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Abstrakt 
Denna systematiska litteraturstudie har sin utgångspunkt i läraranpassningar för 
högpresterande elever samt elever med särskild begåvning som är högpresterande i 

matematik. Studien syftar till att undersöka vad forskning visar om hur lärare kan 

anpassa undervisningen för högpresterande elever samt elever med särskild 
begåvning som är högpresterande, i matematikundervisning med fokus på 

grundskolan. Frågeställningen är “Hur kan lärare anpassa undervisningen för elever 

som är högpresterande samt elever med särskild begåvning som är högpresterande, i 

matematikundervisning med fokus på grundskolan?” Studien är grundad på tolv 
vetenskapliga referensgranskade artiklar som inte är äldre än tio år gamla. 

Analysmetoden som tillämpats har varit innehållsanalys för att vetenskapligt 

sammanfatta artiklarna. Teorierna som observerats bland de inhämtade artiklarna har 
främst varit sociokulturell teori men även kognitivistiskt perspektiv har funnits. De 

centrala åtgärder som uppkommit har delats upp i tre kategorier; individuella åtgärder, 

åtgärder baserade på arbetsform och lärarens kompetens. Slutsatsen har genomsyrats 

av en huvudfaktor, lärares ämnes- och didaktiska kunskaper. Lärare måste även ha 
kunskaper om högpresterande elever och särskild begåvade elever som är 

högpresterande för att förstå elevernas perspektiv. Därefter är de direkta åtgärderna 

individuellt eller med fokus på arbetsformen i undervisningen. En faktor som 
påverkar båda dessa åtgärder är det sociala samspelet i klassen. Hur klassen är 

utformad påverkar vilka åtgärder som lämpar sig bäst i ett specifikt klassrum. Av 

denna anledning går det inte att generalisera en lösning för alla sammanhang. Studien 
påvisar även att mer forskning inom fältet krävs, med betoning på att skilja på 

högpresterande elever och elever med särskild begåvning som är högpresterande. 

 

Nyckelord 

Elever med särskild begåvning som är högpresterande, högpresterande elever, 

individanpassning, lärarkompetens, matematik, grundskola  
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1 Inledning  

I svensk skola idag pratas mycket om olika anpassningar och särskilt stöd (Skolverket 
2008). Detta kan tolkas som något negativt, att ett barn riskerar att inte nå 

kunskapskraven. Anpassning innebär även att barn som är på en högre kunskapsnivå, 

och på väg vidare mot senare årskurser, har rätt till anpassad undervisning för att sikta 
ännu högre (Skolverket 2019). Författarna i denna studie har erfarit, från 

verksamhetsförlagd utbildning och vikariat, att lärarbristen och hög arbetsbörda för 

lärare leder till att elever som inte kommer att klara målen prioriteras. Högpresterande 

elever och elever med särskild begåvning som är högpresterande faller då mellan 
stolarna. Precis som eleverna som riskerar att inte nå målen, ska elever som är på en 

högre nivå få sina behov tillgodosedda. I läroplanen för grundskolan står följande: 

Nya bestämmelser i skollagen anger dessutom specifikt att 
alla elever i sitt lärande och sin personliga utveckling ska ges 

stöd och stimulans, så att de utifrån sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål, och att även de elever som lätt når de kunskapskrav som 
minst ska uppnås, ska få ledning och stimulans för att nå 
längre i sitt lärande. (Skolverket 2012:12)  

Här betonas tydligt angelägenheten av att samtliga elever får rätt stöd och 

anpassningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning. Området är av 

stor betydelse eftersom det påverkar en grupp elever som förekommer i 
undervisningen i Sverige idag. Enligt läroplanen ska all verksamhet i skolan grundas 

på jämställdhet och likvärdig utbildning. Att exkludera en grupp elever i klassrummet 

går emot dessa grundläggande principer (Skolverket 2019). Av denna anledning är 
det viktigt att betona denna del och uppmärksamma verksamma lärare om 

problematiken bakom ämnet och hur man utmanar dessa elever på ett lämpligt sätt.  

Redan år 1632 sade John Amos Comenius i boken Didactica magna som handlar om 

undervisning “[…]och varför skall vi i kunskapens trädgård endast tåla anlag av det 

ena slaget, brådmogna och rörliga? Nej, ingen får uteslutas, om inte Gud själv vägrat 
honom sinnen och förstånd.”(Comenius 1999:94) Detta visar att oavsett är alla 

jämlikar i klassrummet och ska inte uteslutas, så varför sker detta i dagens samhälle? 

Därför har författarna i denna studien valt att sammanställa forskning som finns i 
området gällande undervisningsanpassningar för högpresterande elever och elever 

med särskild begåvning som är högpresterande med fokus på grundskolan. 
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2 Syfte och frågeställning 

Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka vad forskning visar om 
hur lärare kan ta hänsyn till högpresterande elever samt elever med särskild begåvning 

som är högpresterande, i matematikundervisning med fokus på grundskolan. 

Hur kan lärare anpassa undervisningen för elever som är högpresterande samt elever 

med särskild begåvning som är högpresterande, i matematikundervisning med fokus 

på grundskolan? 
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3 Begrepp  

Nedan definieras de begrepp som kommer att nyttjas i denna systematiska 
litteraturstudie. