ”Elever särskilt 

begåvade i matematik” 

1. Identifikationslistorna – dokumentet heter identifikationslistor.docx 

2. Försök bilda er någon slags uppfattning angående om eleverna fyller i 

listan seriöst eller ej. 

3. Kika igenom resultatet av listan. Mer än 34 p på första listan är en 

indikation, bilda er en egen uppfattning kring de två andra listorna. 

Utifrån resultatet på listorna skapar ni er en uppfattning kring vilka elever 

ni ska hålla ett extra öga på när klassen gör uppgiften. Ni som redan har 

bestämt vilka ni vill titta extra på – ta inte bort dessa bara för att listorna 

ev. säger annat! Kom ihåg att en lärares observation är den bästa 

identifikationsmetoden. 

4. Genomför uppgiften i klassen. 

5. Introducera problemet kort med hjälp av PP-bilderna – dokumentet heter 

presentation av problem1.pptx 

Eventuellt ber vi eleverna titta på ”teateruppställningarna” i 1 min och 
bara vara tysta ”tyst-minut-tittande”? Så att de som faktiskt fascineras 
av problemet ska hinna börja leta mönster. 

6. Dela ut första elevundersökningen – den med smileys. Se till att de skriver 

namn – dokumentet heter elevutvärdering av uppgiften2.docx. Ni får dela 

pappret i två delar själva . 

Om det fungerar kan man kanske förbereda med lappar som ligger upp 
och ned på bänkarna. Underst lappen för ”level I”, ovanpå 
elevsmileylappen. Då kan man be dem att vända på första lappen när 
PP-visningen är klar. Ge dem ca.30 sek, därefter vända på 
uppgiftslappen.  

7. Samla in smileylapparna – kolla att de skrivit namn på. 

8. Låt eleverna börja arbeta med uppgiften, starta på ”level I”, därefter valfri 

”level”? Notera bara hur ni gör så kan vi välja fritt. 

Vi valt att eleverna ska arbeta under ”vanliga” förhållanden, d.v.s. de 
som brukar arbeta ihop får göra det, de som brukar arbeta enskilt får 
göra det. Om ni väljer att gruppera och styra arbetssättet, kom ihåg att 
notera detta noggrant, så att det inte glöms bort. 
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9. Under arbetets gång – fungera så vanligt som möjligt, men försök att 

lägga ett extra öga på de elever ni i detta läge funderar på. Håll ögonen 

öppna på om någon elev verkar sjunka djupt in i uppgiften, var också 

uppmärksam på frågor från eleverna, typ av frågor, hur de ställs.  

10. Ta in elevlösningar, se till att de är namnmärkta, ni kan dela ut dem igen 

vid nästa tillfälle. 

11. Om uppgiften ska fortsätta lektionen efter – försök hitta någonstans där 

ni kan få sitta själva direkt efter första passet och försök skriva upp allt du 

kan komma ihåg från lektionen.  

12. Om uppgiften fortsätter vid nästa lektionstillfälle, håll ett extra öga på de 

elever ni funderar på, i övrigt gör samma iakttagelser som vid första 

tillfället. 

13. När inte mer tid ska ges till arbete med uppgiften, ta 5 minuter till att göra 

den sista elevundersökningen – motsvarande smileyslappen, fast med 

ord. Dokumentet heter elevutvärdering av uppgiften2.docx, det är nu 

andra halvan av pappret. Se till att eleverna skriver namn, notera om ni 

anser att eleverna fyllt i seriöst eller ej (som grupp). Ta också in 

elevlösningar – namnmärkta. 

14.  Analysera uppgiften igen – efter Sheffields kriterier på utmanande 

uppgift – dokumentet heter Uppgift kriterier Algebra.docx 

15. Hitta ett avskilt ställe helst direkt efter, annars så nära i tid som möjligt, 

skriv upp allt du kan komma ihåg från lektionen, speciellt angående elever 

du ”sett” extra på.  

