
 

 

Begåvade elever behöver 

också hjälp 
En systematisk litteraturstudie om matematiskt 
begåvade elever i de tidigare skolåren  
 

 

 
 

   

Författare: Hanna Löfqvist & Malin 

Hermansson 

Handledare: Susanne Erlandsson & Helena 

Roos 

Examinator: Jeppe Skott 

Datum: 2020-01-17 

Kurskod: 1GN02E 

Ämne: Matematikdidaktik 
Nivå: Grundläggande nivå 

 

Institutionen för matematik 

Självständigt arbete I 



 

 

Abstrakt 

Följande systematiska litteraturstudie inriktar sig på matematiskt begåvade elever i 

de tidigare skolåren. Studien syftar till att utifrån tidigare forskning reda ut om och 

hur undervisningen av matematisk begåvade elever kan bedrivas. Frågeställningarna 

fokuserar på hur identifiering av eleverna kan ske samt vilka matematiska aktiviteter 

som är mest gynnsamma för begåvade elevers utveckling. I den här systematiska 

litteraturstudien samlas data in genom databassökningar och manuella sökningar. 

Tolv utvalda publikationer granskas och bearbetats genom en innehållsanalys med ett 

kategoriseringsschema. Resultatet visar att det finns olika ramverk och teoretiska 

perspektiv i publikationerna som behandlas i studien. Gemensamt för flera av 

publikationerna är att de tillämpar Krutetskiis definition av matematisk förmåga. 

Resultatet visar även att det finns olika metoder för att identifiera matematisk 

begåvade elever, där en kombination av metoderna är att föredra. Differentiering är 

mest gynnsamt för att eleverna ska utvecklas. En kombination av acceleration och 

berikning är att föredra, men alla elever är unika och därmed kan det vara svårt att dra 

en generell slutsats. Matematiskt begåvade elever utvecklas även signifikant vid 

arbete i en homogen grupp. Mentorskap ses också om en positiv faktor vid 

utvecklingen. Slutsatsen är att det är möjligt att identifiera matematiskt begåvade 

elever i samband med matematiska aktiviteter. Forskningen visar även på att det finns 

matematiska aktiviteter som är mer gynnsamma för att eleverna ska utvecklas.  

Nyckelord 

Matematik, undervisning, matematisk begåvning, identifiering, differentiering, 

Krutetskiis förmågor 
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1 Inledning  

En grundtanke inom den svenska skolan är att den ska vara till för alla samt främja 

alla elevers lärande och utveckling. Skolan ska även skapa en livslång lust för lärande 

hos eleverna (Skolverket, 2019a). Vidare finns det paragrafer som betonar vikten av 

det i Skollagen (SFS 2018:1098), där det framgår att alla elever ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Elever som lätt 

når kunskapskraven ska få möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling (ibid). Det 

handlar om att tillgodose varje elevs behov, vilket ses som en viktig del i vår framtida 

yrkespraxis som grundskollärare. 

Det är allmänt känt att det finns elever med olika behov i klassrummet. När olika 

behov diskuteras är det många som främst tänker på elever i svårigheter. En grupp 

som ofta glöms bort i såväl klassrummet som inom forskningen är begåvade elever 

(Pettersson, 2011). Enligt Lärarförbundet (2013) har grundskollärare endast 15 

minuter per lektion att lägga på för- och efterarbete vilket gör det svårt att hinna 

anpassa lektionerna efter alla elevers individuella behov. Det blir därför svårt att 

planera matematiklektioner där alla får möjlighet att utmanas och utvecklas i sin egen 

takt. Enligt våra erfarenheter resulterar det ofta i att de elever som är klara med de 

planerade momenten får läsa i sin bänkbok, oavsett vilket ämne det arbetas med. De 

som läser i sin bok under matematiklektionen kommer att gå miste om viktiga timmar 

i matematik likväl som de inte stimuleras i sin matematikutveckling. När elever inte 

stimuleras och utmanas finns risk för uttråkning och förlorat intresse, vilket kan 

medföra att de stör klasskamraterna (Liljedahl, 2019). Det kan även leda till att elever 

blir hemmasittare och inte vill gå till skolan, likväl som att det kan leda till psykisk 

ohälsa. Det får konsekvenser för den enskilda eleven samtidigt som samhället riskerar 

att gå miste om begåvningar som skulle kunna föra samhället framåt (ibid). För att 

undvika det här anses det viktigt att kunna identifiera matematiskt begåvade elever 

(Mattsson & Pettersson, 2019).  

En del elever behärskar den matematik som presenteras på matematiklektionen direkt 

medan andra behöver mer tid. Matematiskt begåvade elever får ofta repetera 

rutinuppgifter som inte utvecklar dem, i väntan på övriga klasskamrater (Stålnacke, 

2019). Därför är det viktigt att ta reda på vilka undervisningsstrategier som är 

gynnsamma för att elever med matematisk begåvning ska få möjligheten att 

utvecklas. Studien kommer därför att sammanställa den forskning som finns om 

matematiskt begåvade elever. Det är viktigt att undersöka då tidigare forskning om 

matematiskt begåvade elever är begränsad. Den är även viktig för att eleverna inte 

ska försummas eftersom skolan ska vara en plats för alla. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här systematiska litteraturstudien är att beskriva om och hur 

undervisningen kan bedrivas för matematiskt begåvade elever i de tidigare skolåren. 

Följande frågeställningar kommer att besvaras i studien.	
• Hur kan en elev som är matematiskt begåvad identifieras enligt tidigare 

forskning? 

• Vilka matematiska aktiviteter har visat sig vara gynnsamma för att 

matematiskt begåvade elever ska stimuleras och utvecklas inom matematik? 
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3 Begrepp 

I avsnittet förklaras några av de begrepp som är viktiga och återkommande i studien.  

3.1 Matematiskt begåvad  

Matematikbegåvning handlar om naturlig fallenhet eller speciella anlag för 

matematik, där ordet begåvning i sin tur handlar om intelligens eller talang hos en 

individ (Svenska akademins ordbok, SAO, 1997; SAO, 2015a). Bloom (1985) menar 

att begåvning innebär att inneha en ovanligt utvecklad förmåga inom ett eller flera 

områden. I studien innefattas de engelska begreppen gifted samt special ability inom 

begreppet matematiskt begåvad Andra begrepp som innefattas är elever med 

fallenhet, alltså medfödd förmåga, för matematik samt Skolverkets definition av 

särskilt begåvade elever (SAO, 2009a). Skolverket refererar till Stålnackes (2019) 

definition där hon påstår att det inte finns en allmänt accepterad definition av särskild 

begåvning utan det varierar efter sammanhang och syfte. Det kan handla om en 

individ som har en förmåga som är mycket starkare än vad som anses vara typiskt. 

Det gör att individen kan använda sig av sitt tänkande för att förstå hur saker hänger 

ihop. Enligt Stålnackes (2019) definition är det ca 5% av Sveriges population som 

anses vara särskilt begåvade. 

3.2 Matematiska aktiviteter 

För att kunna ha matematiska aktiviteter krävs det ett arbetssätt eller en arbetsform 

(Pettersson, 2011). Därmed kommer arbetssätt och arbetsform inbegripas i begreppet 

matematiska aktiviteter. Begreppet arbetsform definieras som ”en yttre organisation 

av arbete” (SAO, 2009b). Det handlar med andra ord om hur fördelningen av 

arbetsuppgifter ser ut inom en grupp (ibid). Begreppet arbetsform handlar om 

organisationen av arbetet, exempelvis helklassundervisning, enskilt arbete eller 

grupparbete (Backlund & Backlund, 1999; Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Arbetssätt handlar om hur ämnesinnehållet behandlas, exempelvis genom 

föreläsande, diskussioner eller laborativt arbete (Backlund & Backlund, 1999). 

Begreppet undervisningsstrategi inkluderas också då användningen av ordet syftar på 

olika matematiska aktiviteter. Begreppet undervisningsstrategi återfinns inte i 

Svenska akademiens ordbok, däremot kan orden delas upp i undervisning och 

strategi. Undervisning definieras som förmedling av kunskaper i organiserad form 

medan strategi definieras som en långsiktig övergripande plan (SAO 2009c; SAO 

2009d). Undervisningsstrategi är ett brett begrepp där det finns ett flertal olika 

strategier. 

3.3 Matematisk förmåga 

Enligt kursplanen i matematik finns det fem matematiska förmågor som alla elever 

ska ges förutsättningar att utveckla under sin skolgång (Skolverket, 2019). De 

matematiska förmågorna är kommunikations-, resonemangs-, problemlösnings-, 

metod- samt begreppsförmågan (ibid).   

Matematisk förmåga kan även definieras utefter Krutetskiis teori. Anledningen är att 

hans forskning är väletablerad och ligger till grund för mycket av den forskning om 

matematiska förmågor hos ungdomar som bedrivs idag (Pettersson & Wistedt, 2013). 
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Krutetskii menar att problemlösning är en central del i all matematisk verksamhet och 

det är via sådana aktiviteter som matematiska förmågor synliggörs. Matematisk 

förmåga delas upp i åtta olika förmågor, som är mer eller mindre välutvecklade. 

Förmågorna är beroende av varandra och uttrycks i olika faser av exempelvis en 

problemlösning. Vidare beskrivs det att de första sju förmågorna har alla människor, 

däremot är det bara en del människor som har den åttonde. Förmågorna är följande;  

1. Förmåga att formalisera matematiskt material […]. 

2. Förmåga att generalisera matematiskt material […]. 

3. Förmåga att operera med siffror och andra symboler. 

4. Förmåga till sekventiellt, logiskt resonerande […]. 

5. Förmåga att förkorta resonemang […]. 

6. Flexibilitet och reversibilitet i tänkandet […]. 

7. Förmåga att minnas matematisk information […]. 

8. Fallenhet och intresse för matematik […]. 

(Pettersson & Wistedt, 2013, s.11) 

3.4 Differentiering  

Differentiera betyder att variation skapas i något som tidigare varit enhetligt (SAO, 

2009e). I undervisningssammanhang kan variation skapas på olika sätt. Ett exempel 

är organisatorisk differentiering, vilket handlar om hur organiseringen av 

undervisningen på skolan ser ut, t.ex. individuellt stöd, särskilda grupper och 

spetsutbildningar. Det kan innebära att matematiskt begåvade elever bildar en egen 

klass. Det kan även betyda att alla klasser har matematikämnet schemalagt vid samma 

tillfällen och att elever som befinner sig på liknande kunskapsnivå, t.ex. matematiskt 

begåvade, läser ämnet tillsammans (Jahnke, 2019). Pedagogisk differentiering är ett 

annat exempel och innebär att undervisningen varieras inom den befintliga klassens 

ramar. Det kan handla om att elever får arbeta med olika områden beroende på deras 

kunskapsnivå. Två nyckelbegrepp inom pedagogisk differentiering är acceleration 

och berikning (ibid).  

3.4.1 Acceleration  
Begreppet handlar om att undervisningen som elever tar del av berör ett innehåll som 

enligt styrdokumenten tillhör en senare årskurs eller skolform (Jahnke, 2019). 

Acceleration kan ske genom att elever börjar skolan tidigare, hoppar över skolår eller 

att undervisningen sker i en snabbare takt. Det är även ett nyckelbegrepp inom 

pedagogisk differentiering (ibid). 

3.4.2 Berikning  
Som tidigare nämnt är berikning ett nyckelbegrepp inom pedagogisk differentiering 

(Jahnke, 2019). Berikning innebär att elever ges möjlighet att bredda och fördjupa 

sina kunskaper inom olika områden. Områdena kan vara samma som resterande del 

av klassen arbetar med men det kan även vara inom ett annat område. Berikning kan 

involvera en fördjupning av det som står i det centrala innehållet i kursplanerna men 

även inom andra områden än de som anges. Det beror på att det benämns som 

”centralt innehåll” och inte ”innehåll” i kursplanerna. Berikning kan delvis innebära 

en acceleration inom ett område, exempelvis genom att studera matematiska fenomen 

som finns med i kursplanen för senare årskullar (ibid).  
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3.5 Test  

Begreppet test definieras som en sammanställning av olika moment eller uppgifter 

som används för att fastställa någons förmåga (SAO, 2009f). Prov betyder i skolans 

sammanhang en utfrågning för att fastställa kunskapsnivån (SAO, 2009g). Eftersom 

begreppen har liknande definitioner kommer begreppet test användas. Det finns både 

traditionella och icke-traditionella tester (Mellroth, 2018b). Exempel på olika test som 

förekommer i arbetet är nationella proven, Kängurun samt IQ-test. De nationella 

proven används som ett stöd för att bedöma elever likvärdigt i hela Sverige och 

genomförs i årskurserna 3, 6 och 9 (Skolverket, 2019b). De här testen räknas som 

traditionella test. Kängurun är en internationell tävling som fokuserar på 

problemlösning (Wallby & Gennow, 2016). Tävlingen är till för alla elever och har 

som avsikt att stimulera elevers intresse för matematik. De problemlösningsuppgifter 

som förekommer kan användas som undervisningsstöd i matematik (ibid). I studien 

räknas Kängurun som ett icke-traditionellt test. Ett IQ-test mäter en persons 

intelligenskvot, då ordet IQ innebär intelligenskvot (SAO, 2015). 
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4 Metod 

Följande avsnitt berör vad en systematisk litteraturstudie innebär och 

tillvägagångsättet för studien. Vidare beskrivs metoden som används vid sökningen 

samt analysen av publikationerna som ligger till grund för studien. Etiska 

överväganden presenteras även i avsnittet. 

4.1 Systematisk litteraturstudie 

I en systematisk litteraturstudie strävas det efter att klargöra all evidens som finns 

tillgänglig inom området studien behandlar (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Det handlar om att bedöma, identifiera och syntetisera relevanta 

studier inom det givna området likväl som att testa hypoteser (ibid). Det görs genom 

att systematisk söka litteratur och därefter välja ut publikationer. Vidare granskas 

publikationerna kritisk och resultatet analyseras samt diskuteras. Det görs även en 

sammanställning av litteraturen inom ett ämne. För att besvara syftet och 

frågeställningarna i studien ansågs därmed en systematisk litteraturstudie vara en 

lämplig metod för att ge en kunskapsöversikt inom det valda ämnesområdet.    

4.2 Metod för datainsamling 

För att få en överblick av tidigare forskning inom området har flera sökningar i 

databaserna Educational Resourses Information Center (ERIC) och SwePub utförts. 

ERIC är en internationell databas med fokus på pedagogik och psykologi (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). SwePub är en svensk databas som innehåller 

referenser till olika forskningspublikationer som publicerats vid svenska lärosäten 

och myndigheter (SwePub, u.å).   

4.2.1 Avgränsningar 
Kriterier som publikationerna skulle uppfylla valdes noga ut innan sökningarna 

påbörjades. Ett inkluderingskriterium för studien var att samtliga publikationer skulle 

vara kontrollerade och förhandsgranskade (peer-reviewed) för att öka studiens 

tillförlitlighet samt trovärdighet. Publikationerna som användes var även skrivna på 

antingen svenska eller engelska. Utöver det skulle de vara publicerade mellan åren 

2000–2019. Orsaken till årtalen var för att utbudet av publikationer skulle vara 

aktuella samtidigt som utbudet skulle bli lagom stort i förhållandet till studiens storlek 

och tidsram. Exkluderingskriterier som berörde urvalet var om forskningen inte 

behandlat begåvade elever i matematikämnet. Ett annat var om den inte berörde elever 

i grundskolans tidigare år. Olika sökord utifrån syftet och frågeställningarna i studien 

användes i de olika databaserna för att få ett bredare utbud av publikationer och på så 

vis en vidare förståelse. De olika sökorden syftade även till att besvara 

frågeställningarna likväl som möjlighet till olika synsätt samt fördjupad kunskap.  

4.2.2 Sökning i databasen ERIC 
ERIC är en internationell databas vilket resulterade i att sökorden som användes var 

på engelska. Den första sökningen som genomfördes innehöll sökorden (math* AND 

gift* AND student*) (se bilaga 1). Resultatet blev 188 träffar varpå ytterligare 

inkluderingskriterier lades till. Kriterierna var att publikationerna skulle publicerats 

mellan åren 2000–2019 samt att de berörde Elementary Secondary Education. Efter 
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avgränsningen var det 19 träffar kvar och rubriker samt abstrakt lästes. Det resulterade 

i att en publikation ansågs relevant för studien.  

Vid den andra sökningen användes orden Gifted AND Mathematics via thesaurus, 

vilket innebär att sökningen genomfördes via ERICs ordbok. Sökningen resulterade i 

22 träffar. Inkluderings- och exkluderingskriterier vid sökningen var Elementary 

Education, Early Childhood Education, Elementary Second Education NOT (Grade 

4 AND Grade 7 AND Junior High Schools) samt åren 2000–2019, vilket resulterade 

i tre träffar. Efter läsning av abstrakt ansågs en av publikation relevant. 

När den tredje sökningen genomfördes användes sökorden Gifted* AND Math* med 

inkluderingskriteriet att alla träffar skulle vara peer-reveiwed. Vid sökningen uppkom 

222 resultat. Inkluderingskriterierna, att det skulle vara publicerat mellan 2000–2019 

och att de skulle beröra antingen elementary education, elementary secondary 

education, secondary education or grade 3, medförde att det blev 62 resultat. Därefter 

tillades inkluderingskriteriet att träffarna skulle vända sig till lärare, vilket medförde 

att tre publikationer påträffades. En av publikationerna ansågs relevant efter läsning 

av abstrakt.  

Fler sökningar med andra sökord utfördes i databasen ERIC, dock framkom inga 

publikationer som ansågs passa studiens syfte vid de sökningarna. Totalt hittades tre 

publikationer som ansågs vara lämpliga för studiens syfte, vid sökningarna i 

databasen ERIC. 

4.2.3 Sökning i databasen SwePub 
Eftersom SwePub är en svensk databas valdes först svenska sökord. En sökning med 

kombinationen av orden begåv* och mate* resulterade i 26 träffar. Ett 

inkluderingskriterium var att publikationerna skulle vara på svenska. I databasen gick 

det endast att filtrera till en typ av publikation åt gången. Således fick 

inkluderingskriterier beträffande det göras en i taget. Vid urvalet av 

licentiatavhandling uppkom en träff. Baserat på abstraktet blev publikationen vald.  

Därefter utökades sökningen till särskild* begåv* mate* med inkluderingskriterierna 

att publikationerna skulle vara på svenska och av publikationstypen rapport, vilket 

resulterade i två träffar. Abstrakten lästes och en av publikationerna ansågs vara 

relevant för studien.  

Vid den andra sökningen med orden särskild* förmåg* mate* med 

inkluderingskriterierna att det skulle vara på svenska och att det skulle vara en 

doktorsavhandling uppkom två träffar. En av avhandlingarna ansågs, baserat på 

läsning av abstrakt, relevant för studiens syfte. Vid sökning med olika sökord var det 

en del redan utvalda publikationer som återkom, varpå de publikationerna 

exkluderades då de redan var valda till studien. 

Därefter gjordes en sökning på engelska i databasen. Vid användning av sökorden 

Gifted* och Math* framkom 26 träffar. Inkluderingskriteriet doktorsavhandling gav 

fyra träffar. En hade redan påträffats och valts under tidigare sökningar. Två av de 

andra publikationerna valdes baserat på dess abstrakt. Utifrån sökningarna i databasen 

SwePub valdes totalt fem publikationer.  
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Efter sökningarna kontaktades universitetets bibliotekarie. Det gjordes för att se om 

ytterligare publikationer kunde finnas och för att göra databassökningen effektivare 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  Dock gav det inga ytterligare 

resultat.  

4.2.4 Manuell sökning 
Efter databassökningen lästes referenslistan på de utvalda publikationerna. Det 

återfanns publikationer som berörde problemområdet för studien och en manuell 

sökning hade då utförts. Utifrån sökningen valdes det ut totalt fyra publikationer, flera 

av de andra publikationerna som återfanns i referenslistorna var redan valda eller inte 

relevanta för studien. Tre av publikationerna som valdes till den systematiska 

litteraturstudien återfanns i publikationen av Szabo (2017). De valdes då de ansågs 

tillföra ett annat synsätt än tidigare publikationer, vilket främjar till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar utifrån ett annat perspektiv. Vid läsning av 

Gerholms publikation (2016) påträffades ytterligare en publikation som ansågs 

relevant för studiens syfte. Vid en manuell sökning kunde inte inkluderingskriteriet 

att publikationerna skulle vara peer-reviewed inbegripas på samma sätt som vid 

databassökningarna. Däremot konstaterades att samtliga publikationer som återfanns 

vid den manuella sökningen var publicerade av tidskrifter som endast publicerar 

förhandsgranskade artiklar.  

4.3 Urval 

Sökningarna resulterade slutligen i tolv för studien relevanta publikationer. Det 

gjordes, som tidigare nämnt, efter att rubriker och abstrakt lästs och bedömts som 

lämpliga för studien. Vidare har sökresultaten sammanställts i ett sökschema där 

databas, sökord, avgränsningar, sökträffar och publikationer angivits (se bilaga 1). 

4.3.1 Utvalda publikationer 
Tabellen nedan visar en överblick av de publikationer som valts ut till studien genom 

datainsamlingen. 

Författare, publikationer, databas och 
land 

Sammanfattning 

Deal, L.J., & Wismer, M.G. (2010). 

NCTM principles and standards for 

mathematically talented students. Gifted 
Child Today, 33(3), 55–65.  

ERIC, USA 

Publikationen diskuterar förståelsen kring 

matematiska talanger. Även hur NCMTS 

principer kan modifieras för att passa och 

utmana eleverna lyfts fram.  

Dimitriadis, C. (2011). Developing 

mathematical ability in primary school 

through a "pull-out" programme: A case 

study. Education 3-13, 39(5), 467-482. 

• ERIC, Storbritannien 

Undersöker hur behoven hos en elev med 

matematisk begåvning bemöts genom en 

anpassad grupp. Gruppen arbetar vid sidan 

av den vanliga matematikundervisningen. 

Publikationen presenterar olika aktiviteter 

som kan användas vid pull-out grouping. 

Dimitriadis, C. (2012). Provision for 

mathematically gifted children in primary 

schools: An investigation of four different 

Publikationen beskriver fyra fallstudier om 

olika metoder att organisera arbetet med 

matematiskt begåvade elever. Metoderna är 
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methods of organizational provision. 

Educational Review, 64(2), 241-260. 

Manuell sökning, Storbritannien 

att vara i klassrummet, pull-out grouping, att 

ha en mentor och setting. 

Gerholm, V. (2016). Matematiskt 
begåvade ungdomars motivation och 
erfarenheter av utvecklande verksamheter. 
Tillgänglig på Internet: http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1067753/FULL

TEXT01.pdf 

SwePub, Sverige 

Undersöker vilken betydelse olika 

matematiska aktiviteter haft för den 

matematiska utvecklingen beträffande 

matematiskt begåvade elever. Studien 

baseras på enkäter och intervjuer med 

matematiskt begåvade elever.  

Heinze, A. (2005). Differences in problem 

solving strategies of mathematically gifted 

and nongifted elementary students. 

International Education Journal, 6(2), 

175–183.  

Manuell sökning, Tyskland 

En undersökning om hur elever i åldrarna 6–

10 tänker när de löser 

problemlösningsuppgifter. Fokus ligger i att 

utmärka skillnaden mellan hur elever med 

matematisk begåvning och elever som inte 

är lika matematiskt begåvade tänker när de 

arbetar med problemlösning.  

Leikin, R. (2010). Teaching the 

mathematically gifted. Gifted Education 
International, 27, 161–176.  

Manuell sökning, Israel 

Publikationen beskriver aspekter i att 

undervisa matematiskt begåvade elever. Det 

diskuteras vad som krävs vid undervisningen 

av eleverna där författaren skriver om djup 

kunskap inom matematiken. 

Mellroth, E (2018a) 

Med rätt att utmanas – i en skola för alla: 
Att utveckla verksamheten kring att 
inkludera elever med särskild begåvning i 
lärande. Pedagog Värmland.  

SwePub, Sverige 

En rapport av ett skolutvecklingsprojekt vars 

huvudsakliga syfte var att möta den 

problematik som finns inom den svenska 

skolan gällande att särskilt begåvade elever i 

matematik ofta är understimulerade. 

Mellroth, E (2018b). Harnessing teachers’ 
perspectives: Recognizing mathematically 
highly able pupils and orchestrating 
teaching for them in a diverse ability 
classroom. Tillgänglig på internet: 

http://kau.divaportal.org/smash/record.jsf?

pid=diva2%3A1253540&dswid=-656.  

• SwePub, Sverige 

Studien visar på pedagogiska möjligheter 

vid undervisningen med särskild begåvade 

elever i matematik, ur lärares perspektiv. Det 

undersöks hur lärares möjligheter att 

identifiera elever med begåvning ser ut 

likväl hur lärare kan utmana eleverna. 

 

Persson, R. S. (2010). Experiences of 

intellectually gifted students in an 

egalitarian and inclusive educational 

system: A survey study. Journal for the 
Education of the Gifted, 33(4), 536–569.  

Manuell sökning, Sverige 

Behandlar hur man kan identifiera 

begåvning hos människor. Har genomfört en 

enkätundersökning bland begåvade individer 

i blandande åldrar. 

Pettersson, E (2011). Studiesituationen för 
elever med särskilda matematiska 
förmågor (PhD dissertation). Växjö, 

Kalmar.   

SwePub, Sverige 

Undersöker hur elever med matematisk 

begåvning bemöts och stöttas av lärare, 

föräldrar och det svenska samhället. Studien 

baseras på 10 fallstudier. 

Rotigel, J. V., & Fello, S. (2004). 

Mathematically gifted students:  
Publikationen handlar om vilka utmaningar 

det finns med matematiskt begåvade elever. 
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How can we meet their needs? Gifted 
Child Today, 27(4), 46–51,65.  

ERIC, USA 

Att medvetenheten om elevers egenskaper 

hjälper lärare att skapa möjligheter för elever 

så att de kan utvecklas.  

Szabo, A (2017). Mathematical abilities 
and mathematical memory during problem 
solving and some aspects of mathematics 
education for gifted pupils. http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1143981/FULL

TEXT01.pdf.  

SwePub, Sverige 

En systematisk granskning av olika 

pedagogiska och organisatoriska övningar i 

förhållande till matematikundervisning av 

begåvade elever.  

Tabell 1 Utvalda publikationer 

4.4 Analysmetod 

I en systematisk litteraturstudie är det en stor mängd data som ska läsas och 

analyseras. Analysfasen kan vara en stor utmaning enligt Ericsson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013). Forskaren har en skyldighet att redogöra för den egna 

analytiska processen. I den här systematiska litteraturstudien har innehållsanalys valts 

som analysmetod. Grunden för innehållsanalys är att data klassificeras stegvis och på 

ett systematiskt sätt, för att enklare identifiera teman och mönster enklare (ibid).   

I studien analyseras data utifrån ett antal frågor. De frågorna har skapats för att 

underlätta identifiering samt klassificering av teman och mönster. Det underlättar 

även besvarandet av studiens frågeställningar. Följande frågor ställs till samtliga 

publikationer.   

• Hur beskriver publikationen matematiskt begåvade elever?  

o Hur beskriver publikationen att elever med begåvning i matematik 

kan identifieras?  

• Vilka matematiska aktiviteter för begåvade elever beskrivs i publikationen?  

o Vilka resultat får de matematiska aktiviteterna?  

• Vilket teoretiskt perspektiv/ramverk finns i publikationen? 

Ett kategoriseringsschema har skapats för att underlätta och synliggöra bearbetningen 

av frågorna (se bilaga 2). Det används även en beslutslogg, där alla beslut 

dokumenteras, under arbetets gång vilket ökar studiens reliabilitet (Denscombe, 

2009). 

4.5 Etiska aspekter 

Vid en systematisk litteraturstudie är det av stor vikt att etiska överväganden 

genomsyrar studien. Det gör att publikationerna som används i studien är granskade 

och analyserade i förhållande till forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). 

Litteraturen i studien är vetenskapligt granskad, peer-reviewed, vilket är viktigt för 

ett tillförlitligt resultat. Det kontrolleras även att litteraturen har precision i 

frågeställningen och om metoderna använts på ett korrekt sätt, vilket i så fall främjar 

forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2011).   
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5 Resultat och Analys 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska ramverk och perspektiv som används i 

publikationerna. Vidare redogörs resultatet för studiens frågeställningar. 

5.1 Ramverk och teoretiska perspektiv i forskningen 

Följande avsnitt presenteras de teoretiska ramverk och perspektiv som används i 

publikationerna vilka ligger till grund för den systematiska litteraturstudien.  

5.1.1 Ramverk 
Krutetskiis teori om matematiska förmågor är ett teoretiskt ramverk som återkommer 

i åtta av tolv publikationer. Publikationerna är skrivna av Mellroth (2018a; 2018b), 

Gerholm (2016), Pettersson (2011), Szabo (2017), Deal och Wismer (2010), Leikin 

(2010) och Heinze (2005) (se bilaga 2). Krutetskii genomförde en rysk studie under 

åren 1955-1966 som handlar om att definiera och identifiera de matematiska 

förmågornas natur och struktur (Pettersson & Wistedt, 2013). Han delar upp det i åtta 

förmågor som används vid problemlösning. Sju av förmågorna besitter alla 

människor, mer eller mindre välutvecklade. Den åttonde, som handlar om fallenhet 

och intresse, är det bara en del människor som innehar. Den här förmågan kan främja 

identifieringen av matematiskt begåvade elever (ibid).   

Vidare tillämpas Blooms taxonomi som ett teoretiskt ramverk i fyra av 

publikationerna (Mellroth, 2018a; Pettersson, 2011; Dimitriadis, 2011; Dimitriadis, 

2012) (se bilaga 2). Den kognitiva taxonomin handlar om kunskaper, förhållningssätt 

och motorik (se bilaga 3). Blooms taxonomi är klassifikationer som ordnas 

hierarkiskt, där varje klassifikation kräver att färdigheterna och förmågorna i den 

nedre klassifikationen är uppfylld, för att komma vidare (Bloom, Englehart, Furst, 

Hill & Krathwohl, 1956). Klassifikationerna är kunskap, förståelse, tillämpning, 

analys, syntes och värdering.  

Forskarna Gerholm (2016) och Pettersson (2011) skriver om Mönks och Ypenburgs 

(2009) förklaringsmodell med inriktning på hög begåvning (se bilaga 4). Modellen 

består av tre personlighetsdrag; höga intellektuella förmågor, motivation och 

kreativitet samt tre sociala områden; familj, skola och vänner. Mönks och Ypenburg 

(2009) menar att hög begåvning kan uttryckas och utvecklas först när alla de sex 

faktorerna samspelar på ett gynnsamt sätt. Publikationerna skrivna av Leikin (2010) 

samt Rotigel och Fello (2004) använder Renzullis förklaringsmodell om begåvade 

som ett teoretiskt ramverk (se bilaga 5). Den här modellen är snarlik Mönks och 

Ypenburgs (2009) förklaringsmodell då den handlar om höga intellektuella förmågor, 

motivation och kreativitet (Renzulli & Reis, 2018). 

Publikationen skriven av Deal och Wismer (2010) är ett tillägg till National Council 

of Teachers of Mathematics (NCTM) principer och standarder. NCTM är världens 

största organisation för matematikutbildning (NCTM,u.å.). Det medför att det är deras 

ramverk som används. Publikationen skriven av Rotigel och Fello (2004) refererar 

också till ramverket när de diskuterar hur matematikundervisning kan genomföras. 

Petterson (2011) använder sig också av NCTMs standarder och principer som ett 

ramverk i sin studie.  
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5.1.2 Teoretiska perspektiv 
I publikationen av Leikin (2010) går det att utläsa inslag från Piaget och det kognitiva 

perspektivet. Säljö (2014) menar att perspektivet handlar om den kognitiva 

utvecklingen där fokus läggs på tänkandets struktur. Leikin (2010) beskriver att det 

sker en interaktion mellan det kognitiva perspektivet och det sociokulturella 

perspektivet. Det sociokulturella perspektivet är ett teoretiskt perspektiv som grundar 

sig på Vygostkijs teorier. Det fokuserar på människors utveckling ur ett biologiskt 

samt socialt perspektiv, där språket och kommunikation är en central del menar Säljö 

(2014). Att Leikin (2010) utgår från perspektivet kan utläsas genom att hon använder 

sig av begreppet scaffolding, vilket är ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet. Säljö (2014) tolkar begreppet scaffolding som att det är en mer kunnig 

person ger en lärande person stöd för att den ska komma vidare i sin utveckling. 

Forskaren Dimitriadis (2012) nämner Vygotskij och använder också han begreppet 

scaffolding i en publikation. Han skriver även om den proximala utvecklingszonen 

vilket är ett annat centralt begrepp inom samma perspektiv. Begreppet menar Säljö 

(2014) handlar om att när en lärande person har lärt sig att behärska en färdighet eller 

ett begrepp är hen också nära att behärska något nytt. Vid inlärningen av begreppen 

eller färdigheterna befinner sig den lärande i den proximala utvecklingszonen och kan 

genom scaffolding erövra ny kunskap.  

Positioneringsteori är ett annat teoretiskt perspektiv, vilket Mellroth (2018b) tillämpar 

i sin publikation. Teorin handlar om att olika samhällsnivåer (individen, gruppen och 

ledaren) påverkas av varandra genom exempelvis konversationer och retoriska 

färdigheter (Harré, van Langenhove & Berman, 1999). Positioneringsteorin menar att 

samhället skapas genom bland annat konversationer. I publikationen av Persson 

(2010) kunde inget teoretiskt perspektiv eller ramverk utläsas.  

5.2 Identifiering av matematisk begåvade elever 

Följande avsnitt kommer att redovisa resultatet för frågeställningen ”Hur kan en elev 

som är matematiskt begåvad identifieras enligt tidigare forskning?”. Således kommer 

olika sätt att identifiera matematiskt begåvade elever presenteras. Det redogörs om 

och i så fall vilka egenskaper som är vanligt förekommande hos begåvade elever. 

Vidare presenteras hur identifiering eventuellt kan ske med hjälp av Krutetskiis 

förmågor, tester samt identifikationslistor.  

5.2.1 Egenskaper 
Elever som är matematisk begåvade kan inneha en del framträdande egenskaper. 

Många lärare har en uppfattning om att begåvade elever är snabba, aktiva, nyfikna, 

självständiga, ligger långt fram i boken samt presterar bra på tester (Pettersson, 2011). 

Flera forskare anser dock att det är svårt att ge en generell beskrivning om eleverna, 

men gör ändå ett försök (Deal & Wismer, 2010; Rotigel & Fello, 2014; Mellroth, 

2018a; 2018b; Leikin, 2010; Pettersson, 2011; Heinze, 2005). Enligt Pettersson 

(2011) är vanligt förekommande drag hos begåvade elever att de är nyfikna, 

motiverade, har en förmåga att koncentrera sig under en längre period och har en vilja 

att lära sig mer. Andra vanligt förekommande drag för begåvade elever är att de 

behöver kortare tid för att lösa problem, de arbetar på ett mer strukturerat sätt och 

använder sig av strategier (Heinze, 2005). De är bättre på att sätta ord på proceduren 

och ger mer kvalitetssäkra svar. Utöver det kan begåvade elevers egenskaper vara att 
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de har ett välutvecklat matematiskt minne och att de använder sig av ett rikt ordförråd. 

Eleverna resonerar även på ett mer utvecklat sätt än sina klasskamrater. De föredrar 

individuellt arbete samt ogillar när det går långsamt (Mellroth, 2018a). Andra forskare 

presenterar liknande egenskaper hos begåvade elever (Deal & Wismer, 2010; Rotigel 

& Fello, 2014; Mellroth, 2018b; Leikin, 2010).  

Leikin (2010) och Mellroth (2018a) fokuserar även på egenskaper som kan kopplas 

till personligheten. Enligt dem är matematiskt begåvade ofta perfektionister, 

plikttrogna, sympatiska, emotionellt instabila samt blir lättare frustrerade (Leikin, 

2010; Mellroth 2018a). Matematiskt begåvade elever har ofta en asynkron utveckling 

i förhållande till andra elever (Deal och Wismer, 2010). Den asynkrona utvecklingen 

handlar om att den individuella utvecklingen såsom fysiska, intellektuella, sociala och 

emotionella kan ske i olika takt. Exempelvis skulle det kunna vara en pojke som är 

ovanligt bra på klockan för sin ålder. Pojken är en dag otröstlig då hans klocka har 

gått sönder. Han berättar att det är för att hans klocka har gått sönder och hans mamma 

inte kommer veta när hon ska hämta honom. Pojkens intellektuella utveckling har här 

skett i en annan takt än den emotionella utvecklingen (ibid).  

5.2.2 Förmågor 
Flera av forskarna använder sig av Krutetskiis förmågor vid identifiering av 

matematiskt begåvade elever (Heinze, 2005; Leikin, 2010; Szabo, 2017; Pettersson, 

2011; Mellroth, 2018a; Gerholm, 2016). Liksom Krutetskii menar flera andra 

forskare att det krävs att en matematisk aktivitet sker för att kunna identifiera 

förmågorna. Ett vanligt förekommande exempel på en matematisk aktivitet där 

förmågorna kan framträda är problemlösning. Forskarna fokuserar på olika förmågor 

och framhåller vissa av de som mer viktiga vid identifieringen. Szabo (2017) väljer 

att lyfta fram följande fyra förmågor; förmågan att orientera sig själv i förhållande till 

problemet, förmågan att processa matematisk information, förmågan att generalisera 

samt förmågan att minnas matematisk information. Heinze (2005) lägger till två egna 

förmågor, vilka hon anser behövs för att identifiera matematiskt begåvade elever. 

Förmågorna handlar om att verbalisera och förklara lösningar samt att använda en 

insikt i den matematiska strukturen vid problemlösning, att kunna beräkna eller 

härleda lösningen (ibid). 

5.2.3 Tester som identifiering 
Olika typer av tester kan användas för att identifiera matematiskt begåvade elever. 

Följande del tar upp IQ-tester, traditionella och icke-traditionella tester, 

färdighetstester som policy samt förtester.  

Flera av forskarna skriver att IQ-test kan användas vid identifiering av begåvade 

elever (Persson, 2010; Mellroth, 2018b; Leikin, 2010; Szabo, 2017). Persson (2010) 

tillämpar enbart det här sättet för att identifiera begåvade elever. Han beskriver att 

elever som har ett IQ på under 150 kan hänga med i den vanliga undervisningen 

medan elever som har ett IQ över det behöver mer stimulans (ibid). Szabo (2017) och 

Mellroth (2018b) menar däremot att inte enbart IQ-test ska användas för identifiering 

av begåvade elever utan fler undersökningar bör genomföras.   
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Uppfattningen hos flera lärare är, som tidigare nämnt, att det går att identifiera 

matematiskt begåvade elever genom att studera elevers prestation på tester 

(Pettersson, 2011). De elever som presterar bland de bästa 20% på traditionella tester 

presterar ofta mindre bra (bland 80% av de sämre resultaten) på icke-traditionella 

tester och vice versa (Mellroth, 2018b). I icke-traditionella tester skiljer sig 

uppgifterna från de traditionella t.ex.  mer problemlösning, vilket gör att andra 

förmågor kan synliggöras. De matematiskt begåvade brukar prestera bättre på icke-

traditionella tester. Mellroth menar således att det är viktigt att elever får genomföra 

olika typer av tester, både traditionella och icke-traditionella (ibid). 

Dimitriadis (2011) har genomfört en studie på skolor i Storbritannien där en av 

skolorna har en policy för identifiering och utveckling av begåvade elever. På skolan 

gör alla elever ett färdighetstest i slutet av varje termin, genom att analysera resultatet 

identifieras begåvade elever. Testet är baserat på den nationella läroplanen (ibid).   

Vid början av ett nytt arbetsområde kan det genomföras ett förtest (Deal & Wismer, 

2010; Mellroth, 2018a: Rotigel & Fello, 2004). Det görs för att ta reda på elevers 

befintliga kunskaper och planera arbetet utifrån det. Rotigel och Fello (2004) tillägger 

att en anledning till att använda förtester är för att eliminera risken att elever får 

repetera det de redan kan, år efter år. Forskarna menar att om elever klarar mer än 

80% av testet på det kommande arbetsområdet bör andra åtgärder tas, exempelvis 

acceleration (Deal & Wismer, 2010; Mellroth 2018a). Elever kan även göra ett test 

som är riktat för senare årskurser, vilket borde vara en bit över elevernas matematiska 

nivå, för att se hur långt deras kunskap sträcker sig (Deal & Wismer, 2010).  

5.2.4 Identifikationslistor  
Ytterligare ett tillvägagångssätt för att identifiera matematiskt begåvade elever är att 

använda identifikationslistor (Mellroth, 2018a). Det finns olika typer av listor 

exempelvis föräldra-, elev- och lärarlistor. Listorna är checklistor med påståenden 

såsom ”Jag är bra på att tänka strategiskt”, från elevlistan, där svarsalternativen är 0, 

1 eller 2 (Mellroth, 2018a). Lärarlistan har påstående såsom ”Har riktigt bra minne” 

och föräldralistan ”Barnet kunde tänka abstrakt innan det började skolan” (Mellroth, 

2018a). Listorna som Mellroth använder sig av är framtagna av danska forskare och 

fokuserar på begåvade elever. De danska forskarna har skapat en tillhörande 

handledning kring hur listorna ska tolkas (Nissen, 2016). Mellroth (2018a) poängterar 

att det är viktigt att ha i åtanke att listorna kräver kunskap om begåvade elever för att 

kunna tolkas. 