16. Välj ut 1-5 elever till intervju, valet görs utifrån identifikationslistor, 

elevundersökningen före och efter uppgiften, samt av era observationer. 

17. Intervjua eleverna så snart som möjligt efter uppgiftens genomförande, 

notera hur långt efter intervjun görs, titta på intervjuguiden innan – 

dokumentet heter intervjuguide.docx 

18. Analysera ert material – på olika nivåer. 

a. Identifikationslistorna – klassnivå, 

b. Elevundersökningarna före/efter – klassnivå, 
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c. Era observationer under genomförandet – vissa utvalda individer, 

koppla till id-lista och elevundersökning för dessa, 

d. Intervju – individnivå, koppla till id-lista, elevundersökning och 

era observationer. 

Kan ni dra några slutsatser  

i. kopplat till Sheffields definition för matematisk begåvning,  

ii. kopplat till om uppgiften ansågs engagera och utmana. 
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Lista för genomförandet av uppgift nr 2 v11 – v14, forskarcirkel 

”Elever särskilt begåvade i matematik” 

1. I huvudsak fortsätter vi studera de elever som redan valts ut – men OM 

det finns andra ni funderar på av ena eller andra orsaken så ta med den, 

det är också okej att ”byta” elev. Var bara noga med att notera vad det är 

som gör att ni väljer en ny elev eller väljer någon istället för en annan. 

Tänk på! Lärares observationer ses som det effektivaste 

identifikationsmedlet! 

2. Genom för uppgiften i klassen, några av er kommer arbeta med analys nu 

istället. 

3. Introducera problemet kort med hjälp av PP bilderna – dokumentet heter 

presentation av problem2.pptx Denna ska nu vara lite mer 

intresseväckande än förra gången – bilder. 

4. Dela ut första elevundersökningen – den med smileys, se till att de skriver 

namn – dokumentet heter elevutvärdering av uppgiften2.docx Ni får dela 

pappret i två delar själva  Efter diskussion valde vi att vi gör på samma 

sätt även nu i omgång 2, med ändring att PP-bilden ska vara ”roligare”. 

Två varianter kommer att ges och vi bestämmer gemensamt via 

mailkonversation vilken vi använder – alla ska helst använda samma. 

5. Samla in smileylapparna – kolla att de skrivit namn på. 

6. Låt eleverna börja arbeta med uppgiften, starta på level A, därefter valfri 

level? Notera bara hur ni gör så kan vi välja fritt. 

Jag upplevde att level A och level B var snarlika – fundera på om man 
ev. kan börja på level B iaf för högstadiet? 

7. Under arbetets gång – fungera så vanligt som möjligt, men försök att 

lägga ett extra öga på de elever ni i detta läge funderar på. Håll ögonen 

öppna på om någon elev verkar sjunka djupt in i uppgiften, var också 

uppmärksam på frågor från eleverna, typ av frågor, hur de ställs. Detta 

var den svåraste biten, det går inte att ignorera 25 elever för att man 

ska studera 3 st. Om möjlighet finns – be en kollega komma in och hålla 

i lektionen. Observera själva. 

8. Ta in elevlösningar, se till att de är namnmärkta, ni kan dela ut dem igen 

vid nästa tillfälle. Bedöm originalitet. 
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9. Om uppgiften ska fortsätta lektionen efter – försök hitta någonstans där 

ni kan få sitta själva direkt efter första passet och försök skriva upp allt du 

kan komma ihåg från lektionen.  

10. Om uppgiften fortsätter vid nästa lektionstillfälle, håll ett extra öga på de 

elever ni funderar på, i övrigt gör samma iakttagelser som vid första 

tillfället. 

11. När inte mer tid ska ges till arbete med uppgiften, ta 5 minuter till att göra 

den sista elevundersökningen – motsvarande smileyslappen, fast med 

ord. Dokumentet heter elevutvärdering av uppgiften2.docx, det är nu 

andra halvan av pappret. Se till att eleverna skriver namn, notera om ni 

anser att eleverna fyllt i seriöst eller ej (som grupp). Ta också in 

elevlösningar – namnmärkta. 

12. Hitta ett avskilt ställe helst direkt efter, annars så nära i tid som möjligt, 

skriv upp allt du kan komma ihåg från lektionen, speciellt angående elever 

du ”sett” extra på.  

13. Välj ut elever till gruppintervju (2-3 st per grupp), valet görs utifrån vilka 

elever ni valt ut redan efter cykel 1, samt av era observationer med fokus 

på era egna observationer. OBS! kolla på punkt1 – byte av elever är 

OK, men eftersträva att fortsätta med samma elever. 

14. Genomför gruppintervjun så snart som möjligt efter uppgiftens 

genomförande, notera hur långt efter intervjun görs, titta på 

intervjuguiden innan – dokumentet heter intervjuguide inför cykel2.docx 

Om möjligt gör en ljudinspelning eller videofilma. 

15. Analysera ert material – på olika nivåer. Mer information kommer inom 

kort. 
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Intervju med elev 

Intervjun inleds med frågan: 

 

Skulle du vilja ha fler eller färre lektioner som var som denna? 

Varför? 

 

Under intervjun försöker läraren få eleven att relatera till ”vanliga” lektioner 

med hjälp av ledord. Tänkbara frågor står i kursiv text efter ledordet: 

Roligt – Tyckte du det var roligt att arbeta med problemet? I jämförelse med 

de problem du brukar arbeta med på matematiklektioner? 

Tråkigt – Tyckte du det var tråkigt att arbeta med problemet? I jämförelse 

med de problem du brukar arbeta med på matematiklektioner? 

Svårt – Tyckte du problemet var svårt? I jämförelse med de problem du 

brukar arbeta med på matematiklektioner? 

Lätt - Tyckte du problemet var lätt? I jämförelse med de problem du brukar 

arbeta med på matematiklektioner? 

Ansträngning – Fick du anstränga dig i arbetet med problemet? I jämförelse 

med hur du anstränger dig i arbete med problem på andra 

matematiklektioner? 

Koncentration – Arbetade du koncentrerat med problemet? I jämförelse 

med hur du koncentrerar dig i arbete med problem på andra 

matematiklektioner? 

Nyfiken – Gjorde problemet dig nyfiken? I jämförelse med hur de problem du 

arbetar med normalt på matematiklektioner gör dig nyfiken? 

Kunskap – Lärde du dig något nytt genom arbetet med problemet? I 

jämförelse med vad du lär dig genom problem du arbetar med normalt på 

matematiklektioner? 

Engagemang - Gjorde problemet dig engagerad i matematiken? I jämförelse 

med hur problem du arbetar med normalt på matematiklektioner gör dig 

engagerad? 

Motivation - Gjorde problemet dig motiverad för arbete med matematik? I 

jämförelse med hur problem du arbetar med normalt på matematiklektioner 

gör dig motiverad? 
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Inspiration – Blev du inspirerad av matematiken i problemet? I jämförelse 

med hur problem du arbetar med normalt på matematiklektioner gör dig 

inspirerad? 

Nöjd – Kände du dig nöjd när du arbetade med problemet? I jämförelse med 

hur du känner dig när du arbetar med problem på en vanlig 

matematiklektion? 
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Namn __________________________________Ålder_________Datum_______________ 

Klass__________Skola_______________________________________________________ 

 

Här är några påståenden som kan stämma in mer eller mindre bra på dig. Ringa in 2 om 

beskrivningen passar bra eller ofta. Ringa in 1 om beskrivningen passar till en del eller ibland 

och ringa in 0 om beskrivningen inte alls passar in på dig.  

 

0 = Stämmer inte 

1 = Stämmer till en del eller ibland 

2 = Stämmer bra eller ofta. 