5.3 Matematiska aktiviteter för matematiskt begåvade elever 

I följande avsnitt redovisas resultatet för frågeställningen ”Vilka matematiska 

aktiviteter har visat sig vara gynnsamma för att matematiskt begåvade ska stimuleras 

och utvecklas inom matematik?”. Uppgifter som kan användas för att stimulera 

eleverna presenteras. Därefter redogörs det för om och i så fall hur olika arbetsformer 

så som differentiering, skillnaden mellan homogena och heterogena grupperingar, 

individuellt arbete samt mentorskap kan gynna elevers matematiska utveckling.  
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5.3.1 Uppgifter  
Flera forskare ger förslag på olika uppgifter som kan användas vid undervisningen 

(Leikin, 2010; Mellroth, 2018a; Gerholm, 2016; Szabo, 2107; Deal & Wismer, 2010; 

Dimitriadis, 2011; 2012). Leikin (2010) skriver att aktiviteterna som används bör 

innehålla flexibilitet, flyt, originalitet och utveckling. Hon tillägger att uppgifter som 

innefattar att bevisa ett matematiskt påstående kan användas. Situationsbaserade 

uppgifter samt problemuppgifter med olika lösningsstrategier kan även tillämpas i 

undervisningen. Andra forskare skriver också om problemlösning, både med öppna 

problem och problem med olika lösningsstrategier (Mellroth, 2018a; Gerholm, 2016; 

Szabo, 2017; Deal & Wismer, 2010; Dimitriadis, 2011; Dimitriadis, 2012). Öppna 

problem kan även användas till hela klassen där eleverna kan lösa problemen på olika 

nivåer (Szabo, 2017). Deal och Wismer (2010) skriver om problem som kan användas 

för att undersöka djupare samband mellan faktorer i ett problem samt strukturen på 

en lösning. När det arbetas med problem kan det dessutom vara en fördel att använda 

ett undersökande och upptäckande förhållningssätt. Ett exempel på det är konkreta 

upplevelser, vilket kan vara bra även om matematiskt begåvade elever ofta har ett 

välutvecklat abstrakt tänkande (ibid). Vid arbete med problemlösning menar forskare 

att det är utvecklande att använda sig att utmanande frågor, såsom varför, vad händer 

om…, för att bland annat utveckla elevers resonemangsförmåga (Deal & Wismer, 

2010; Dimitriadis, 2011; Dimitriadis, 2012). 

Att låta elever ställa upp i matematiktävlingar är något som såväl Gerholm (2016) 

som Deal och Wismer (2010) beskriver som positivt. Det viktigaste är oftast inte att 

utse en vinnare utan fokus ligger snarare på att erbjuda elever ett möte med 

likasinnade samt öka deras intresse och nyfikenhet för matematiken. Det kan även 

användas som en hjälp att identifiera matematiskt begåvade elever (Gerholm, 2016). 

5.3.2 Differentiering  
Ett viktigt begrepp är enligt forskarna differentiering (Szabo, 2017; Deal & Wismer, 

2010; Rotigel & Fello, 2004; Pettersson, 2011; Mellroth 2018a; Mellroth 2018b; 

Gerholm, 2016; Dimitriadis, 2012). Syftet med differentierad undervisning är att se 

till att varje elevs kunskapsutveckling blir så stor som möjligt (Mellroth, 2018a). Det 

innebär inte att varje elev ska få egna instruktioner och uppgifter utan det handlar 

snarare om att det ska finnas två till fyra olika lärsituationer, med olika nivåer, att 

välja mellan (Mellroth, 2018a; Deal & Wismer, 2010). Mellroth (2018a) menar att en 

differentierad undervisning bör fokusera på fyra olika aspekter. De är innehåll, 

arbetssätt, lärmiljö och resultat. De tidigare nämnda forskarna skriver även om 

acceleration och berikning, vilket ingår i differentiering (Jahnke, 2019).  

Acceleration är en undervisningsstrategi som kan tillämpas vid arbetet med 

matematiskt begåvade elever (Szabo, 2017; Deal & Wismer, 2010; Rotigel & Fello, 

2004; Pettersson, 2011; Mellroth 2018a; Gerholm, 2016; Dimitriadis, 2012). Enligt 

Petterssons (2011) studie är acceleration den vanligaste undervisningsstrategin bland 

lärare. De matematiska aktiviteter som erbjuds för begåvade elever är framförallt att 

arbeta framåt i boken alternativt med en matematikbok för högre årskurs (Pettersson 

2011). Tekniska hjälpmedel, såsom dator, kan användas vid acceleration. Genom det 

kan undervisningen individanpassas och elever har då större möjlighet till 

acceleration (Deal & Wismer, 2010; Szabo, 2017). Lärare kan även ha uppsikt över 
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elevers resultat och utveckling, vilket gör det lättare att stötta elevers utveckling. 

Szabo (2017) skriver att acceleration har övervägande gynnsamma effekter för 

matematiskt begåvade elever. Matematiskt begåvade elever uppskattar när de tillåts 

accelerera i matematikundervisningen enligt Gerholms publikation (2016).  

Berikning är en annan matematisk aktivitet som nämns i publikationerna (Szabo, 

2017; Deal & Wismer, 2010; Rotigel & Fello, 2004; Pettersson, 2011; Mellroth 

2018a; Gerholm, 2016; Dimitriadis, 2012). Berikning kan ske på olika sätt, det kan 

vara en berikning inom samma område som resten av klassen arbetar med alternativt 

inom ett annat område (Deal & Wismer, 2010). Deal och Wismer skriver att de elever 

som arbetar i ett högre tempo också behöver berikning. Vidare ger de förslag på 

berikande aktiviteter såsom pussel, logiska aktiviteter samt strategispel (ibid). Rotigel 

och Fello (2004) skriver om andra berikande aktiviteter som ofta används men som 

kanske inte är att föredra. Aktiviteterna är att matematiskt begåvade elever tilldelas 

berikande kalkylblad att arbeta med. De kan även få i uppgift att skriva rapporter om 

kända matematiker. Forskarna förklarar att kvantitet i det här fallet inte är så bra, det 

är bättre att satsa på kvalitet (ibid). Om acceleration eller berikning är det mest 

lämpliga arbetssättet är svårt att säga enligt flera forskare (Rotigel & Fello, 2004; 

Szabo, 2017). Szabo (2017) diskuterar om en kombination möjligtvis är att föredra.  

5.3.3 Homogena och heterogena grupper  
En klass är vanligtvis en heterogen grupp där det finns elever med olika 

kunskapsnivåer och olika kön (Dimitriadis, 2011; Dimitriadis, 2012). Klassen har 

oftast alla ämnen tillsammans. Ett annat alternativ är en homogen gruppering där 

elever från olika heterogena klasser grupperas utefter kunskapsnivå (Dimitriadis, 

2011). Forskare skriver att när matematiskt begåvade elever får arbeta i homogena 

grupper istället för heterogena presterar de bättre (Dimitriadis, 2012; Szabo, 2017). 

Resultatet beror på att homogena grupper erbjuder möjligheter för elever att känna 

sig matematiskt utmanade av sina kamrater med liknande förmågor och kognitiva 

egenskaper (Szabo, 2017). Szabos studie visar även på att homogena grupper med 

enbart ett kön presterar olika. Det är framförallt flickor som gynnas av grupperingen 

då studien visar på att flickorna blir mindre ängsliga samt presterar bättre. Pojkar 

presterar däremot inte bättre i grupper med endast ett kön (ibid). Ett annat alternativ 

är så kallad setting, vilket innebär att elever är placerade olika grupperingar i 

klassrummet utefter deras kunskapsnivå (Dimitriadis, 2012). Studien visar att i de 

klassrum som setting tillämpas utvecklas inte begåvade elever lika mycket som de 

elever som arbetar i homogena grupper. I de klassrummen fokuserar läraren på 

grupperna som presterar sämre och därmed prioriteras de matematisk begåvade bort. 

Eleverna presterar då inte på den nivån som de brukar, de är mer förvirrade och lyckas 

inte slutföra uppgifterna (ibid).  

Flera forskare menar att det är viktigt att använda sig av flexibla grupper (Szabo, 

2017; Rotigel & Fello, 2004). I grupperna bör elever få möjlighet att lösa problem 

som är anpassade till deras förståelse och förväntningar. Grupperna kan varieras 

beroende på vilket matematikområde det arbetas med. Dimitriadis (2011, 2012) 

skriver om pull-out grouping, vilket är en annan typ av homogen grupp som kan 

användas vid undervisning av matematiskt begåvade elever. Det är en homogen 

matematikgrupp utanför den vanliga klassen. I Dimitriadis (2012) studie är resultatet 
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att de grupperingarna är det mest gynnsamma för elever med matematisk begåvning. 

Tillfällena som ges kan både ske parallellt eller utöver den vanliga 

matematikundervisningen. De två grupperna som studerats är både elever inom en 

årskull och elever från olika årskullar, resultatet visar att eleverna i båda 

konstellationerna utvecklas signifikant. Arbetet som sker i grupperna är anpassade till 

matematisk begåvade elever där de exempelvis får arbeta med att lösa 

vardagsrelaterade problem, men även att skapa egna problem. Eleverna ges möjlighet 

att arbeta med kunskaper inom olika områden som sedan appliceras i 

matematikundervisningen, de utvärderar sitt eget arbete samt ger respons på 

varandras arbete. Eleverna får respons från läraren som håller i undervisningen, där 

läraren även ställer utvecklande frågor för att vidga elevernas tankesätt. Frågorna 

utmanar eleverna att resonera och analysera matematiken som förekommer (ibid).  

5.3.4 Individuellt arbete 
Matematiskt begåvade elever föredrar att arbeta enskilt framför en kooperativ 

arbetsform i det heterogena klassrummet. Även i det homogena klassrummet föredrar 

eleverna att arbeta enskilt men är inte lika kritiskt inställda till att arbeta tillsammans 

i homogena grupper (Szabo, 2017). En anledning är att det är enklare att genomföra 

differentierad undervisning vid enskilt arbete. Det är lättare att ge eleverna olika 

instruktioner och uppgifter på rätt nivå för den enskilde eleven vid individuellt arbete. 

Enligt Szabo (2017) finns det risk att eleverna hamnar i obalans samt blir frustrerade 

om de arbetar i grupp med elever som ligger på en lägre kunskapsnivå. Matematiskt 

begåvade elever presterar dessutom sämre när de arbetar i grupp än vid individuellt 

arbete (ibid).  

En nackdel som lyfts fram med enskilt arbete är att det är svårare för elever att visa 

sina matematiska förmågor när de arbetar enskilt i boken (Pettersson, 2011). Trots det 

är det den vanligaste undervisningsformen då arbete i matematikboken sker vid 80% 

av matematikundervisningen (Deal & Wismer, 2010). Istället för att använda den 

vanliga matematikboken till matematisk begåvade elever kan matematikböcker som 

är mer anpassade till eleverna användas (ibid).  