 

0 1 2 Jag kan bli helt uppslukad om jag är intresserad av något 

0 1 2 Jag lär mig snabbt 

0 1 2 Jag har ett stort ordförråd 

0 1 2 Jag är bra på att tänka logiskt 

0 1 2 Rättvisa är viktigt för mig 

0 1 2 Jag tycker att det är spännande att undersöka något och få ny kunskap 

0 1 2 Jag är extremt nyfiken och vet mycket om många saker 

0 1 2 Jag är bra på att konstruera och föreställa mej saker 

0 1 2 Jag uppfattar saker snabbt 

0 1 2 Jag är bra på att fundera, resonera och reflektera 

0 1 2 Jag vet att jag är klok och duktig 

0 1 2 Jag har lätt att lära mig nya saker 

0 1 2 Jag har riktigt bra minne 

0 1 2 Jag är bra på matematik 

0 1 2 Jag är bra på avancerade spel, tex på datorn 

0 1 2 Jag håller fast vid mina intressen 

0 1 2 Jag är ivrigt observerande 

0 1 2 Jag har mycket känslor och är känslig 

0 1 2 Jag tycker inte om rutinarbete i klassen 

0 1 2 Jag föredrar att vara med kompisar som har samma intressen som jag 

0 1 2 Jag tycker att jag är annorlunda än min jämnåriga 

0 1 2 Jag är bra på att tänka strategiskt 

0 1 2 Jag är mycket humoristisk 

0 1 2 Jag tänker annorlunda än mina jämnåriga 

0 1 2 Jag gillar projektarbete i skolan 
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Här följer några frågor som du ska svara ”ja” eller ”nej” på. Ringa in det som stämmer bäst 

in på dig. 

 

1. Jag skriver själv pjäser eller berättelser.    Ja Nej 

2. Jag tycker om att veta varför saker händer.    Ja Nej 

3. Jag ritar bättre än de flesta av mina jämnåriga.   Ja Nej 

4. Jag är bra på att lösa problem.       Ja Nej 

5. Jag är bra på naturvetenskap (bi, ge, fy, ke).    Ja Nej 

6. Jag läser mer än en bok i veckan.     Ja Nej 

7. Jag är bra på matematik.       Ja Nej 

8. Andra elever ber mig om hjälp.      Ja Nej 

9. Jag kan svara väldigt fort på lärarens frågor.    Ja Nej 

10. Jag föredrar att jobba ensam.      Ja Nej 

11. Jag försöker att göra mitt bästa i skolan.    Ja Nej 

12. Jag tycker om att använda nya ord när jag pratar.    Ja Nej 

13. Jag vet mycket om olika saker.     Ja Nej 

14. Att spela teater hjälper mig att visa mina känslor.   Ja Nej 

15. Jag spelar ett musikinstrument.     Ja Nej 

16. Jag tycker om att göra klart saker jag börjat på.   Ja Nej 

17. Jag tycker om att använda ordbok.     Ja Nej 

18. Jag tycker om att använda lexikon (bok eller på internet).  Ja Nej 

19. Skolarbete är lätt för mig.      Ja Nej 

20. Jag trivs med att hjälpa andra.      Ja Nej 

21. Jag tycker om att prata med lärare och andra vuxna.  Ja Nej 

22. Jag trivs när jag får intressanta uppgifter.    Ja Nej 

 

Och så några frågor där du får skriva ner ditt svar: 

 

23. Vad gillar du att samla på? 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

24. Vilken slags böcker/tidningar läser du? 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

25. Vad tycker du om att göra när du inte är i skolan? 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

26. Vad skulle du vilja veta eller lära dig mera om? 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 
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Till sist några frågor som gäller din klass: 

 

 

1. Vem i din klass vet mest om många olika saker? 

 _______________________________________________________________ 

 

2. Vem av dina klasskamrater skulle du fråga om du behöver hjälp i matematik? 

 _______________________________________________________________ 

 

3. Vem i klassen skulle vara den bästa att komma på vad ni skulle göra om ni gick 

vilse? 

 _______________________________________________________________ 

 

4. Vem i klassen vet oftast vad svåra ord betyder? 

 _______________________________________________________________ 

 

5. Vem vet mest om vetenskapliga saker? 

 _______________________________________________________________ 

 

6. Vem skulle du välja att jobba med i ett projekt i SO-ämnen? 

 _______________________________________________________________ 

 

7. Vem skulle du välja som klassledare om det ska vara en person som vanligen får 

många att jobba tillsammans och får saker gjorda?  

 _______________________________________________________________ 

 

8. Vem skulle vara bäst på att läsa en spännande berättelse för klassen? 

 _______________________________________________________________ 

 

9. Vem skulle du välja som klassrepresentant till ett elevråd? 

 _______________________________________________________________ 

 

10. Vem i klassen vill du kalla din bästa vän? 

 _______________________________________________________________ 
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Ppt bild 1 

 

 

Ppt bild 2 
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Elevutvärdering av uppgiften 

Namn:___________________________ 

Läraren har presenterat ett matematiskt problem.  

Vilken smiley stämmer bäst överens med vad du tycker om problemet? 

 

 

 

 

Nu är arbetet med uppgiften avslutat, innan gemensam genomgång.  

 

Namn:_____________________ 

Vilket ord beskriver bäst hur du tyckte det var att arbeta med problemet? 

 

Jätteintressant 

Ganska intressant 

Varken eller 

Ganska ointressant 

Väldigt ointressant 
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Intervjuguide inför cykel 2 

Syfte att fokusera på att identifiera de matematiska kriterierna eleven visar 

genom den valda uppgiften ”Field of dreams”, d.v.s. 

a) Djup på förståelse, 

b) Flyt (Översatt från engelskans, Fluency ), 

c) Flexibilitet, 

d) Originalitet, 

e) Omsorgsfullhet/Elegans, 

f) Generalisering/resonemang, 

g) Utvidgning av problemet. 

a) Djup på förståelse 

Här använder vi oss något ovetenskapligt av lärarerfarenhet. I 
forskningscirkeln diskuterades hur vi som lärare kan avgöra om en elev 
förstår eller inte i en undervisande situation där mer än en elev befinner 
sig. Samtliga deltagande lärare är erfarna och är eniga om att ”det syns” 
på eleven, det syns i deras ögon och på deras kroppshållning. Utöver detta 
går det även att notera hur eleven uttrycker sig, om eleven tvekar eller är 
osäker. 

b) och c) Flyt och Flexibilitet 

Dessa båda kommer att sambedömas genom att studera om eleverna kan 
förstå varandras olika lösningar och om de med lätthet kan acceptera en 
annan lösning än sin egen. Det kan naturligtvis vara så att någon elev tar 
eget initiativ till att presentera flera lösningar på problemet, de eleverna 
placeras per automatik högt i ”Flyt och flexibilitet”. Det är viktigt att 
läraren har förberett några olika sorters lösningar så att det ska finnas 
flera lösningsförslag att diskutera med eleverna. 

d) Originalitet 

Jämför respektive elevs lösning med klassens, om den utmärker sig/är 

annorlunda och leder till en lösning så ger detta ett högt resultat. Detta 

tas alltså inte upp på intervjun. 

e) Omsorgsfullhet och elegans 

I forskarcirkeln diskuterade vi oss fram till att denna bedömning utgår. 
Detta på grund av att eleverna inte har fått tid eller möjlighet att förfina 
sin lösning och sina tankegångar. Vi ansåg att detta kriterium borde vara 
bättre att bedöma till exempel via en inlämningsuppgift där eleven fått 
möjlighet att renskriva sin lösning. 

f) Generalisering/resonemang 

Här noteras om eleven strävar efter att arbeta generellt. Detta problem 

mynnar inte ut i en generell lösning. Arbetar eleven till exempel med att 
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testa sig fram? Är testandet strukturerat så att det metoden går att 

använda genomgående - då kan den anses vara generell. Om eleven 

arbetar med variabler och ekvationssystem måste det anses som att 

eleven arbetar generellt. 

g) Utvidgning av problemet 

Har eleven tagit sig an uppgiften att skapa fler frågor till situationen eller 
hoppar den över det steget? Notera även uttryck vid intervjun som till 
exempel ”men om man skulle …”. 