Tidigare nämndes tekniska hjälpmedel som en typ av acceleration. Det medför ofta 

individuellt arbete vilket leder till att begåvade elever inte interagerar med lärare och 

kamrater (Deal & Wismer, 2010). Trots att programmen som används är 

välutvecklade kan det vara svårt att få ett sammanhang på området som det arbetas 

med. Det medför att om en elev endast förses med sådan undervisning under en längre 

period kan det vara svårt att gå tillbaka till mer traditionell undervisning då en del 

nyckelbegrepp kan ha missats. Genom att arbeta enskilt kan begåvade elever även gå 

miste om den kommunikation som exempelvis problemlösning bygger på (ibid). 

Tidigare nämndes fördelen att det är lättare att individanpassa undervisningen vid 

arbete med tekniska hjälpmedel. En annan fördel är att tekniska hjälpmedel kan 

användas vid kommunikation. Det är inte säkert att en matematiskt begåvad elev har 

möjlighet att arbeta med en person som ligger på samma matematiska nivå på skolan 

och som eleven kan stimuleras och utvecklas med. Genom exempelvis Skype finns 

möjligheter att ha kontakt med personer som befinner sig längre bort. Skype kan även 

vara fördelaktigt genom att elever kan ha en mentor som inte befinner sig på skolan 

(Deal & Wismer, 2010).  
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5.3.5 Mentorskap  
Flera av forskarna nämner mentorskap som stöd för matematiskt begåvade elever 

(Pettersson, 2011; Rotigel & Fello, 2004; Szabo, 2007; Mellroth, 2018a; Dimitriadis, 

2012; Deal & Wismer; 2010). Framförallt nämns det i samband med differentierad 

undervisning. Tanken med en mentor är att den ska utmana eleven och erbjuda en 

möjlighet att diskutera matematik på en högre nivå (Szabo, 2017). Enligt Dimitriadis 

(2012) studie är tillgången till mentor samt pull-out grouping mest fördelaktigt för 

utvecklingen hos matematiskt begåvade elever.  

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

De utvalda publikationerna tillämpar olika teoretiska perspektiv och ramverk. 

Utmärkande är Krutetskiis definition av matematisk förmåga som förekommer i 

majoriteten av publikationerna. Identifiering av matematiskt begåvade elever kan ske 

genom att studera elevers egenskaper. Det kan även ske genom att studera hur elevers 

förmågor utmärker sig vid matematiska aktiviteter. I flera av publikationerna sker 

identifiering också genom olika tester. Utöver det användes även identifikationslistor 

för att identifiera matematiskt begåvade elever. Matematiska aktiviteter som kan 

tillämpas för undervisning av matematiskt begåvade elever är bland annat olika typer 

av differentiering. Differentiering kan ske av uppgifter men det kan även ske via 

acceleration och berikning, vilket är vanligt förekommande i flera av publikationerna. 

Olika gruppsammansättningar såsom heterogena och homogena grupper påverkar 

matematiskt begåvade elevers utveckling i matematik. Homogena grupper är mest 

fördelaktigt för elevernas utveckling. Vidare framgår det att matematiskt begåvade 

elever helst arbetar enskilt, vilket främjar en differentierad undervisning. Mentorskap 

har även visat sig främja matematiskt begåvade elevers utveckling.  
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6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras och analyseras studiens resultat, metoden som använts 

samt möjligheter till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

I kommande avsnitt sker en diskussion av studiens metod. Det resoneras kring styrkor 

och svagheter med studiens tillvägagångssätt.  

Grunden till studien är ett intresse för matematiskt begåvade elever samt en 

nyfikenhet som berör om och i så fall hur det arbetas med eleverna för att främja deras 

utveckling. Det resulterade i ett syfte och frågeställningar som handlar om hur 

eleverna identifieras samt vilka matematiska aktiviteter som anses vara gynnsamma 

för elevernas utveckling.  

För att sammanställa den forskning som finns valdes det att göra en systematiskt 

litteraturstudie, vilket innebär att den endast bygger på tidigare forskning och inga 

egna empiriska undersökningar. Databassökningar behövdes således göras för att 

finna tillförlitliga och trovärdiga publikationer som passar med studiens syfte. 

Sökorden valdes baserat på nyckelorden i frågeställningarna. De kombinerades på 

olika sätt och trunkeringar tillämpades för ett få ett bredare sökresultat. 

Inkluderingskriterier valdes för att få upp relevanta resultat. Alla publikationerna 

skulle vara förhandsgranskade för att få fram tillförlitliga referenser. Däremot var 

kriteriet svårare vid den manuella sökningen. Vid den manuella sökningen 

kontrollerades det att publikationerna var förhandsgranskade genom att söka 

information om de tidskrifter där de var publicerade. Det visade sig att samtliga 

artiklar som publiceras i tidskrifterna är förhandsgranskade. Ett annat kriterium var 

att det skulle beröra elever i de tidigare årskurserna, då det är mest relevant för vår 

kommande yrkesroll. Publikationerna skulle vara publicerade mellan åren 2000–2019 

för att de skulle vara aktuella men även för att utbudet av publikationer skulle bli 

lagom stort i förhållande till studiens storlek och tidsram. Då studiens omfattning är 

tidsbegränsad avgränsades antalet valda publikationer till tolv stycken. Det finns en 

medvetenhet om att tolv publikationer inte är tillräckligt för att ge en heltäckande bild 

av ämnesområdet, men begränsningen var som sagt var nödvändig i förhållande till 

studiens omfattning och tidsram. Det är även anledningen till att endast två databaser 

valdes för sökningar av publikationer. Att databaserna ERIC och SwePub valdes 

berodde på att de ansågs vara tillförlitliga och passa studiens ämne.   

De utvalda publikationerna bearbetades systematiskt utefter en innehållsanalys. Det 

innebar att ett kategoriseringsschema (se bilaga 2) användes för att identifiera teman 

och mönster i publikationerna. Kategoriseringsschemat tydliggjorde publikationernas 

olika infallsvinklar och resultat, vilket underlättade att se likheter och skillnader i 

publikationerna. Det kunde urskiljas att flera av forskarna kom fram till liknande 

resultat, vilket styrker studien. Däremot var det få publikationer som kombinerade 

studiens frågeställningar, de flesta besvarade endast en av frågorna. En av 

anledningarna till att det blev ett liknande resultat kan bero på att många av 

publikationerna refererar till varandra. Det kan ses som en nackdel men kan även vara 

ett tecken på att det inte finns så mycket tidigare forskning och att de utvalda forskarna 
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är de mest framstående inom området. I studien används även två publikationer från 

samma forskare, Dimitriadis (2011; 2012) och Mellroth (2018a; 2018b) vilket kan 

kopplas till ovanstående resonemang.  

Flera av publikationerna som studien bygger på är skriva på engelska vilket är något 

som bör beaktas. Eftersom engelska är vårt andra språk finns det å ena sidan risk för 

översättningsfel och misstolkningar. Å andra sidan medför det att ett bredare 

perspektiv kan tillämpas då det finns mer forskning tillgänglig. I studien förekommer 

publikationer från några olika länder vilket kan visa olika perspektiv på forskningen. 

Dock kan det vara svårt att applicera forskningen direkt i svensk verksamhet då länder 

har olika skolsystem. Det medför att studiens resultat kan ha påverkats samt att det 

kan behövas ytterligare kunskap och tolkning kring olika länders skolsystem. En 

styrka med studien är att beslut och tankar under arbetets gång har antecknats i en 

beslutslogg. Det gör att besluten kan följas, vilket ökar studiens reliabilitet. 

Kategoriseringsschemat främjar också reliabiliteten. Schemat främjar även 

validiteten då det är utformat efter studiens frågeställningar och struktureras på ett 

sådant sätt så att frågorna besvaras.   

Sammanfattningsvis framgår det att det finns begränsat med forskning inom området 

och det är få publikationer som besvarar båda frågeställningarna, vilket styrker 

studiens relevans.  

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat. Det resoneras kring de ramverk och 

teoretiska perspektiv som använts. Även hur identifieringen av matematiskt begåvade 

elever kan ske samt vilka matematiska aktiviteter som är gynnsamma för matematiska 

begåvade elever diskuteras.  

6.2.1 Ramverk och teoretiska perspektiv i forskningen 
Innan publikationerna i sin helhet lästes granskades det vilka ramverk och teoretiska 

perspektiv som förekom. Det gjordes för att öka medvetenheten om vilka synsätt som 

forskarna använt i sina publikationer. Det kan ha påverkat tolkningarna som gjordes 

vid läsningen av publikationerna, vilket i sin tur kan ha haft inflytande på studiens 

resultat. Hade inte identifiering av synssätt skett innan läsningen finns det möjlighet 

att publikationerna tolkats annorlunda och således kanske även resultatet skulle sett 

ut på ett annat sätt.  

Vid första anblicken var det flera publikationer som saknade teoretiskt perspektiv, 

vilket skapade en del frågetecken. Efter djupare läsning kunde flera ramverk 

identifieras. En del av de ramverk som identifierades återkom i flera av 

publikationerna och i vissa fall kunde de även kopplas till teoretiska perspektiv. Ett 

återkommande ramverk var Krutetskiis förmågor och genom den identifikationen 

kunde en koppling mellan flera publikationer göras. Det vidgade sättet att se 

publikationerna på och öppnade upp möjligheten att identifiera andra ramverk.  

Krutetskiis ramverk om matematiska förmågor ligger till grund för flera av 

publikationerna, det gör att forskarna har ett liknande synssätt på hur matematisk 

begåvade elever kan identifieras. Det kan å ena sidan ses som positivt då forskarna är 

eniga om att det är ett brukbart sätt att identifiera begåvade elever. Å andra sidan kan 
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det begränsa studiens resultat då publikationerna har liknande utgångspunkt. Dock 

använder sig inte alla forskarna av Krutetskiis ramverk på samma sätt. De har även 

olika teoretiska perspektiv och vissa blandar in andra ramverk.  

6.2.2 Identifiering av matematiskt begåvade elever 
En av studiens frågeställningar handlar om hur identifiering av matematiskt begåvade 

elever kan ske. Forskarna är överens om att det är svårt att identifiera matematiskt 

begåvade elever. Den främsta anledningen till svårigheten är att alla är unika och 

matematisk begåvning kan uttryckas på olika sätt. Det gör det svårt att skapa en 

generell identifieringsmetod. Flera forskare skriver dock att läraren bör beakta 

specifika egenskaper hos elever för att medvetandegöra eventuell matematisk 

begåvning. Även Krutetskiis förmågor, tester och identifikationslistor uttrycks av 

olika forskare kunna leda till identifiering av eleverna. Krutetskiis förmågor är det 

som flest forskare utgår ifrån. Forskarna gör dock olika tolkningar och tillägg. 