Vid gruppintervjun med eleverna (2-3 st), får respektive elev presentera sin 

lösning för de andra. Eleverna uppmuntras till att fråga varandra och att förklara 

för varandra varför de gjort som de gjort. Läraren leder samtalet vidare där det 

behövs. 

Vi gör några undantag med elever som kommer sitta individuellt med läraren, 

detta på grund av till exempel autism eller att eleven inte finner sig bekväm i 

klassens gemenskap. 

Sträva efter att efterlikna situationen vid de muntliga nationella proven så kan 

eleverna även motiveras till genomförandet eftersom det blir ett träningstillfälle. 

Målet är att läraren för varje elev (som deltagit i intervjun) kan fylla i 

mätverktyget som är bifogat på sista sidan. 
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Mätinstrument vid intervju i cykel 2,  

Elev:__________________________ 

1 indikerar lågt, 4 indikerar högt, kopplat till Sheffields mall för att bedöma 

framgång (Sheffield, 2003). 

a) Djup på förståelse 

1.  2.  3.  4.  
 

b) och c) Flyt och Flexibilitet 

1.  2.  3.  4.  
 

d) Originalitet 

1.  2.  3.  4.  
 

f) Generalisering/resonemang 

1.  2.  3.  4.  
 

g) Utvidgning av problemet 

1.  2.  3.  4.  
 

Lärarens minnesruta 

a) Djup på förståelse: 

”Det syns” på eleven, det syns i deras ögon och på deras 
kroppshållning. Är eleven tveksam eller osäker? 

b) och c) Flyt och Flexibilitet 

Eleverna förstår varandras olika lösningar, de kan med lätthet 

acceptera en annan lösning än sin egen. Eleven tar eget initiativ till 

att presentera flera lösningar. 

d) Originalitet 

Elevens lösning utmärker sig/är annorlunda och leder till en lösning 

(ej för intervju – för jämförelse). 

f) Generalisering/resonemang 

Strävar efter att nå den generella lösningen, strukturerat testande så 

att metoden går att använda genomgående. Om eleven arbetar med 

variabler och ekvationssystem måste det anses som att eleven 

arbetar generellt. 

g) Utvidgning av problemet 

Har eleven skapat fler problem eller under intervjun börjar utveckla 

- ”men om man skulle …”



Bilaga 12 
Var är jag – I Tolkning av Where am I i Sheffield, 2003 

 
 

Stolarna på en teater i Trollhättan är numrerade på följande vis: 

 

    Scenen 

Rad 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rad 2: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Rad 3: 21 22 23 24 25 

 

Resten av stolarna följer samma mönster. 

a) Chris sitter på stol 48. Vilken rad sitter han på? 

b) Stefan sitter två rader bakom och fyra stolar till höger om stol 42. Vilken stol sitter han 
på? 

c) Jennifer sitter på rad 7. Vilket är det högsta stolsnumret hon kan sitta på? 

d) Jag sitter på tredje stolen från vänster på en hemlig rad. Beskriv hur mitt stolsnummer kan 
beräknas. 

 

Stolarna på en teater i Vänersborg är numrerade på följande vis: 

 

   Scenen 

Rad 1: 1 2 3 4 5 6  

Rad 2: 7 8 9 10 11 12  

Rad 3: 13 14 15 16 17 18 

Resten av stolarna följer samma mönster. 

a) Adam sitter på stol 48. Vilken rad sitter han på? 

b) Tina sitter två rader bakom och fyra stolar till höger om stol 43. Vilken stol sitter hon på? 

c) Rita sitter på rad 9. Vilket är det minsta stolsnumret hon kan sitta på? 

d) Jag sitter på tredje stolen från vänster på en hemlig rad. Beskriv hur mitt stolsnummer kan 
beräknas. 

 

Jämför de två problemen. Vad finns det för likheter skillnader? Är något av problemen svårare än 
det andra? Varför? Jämför den metod du använt för att svara på frågorna med någon annan i 
klassen. Har ni arbetat på samma sätt? Har ni fått samma svar? 

Hitta på ett eget problem om stolar. Byt problem med en kompis som får lösa ditt problem. Får ni 
samma svar? Har ni arbetat på samma sätt?
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Var är jag – II  Tolkning av Where am I i Sheffield, 2003 

 
 

Stolarna på en teater i Örebro är numrerade på följande vis: 

  Scenen 

Rad 1: 1  

Rad 2: 2 3 

Rad 3: 4 5 6 

Rad 4: 7 8 9 10 

 

Resten av stolarna följer samma mönster. 

a) Matthias sitter på stol 15. Vilken rad sitter han på? 

b) Nora sitter direkt bakom stol 42. Vilken stol sitter hon på? 

c) Jag sitter på sista stolen till höger på en hemlig rad. Beskriv hur mitt stolsnummer kan 
beräknas. 

 

 

Stolarna på en teater i Kil är numrerade på följande vis: 

   Scenen 

Rad 1: 1 2 

Rad 2: 3 4 5 6 

Rad 3: 7 8 9 10 11 12 

Rad 4: 13 14 15 16 17 18 19 20 

Resten av stolarna följer samma mönster. 

a) Sophie sitter på stol 48. Vilken rad sitter hon på? 

b) Maximilian sitter två rader bakom och fyra stolar till höger om stol 43. Vilken stol sitter 
han på? 

c) Jag sitter på första stolen till vänster på en hemlig rad. Beskriv hur mitt stolsnummer kan 
beräknas. 

 

 

Jämför de två problemen. Vad finns det för likheter och vilka skillnader finns? Är någon av 
problemen svårare än det andra? Varför? Jämför den metod du använt för att svara på frågorna 
med någon annan i klassen. Har ni arbetat på samma sätt? Har ni fått samma svar? 

Hitta på ett eget problem om stolar. Byt sedan med en kompis som får lösa ditt problem. Får ni 
samma svar? Har ni arbetat på samma sätt?
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Var är jag – III Tolkning av Where am I i Sheffield, 2003 

 
 

Stolarna på en teater i Branäs är numrerade på följande vis: 

    Scenen 

Rad 1:     1 

Rad 2:    3  5 

Rad 3:   7  9  11 

Rad 4:  13  15  17  19 

Rad 5: 21  23  25  27  29 

 

Resten av stolarna följer samma mönster. 

a) Said sitter på stol 65. Vilken rad sitter han på? 

b) Monica sitter direkt bakom stol 361. Vilken stol sitter hon på? 

c) Jag sitter på mittenstolen på en hemlig rad. Beskriv hur mitt stolsnummer kan beräknas. 

 

Stolarna på en teater i Stockholm är numrerade på följande vis: 

    Scenen 

Rad 1:     2 

Rad 2:    4  6 

Rad 3:   8  10  12 

Rad 4:  14  16  18  20 

Rad 5: 22  24  26  28  30 

Resten av stolarna följer samma mönster. 

a) Rebecca sitter på stol 48. Vilken rad sitter hon på? 

b) Roman sitter på första stolen på rad 10. Vilken stol sitter han på? 

c) Jag sitter på sista stolen på en hemlig rad. Beskriv hur mitt stolsnummer kan beräknas. 

 

 

Jämför de två problemen. Vad finns det för likheter och vilka skillnader finns? Är någon av 
problemen svårare än det andra? Varför? Jämför den metod du använt för att svara på frågorna 
med någon annan i klassen. Har ni arbetat på samma sätt? Har ni fått samma svar? 