Identifikationslistorna är listor med konkreta påståenden vilket gör att fokus läggs på 

det som Nissen (2016) anser vara signifikant för en matematiskt begåvad elev. Dock 

menar forskarna, som tidigare nämnt, att alla är unika och att matematisk begåvning 

kan visa sig på olika sätt. Genom att använda sig av tre olika perspektiv, från elev, 

föräldrar och lärare skapas en bredare bild av elevens egenskaper och förmågor. 

Däremot bygger det på att eleven gör en självutvärdering samt att både lärare och 

föräldrar besitter kunskap för att besvara listorna på ett tillförlitligt sätt. Eleverna får 

vid listorna vara med i processen och kan påverka likväl som de får känna sig 

delaktiga. Således finns det både fördelar och nackdelar med identifikationslistor. 

En av skolorna som nämns i studien har en policy hur identifiering av begåvade elever 

ska gå till samt hur det ska arbetas vidare med eleverna (Dimitriadis, 2011). Varje 

termin utför alla skolans elever ett test och baserat på resultatet identifieras begåvade 

elever. Att ha en policy för hur elever ska identifieras och hur arbetet med eleverna 

ska fortskrida ger lärare riktlinjer för hur de ska gå tillväga vid arbetet med begåvade 

elever. Det resulterar i att lärares arbete underlättas. I publikationen framgår dock inte 

vad skolan anser vara signifikant för begåvade elever, hur testresultatet analyseras 

eller hur skolans definition av begåvade elever lyder. Att skolans definition av 

begåvade elever inte framgår skulle kunna påverka studiens resultat.  

Det finns således ingen metod som anses vara den ultimata metoden för identifiering 

av matematiskt begåvade elever enligt de publikationer som granskats.  Däremot finns 

det som tidigare nämnts flera olika metoder som kan underlätta identifieringen. 

Slutsatsen är därmed att det är möjligt att identifiera matematiskt begåvade elever i 

samband med matematiska aktiviteter. En kombination av olika metoder är det 

lämpligaste tillvägagångssättet för identifiering. 

6.2.3 Matematiska aktiviteter för matematiskt begåvade elever 
Den andra frågeställningen som studien syftar till att besvara berör vilka matematiska 

aktiviteter som är mest gynnsamma för matematiskt begåvade elever. De flesta 

forskarna framhåller differentierad undervisning som den lämpligaste 

undervisningsstrategin för matematiskt begåvade elever. Det kan ske både genom 

acceleration och berikning. Flera forskare betonar vikten av att elever ska få 
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accelerera men det påpekas även att berikning är av stor vikt. Därav dras slutsatsen 

av att en kombination av acceleration och berikning är att föredra.  

Resultatet av studien visar att det finns olika uppgifter som är mer gynnsamma för 

utvecklingen av matematiskt begåvade elever. Problemlösning är något som flera 

nämner som en sådan aktivitet. Fokus ligger framförallt på att det ska vara öppna 

problem med flera olika lösningar. Problemlösningsuppgifter kräver ett annat tänk än 

många andra uppgifter. Flera av Krutetskiis förmågor kan utvecklas samt synliggöras 

vid sådana uppgifter. Eftersom problemlösningsuppgifter kan varieras utefter 

elevernas matematiska nivå kan det således vara utvecklande för inte bara 

matematiskt begåvade, utan för alla elever.  

Några av forskarna framhåller en homogen grupp som det mest gynnsamma för 

matematiskt begåvade elever. I grupperna får elever möta kamrater som har liknande 

förmågor vilket medför att de kan utmanas och utvecklas tillsammans. För att de ska 

generera bästa möjliga resultat krävs det dock en engagerad lärare som både ställer 

utvecklande frågor samt ger feedback till eleverna. Slutsatsen är således att det inte 

räcker med en homogen grupp utan elever behöver få fokus och engagemang från 

lärare också. Ett återkommande inslag i publikationerna är att mentorskap anses 

gynna matematiskt begåvade elever. Det sker ingen utvecklad förklaring av vad det 

innebär med mentorskap eller varför det genererar ett positivt resultat, utan det skrivs 

om att det är så.   

I Szabos (2017) publikation framgår det att det skiljer sig mellan könen. När de 

homogena grupperna består av endast flickor utvecklas de mer än när det är homogena 

grupper med blandade kön. Om de homogena grupperna däremot bara består av 

pojkar presterar de inte bättre än i en grupp med båda könen. Det kan skapa ett 

dilemma där prioritering måste ske. Antingen delas matematiskt begåvade elever in i 

homogena grupper bestående av blandade kön eller efter könstillhörighet. 

Ett konstaterande som kan göras i studien är att matematiskt begåvade elever gynnas 

av att arbeta enskilt. En orsak är att det är enklare att ha en differentierad undervisning 

vid individuellt arbete. En annan orsak är att arbetet med tekniska hjälpmedel oftast 

sker enskilt och kan främja elevens acceleration eller berikning, då det är enkelt att 

individanpassa. Dock kan såväl enskilt arbete som arbete med tekniska hjälpmedel 

leda till att elever stannar av i utvecklingen av kommunikationsförmågan. Därav är 

det av vikt att elever inte enbart får arbeta enskilt utan att de även får arbeta i grupp.  

Slutsatsen som kan dras är att det finns matematiska aktiviteter som är mer 

gynnsamma för att matematiskt begåvade elever ska utvecklas. Att använda sig av 

differentierad undervisning är det mest gynnsamma för matematiskt begåvade elever. 

Hur den differentierade undervisningen ska bedrivas är dock inte lika enkelt att ge ett 

generellt svar på. Det beror bland annat på att alla är olika. Alla matematiskt begåvade 

elever uttrycker och lär sig inte på samma sätt. Det gör även resultatet på studien 

generaliserbart. Studien inriktar sig på elever i de tidigare skolåren men då det 

föredras att använda sig av en differentierad undervisning, kan de matematiska 

aktiviteterna anpassas till elevers behov oavsett ålder.  
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6.3 Vidare forskning 

I avsnittet diskuteras möjligheten till vidare forskning inom området. Inom området 

behövs det mer forskning då det är en del som förblir obesvarat.  

Ett område där det finns utrymme för mer forskning är kring matematiskt begåvning 

och genus. I studien påvisas att det finns en skillnad mellan matematiskt begåvade 

elever med olika kön och hur de utvecklas i homogena grupper. Däremot behövs det 

mer forskning om det, för att kunna dra en generell slutsats om vad som är mest 

gynnsamt för alla eleverna. Det finns även plats för mer forskning kring andra frågor 

som handlar om genus och matematisk begåvning.  

En fråga som väckts under studiens gång och som inte har besvarats berör vems 

ansvar det är att se till att matematiskt begåvade elever identifieras och att de får en 

utbildning som gynnar deras utveckling. Är det landet, kommunen eller skolan som 

bör ha en policy kring hur matematiskt begåvade elever identifieras och hur det 

arbetas med eleverna? Eller är det rektorns, den enskilda läraren eller föräldrarnas 

ansvar? I förhållandet till frågorna påvisas det i studien att en del lärare inte vet hur 

de ska identifiera och hjälpa matematiskt begåvade elever. Det är bara några få lärare 

som frågats och därmed finns forskningsutrymme för att undersöka hur det arbetas 

med matematiskt begåvade elever i verksamheten och vilken kunskap lärare har kring 

ämnet.  

Det finns även utrymme att studera hur olika länder arbetar med matematiskt 

begåvade elever. I studien berörs endast ett fåtal länder och enstaka skolor i länderna 

men fler studier hade behövts göras för att få ett mer övergripande resultat. Ett 

alternativ är att studera om vi kan lära oss av varandra, olika länder sinsemellan. Där 

det studeras om det finns några länder som kommit längre än de andra i arbetet med 

eleverna. En slutsats är att det finns viss forskning inom området men det finns ännu 

mer kvar att upptäcka.  
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through a "pull-out" 
programme: A case study. 
Education 3-13, 39(5), 
467-482.  

• Skolan har en policy för att identifiera begåvade 
elever generellt men även i matematik.  

 

• En guide i hur det ska arbetas med de begåvade 
eleverna.  

• Eleverna missar ingen ordinarie 
matematikundervisning.  

• Exempel på aktiviteter;  
• Utmanande frågor användes 
• eleverna fick skapa egna problem med inspiration från 

omgivningen 
• fundera ut nya lösningar 
• relatera kunskap från olika områden 
• använda gammal kunskap till nya ideer 
• Utvärdering – egen utvärdering; diskutera lösningar 

med de andra. Utvärdering av varandras arbeten. 
• Utredningar, vardagsproblem och öppna problem. 
• Övervakning och förmedling; läraren håller koll på 

elevernas arbete, kommer med råd och ställer frågor.  

Blooms taxonomi 
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• Alla eleverna i gruppen utvecklades signifikant och 
pratade om matematik som någonting roligt.  

Dimitriadis, C. (2012) 
Provision for 
mathematically gifted 
children in primary 
schools: an investigation 
of four different methods 
of organisational 
provision. Educational 
Review, 64(2), 241–260. 

• Har en policy om begåvade elever. 
 

• Eleverna fick samma uppgifter men de begåvade fick 
utforska och identifiera strukturer.  

• Setting: Läraren skapade tre olika förmågsgrupper; hög, 
mitten, låg) Grupperna satt på bestämda platser i 
klassrummet. De begåvade eleverna arbetade själva med 
de här uppgifterna, ofta samarbetade de två och två. 
Läraren gav mest fokus på mitten och lägre gruppen. De 
arbetade bättre vid genomgångar än vid eget arbete.  

• Pull-out-gouping; Aktiviteterna var inte svåra eller 
komplicerade men de var involverade och utredande, 
kopplade till det verkliga livet och öppna problem. 
Eleverna fick omedelbar feedback, liten grupp. De 
arbetade alltid själva. Elevernas insatser var inte alltid 
lysande, några visade brister inom vissa matematiska 
områden.  
• Pull-out-grouping men på ett annat sätt; En grupp hade 

en mentor. Uppgifter som läraren själv skapade, t.ex. 
uppgifter på tavlan, matematikspel. Uppgifterna på 
tavlan hängde alltid ihop med tidigare lektioner. 