Hitta på ett eget problem om stolar. Byt sedan med en kompis som får lösa ditt problem. Får ni 
samma svar? Har ni arbetat på samma sätt.
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Många barn spelar olika bollspel på ett antal spelplaner som ligger bredvid varandra. 

På ett staket som inhägnar spelplanerna finns en skylt som visar det totala antalet barn 

som befinner sig på de båda spelplanerna. Till exempel, denna bild visar att det 

befinner sig sju barn på spelplanerna A och B tillsammans. 

1.  

 

a) Hur många barn kan det finnas på spelplan A? 

b) Hur många barn kan det finnas på spelplan B? 

 

2. Följande schema illustrerar tre spelplaner med skyltar som visar det totala antalet 

barn på de två spelplanerna som ligger intill varandra. 

 

Hur många barn finns på respektive spelplan? 

A____ B_____ C_____ Totalt A + B + C = _____________ 

 

3. Hur många barn finns det på respektive fält? 

A_____ B_____ C_____ Totalt A + B + C = __________ 

 

 

Gör ditt eget drömfält och byt med en kompis. 

11 A 

B 

C 

12 

7 

7 A B 

9 A 
B 

C 

11 16 
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Drömfälten – B Tolkning av Dream field i Sheffield, 2003 
 

 
 

Flera barn spelar olika bollsporter på spelplaner som ligger intill varandra. På ett staket 

som inhägnar spelplanerna finns en skylt som visar det totala antalet barn som 

befinner sig på två intilliggande spelplaner. 

1. Denna bild visar att det sammanlagt befinner sig 12 barn på spelplanerna A och B, 

och sammanlagt 5 barn på spelplanerna A och C. 

 

 

a) Vilket tal ska stå i den tomma cirkeln? 

b) Vad är det totala antalet barn på alla spelplaner tillsammans? 

 

2. Den följande bilden representerar fyra andra spelplaner. 

 

 

a) Vilket nummer ska stå i den tomma cirkeln? 

b) Vad är det totala antalet barn på respektive fält? 

c) Hitta på ditt eget Drömfält och byt med en kompis. 

 

  

C 

12 A B 

5 11 

8 

 

D 

C B 

A 

11 5 

10 

1

7 

 

D 
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Drömfälten – B Tolkning av Dream field i Sheffield, 2003 
 

 
 

3.  

 

 

a) Vilket tal ska stå i den tomma cirkeln? 

b) Vad är det totala antalet barn på varje fält? 

c) Hitta på ditt eget Drömfält och byt med en kompis.

D 

C 

A 

B 
 15 

12 

1

17 
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Drömfälten – C Tolkning av Dream field i Sheffield, 2003 

 
 

Flera barn spelar olika bollsporter på spelplaner som ligger intill varandra. På ett staket 

som inhägnar spelplanerna finns en skylt som visar det totala antalet barn som 

befinner sig på två intilliggande spelplaner.  

1. Denna bild visar att det finns totalt 16 barn på fält A och B tillsammans och på 

samma sätt finns det 16 barn totalt på fält B och D. Det finns totalt sju barn på fält A 

och C och totalt sju barn på fält C och D. 

 

a) Hur många barn spelar på respektive fält? 

 

b) Finns det mer än ett möjligt svar? Varför? 

c) Hur många barn spelar totalt på de fyra spelplanerna? 

d) Finns det mer än ett möjligt svar? Varför? 

 

2.  

a) Vilket tal kan det stå i den tomma cirkeln? 

 

b) Finns det mer än ett möjligt svar? Varför? 

c) Vad är det totala antalet barn som kan vara på fälten i bilden? 

d) Finns det mer än ett möjligt svar? Varför? 

 

C 

A 
B 

7 

D 

16 

16 

7 

D 

C 

A 

B 
6 4 

9 

 

7 
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