Blooms taxonomi, 
Sociokulturellt 
perspektiv 

Gerholm, V. (2016). 
Matematiskt begåvade 
ungdomars motivation och 
erfarenheter av 
utvecklande verksamheter. 
Stockholm: Stockholms 
universitetsförlag
  

  
• Eleverna tycker om när de fått specialundervisning 

och får accelerera.  
• Nästan alla intervjuade har haft individanpassad 

undervisning, de har fått accelerera i ämnet eller fått 
berikande undervisning i form av matematiska 
problem.  

• Skolorna har sällan haft en policy för matematiskt 
begåvade elever  

• Alla har deltagit i matematiktävlingar 

Krutetskii,  
Mönks och 
Ypenburg  
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• Matematiktävlingar kan användas för att identifiera 
matematiskt begåvade.  

Heinze, A. (2005) 
Differences in problem 
solving strategies of 
mathematically gifted and 
non gifted elementary 
students. International 
Education Journal, 6(2), 
175–183. 

• Behöver kortare tid att lösa problem  
• de är väldigt bra på att sätta ord på sina tankar, 

förklara och resonera 
• bättre kvalitet på svaren än hos andra elever 
• eleverna visade på Krutetskiis förmågor 
• kan använda problemlösning för att identifiera 

matematiskt begåvade elever 
• Begåvade elever känner igen “högre 

strukturer” fortare 
 
Tillägg till Krutetskiis förmågor:  

• Hög förmåga att sätta ord på och förklara sina 
lösningar  

Förmågan att använda sin insikt i matematiska 
strukturer av ett problem för att kunna lösa det genom 
att härleda eller kalkylera problemet.  

 Krutetskii 

Leikin, R. (2010). 
Teaching the 
Mathematically Gifted. 
Gifted Education 
International, vol. 27, ss. 
161-176. 

• Begåvning kan mätas i IQ. 
• Koppling mellan problemlösning och 

begåvning.  
• Krutetskiis förmågor  

 
Kreativt och kritiskt tänkande kan sammanfattas i fyra 
komponenter:  
• Flytande refererar till kontinuiteten i idéer etc. 
• Flexibilitet förknippas med att förändra idéer, 

närma sig ett problem på olika sätt och producera 
olika lösningar.  

• Aktiviteterna ska innehålla: flyt, flexibilitet, originalitet 
och utveckling.  

• Kan innehålla problem, pröva sig fram, testa nya frågor 
och problem. De ska vara utmanande och behöva kreativt 
och kritiskt tänkande. 

• Det är viktigt att ge positiv feedback till eleverna. 
• Variera undervisningen.   
• Bevisuppgifter  
• Situationsbaserad uppgift 
• Flera lösningar/öppna problem  
 

 

Krutetskii, 
Sociokulturellt 
perspektiv,  
Renzulli 
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• Innovation kännetecknas av ett unikt sätt att tänka 
och unika produkter från en mental eller 
konstnärlig aktivitet.  

• Omsorgsfull utveckling avser förmågan att 
beskriva, belysa och generalisera idéer. 
 

•  Tycker det är roligt att lösa problem och är 
motiverad   

• Kan ha olika personligheter  
• De vanligaste karaktärsdragen är att de är 

engagerade och envisa.  
Mellroth, E. (2018a).  Med 
rätt att utmanas - i en 
skola för alla Att utveckla 
verksamheten kring att 
inkludera elever med 
särskild begåvning i 
lärande. Pedagog 
Värmland 

• Det finns karakteristiska drag hos 
matematiska begåvade elever.  

• Även affektiva karakteristiska drag 
• Eleverna identifieras med olika typer av listor 

observation av Krutetskiis förmågor och 
elevens arbetssätt.  

• Finns förslag på egenskaper att iaktta hos 
eleven 

 

• Förslag på vad matematiska aktiviteter bör innehålla 
• Fyra aspekter i differentieringen: Innehåll, Arbetssätt, 

Resultat och Lärmiljö. 
• Behöver instruktioner och ledning i sitt lärande, inte 

repetition och stöd som andra elever. 
• För-test kan användas.  
• Det kan användas acceleration, berikning, 

mentorskap och olika typer av grupperingar.  

Krutetskii,  
Blooms taxonomi  

Mellroth, E. (2018b). 
Harnessing teachers’ 
perspectives: Recognizing 
mathematically highly 
able pupils and 
orchestrating teaching for 
them in a diverse ability 
classroom. Diss 
(sammanfattning) 
Karlstad: Karlstads 

• Icke-traditionella prov kan främja 
identifieringen av begåvade elever.  

• 20% av de som presterade bäst på Kängurun 
vad bland 80% av de lägst presterande i matte 
nationella.  

• Lärare måste testa elevernas kunskaper på 
olika sätt och bedöma efter det.  

 

• Uppgifter kopplade till interaktiva positioneringar. 
Ex. uppgifter som tillåter olika lösningsstrategier och 
som gör det möjligt för eleverna att nå olika nivåer 
och resultat, vilket gör att begåvade elever inkluderas 
i undervisningen.  

 

Krutetskii, 
Positioneringsteori  
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universitet, 2018. 
Karlstad. 
Persson, R.S. (2010). 
Experiences of 
intellectually gifted 
students in an egalitarian 
and inclusive educational 
system; A survey study. 
Journal for the Education 
of the Gifted, 33 (4), 536–
569). 

• 34% av begåvade upptäcker det genom 
”achievment”. 

• 26% märkte det genom IQ test.  
• 25% märkte det genom att de var annorlunda  
• 6% upptäckte det genom ”no achievment” 
• 4% litade på att andra talade om hur 

talangfulla de var 
• 3% argumenterade för deras brådmogenhet - 

framåtsträvande. 
• 2% märkte det inte alls 

• Flera upplever att de fått vara lärarnas assistenter.  
• Eleverna stängde ner sina hjärnor för att vara på 

samma nivå som sina klasskamrater. 
• Eleverna föredrog att arbeta själva, inte i grupp.  

 
Straff för att vara begåvad: 

• Om eleverna gjorde sakerna för snabbt suddade 
läraren ut och sa gör om så du blir klar samtidigt som 
klasskamraterna. 

• Lärarens väg till svaret var det enda rätta, du har fel. 

Inget konstaterat 

Pettersson, E. (2011). 
Studiesituationen för 
elever med särskilda 
matematiska förmågor. 
Växjö, Kalmar: Linnaeus 
University Press 

• Egenskaper: Nyfikenhet, motivation, förmåga 
att koncentrera sig länge, vilja att lära sig mer.  

• Personlighetsdrag varierar lika mycket som i 
andra grupper i samhället 

• Utmärkande för yngre och äldre är förmågan 
att: generalisera lösningsstrategier och 
beräkningsmetoder, att använda sig av tidigare 
kunskaper i nya problemsituationer.   

• Förmågan kan upptäckas i tidig ålder genom 
frågor och diskussioner.  

• Utvecklingen sker i olika takt.  
• Matematiska förmågor utvecklas i 

matematiska aktiviteter, vilket gör det möjligt 
att upptäcka begåvade elever i aktiviteterna.  

• Lärare har svårt att identifiera särskilt 
begåvade elever.  

 

• Ett varierat utbud av undervisningsmetoder är bra. 
o Eleverna får diskutera 
o Undersökande aktiviteter 
o Problemlösning  
o Laborativa övningar 
o Enskilt arbete i läromedel 

 
• Bra med berikning och acceleration. 
• Resultatet av enkätundersökning; flest arbetade enskilt i 

böcker. Samstämmigt. 
. 
 
 

 

Krutetskii  
Blooms taxonomi, 
Mönks och 
Ypenburg, 
NCTM  
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Rotigel, J. V., & Fello, S. 
(2004). Mathematically 
gifted students: How can 
we meet their needs? 
Gifted Child Today, 27(4), 
46-51,65. Retrieved from 
http://proxy.lnu.se/login?u
rl=https://search.proquest.
com/docview/203257338?
accountid=14827 

Karaktärsdrag: 
• De är snabba och noggranna.  
• Kan se förhållanden mellan ämnen, begrepp 

och idéer.  
• Ibland hoppar de över steg och kan inte 

förklara hur det kom fram till rätt svar 
• Visar ofta ett ojämnt mönster av matematisk 

förståelse och utveckling,  
• De är mer intresserade i hur och varför än 

tillvägagångssättet.  
Många av karaktärsdragen uppkommer under de första 
åren i skolan ex vid 5-års åldern.  

• Att grotta ner sig i ämnet är bättre än att beröra det 
flera gånger om och om igen 

• Berikning, variation av ex. instruktioner, metoder och 
modifierat innehåll, flexibla grupper i områden i 
matematik, mentorskap, hoppa över årskullar i matte 
och öka användandet av teknik 

• Kvantitet är i fall inte alltid bra 
• Elever som har skapat sitt sätt att se på siffror redan 

innan de börjar skolan kan få det svårt första åren  
• Problemlösning i tidigare åldrar behövs för att 

upptäcka eleverna.  
• Acceleration eller berikning - ett dilemma.  
• berikning, andra instruktioner, för- test, flexibla 

grupper. Hoppa över en nivå i matten, mentorskap, 
digitala hjälpmedel. En kombination verkar vara det 
bästa.  

• För-tester hjälper till att eliminera repetition år efter 
år, hjälper även läraren. 

NCTM,  
Renzulli 

Szabo, A. 
(2017).  Mathematical 
abilities and mathematical 
memory during problem 
solving and some aspects 
of mathematics education 
for gifted pupils. Diss. 
Stockholm: Stockholms 
universitet, 2017. 

 

Vid identifieringen kan fyra av Krutetskiis förmågor 
synliggöras: 

• förmågan att orientera sig själv i förhållande 
till problemet 

• förmågan att processa matematisk information 
• förmågan att generalisera matematiska objekt, 

relationer och operationer 
• förmågan att ”retain and recall” matematiskt 

information - nära till matematiskt minne.  

• Differentierad undervisning.  
• Acceleration och berikning 
• Presterar bättre i homogen grupp än heterogen 
• Fokusera mer på varför än hur. 
• Föredrar enskilt arbete 
• Finns inte några pedagogiska och organisatoriska 

metoder som passar för alla matematiskt begåvade 
elever.  

• flexibla grupper 
• arbeta med ett modifierat innehåll i det studerade 

matematiska området  
• mentorskap 
• datorer och tekniska hjälpmedel 

Krutetskii 
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8.3 Bilaga 3 – Blooms taxonomi  
  

(Learning Tribes, 2019) 
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8.4 Bilaga 4 – Mönks och Ypenburgs förklaringsmodell 
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8.5 Bilaga 5 – Renzullis förklaringsmodell 
 

(Renzulli & Ries, 2018, s.187) 
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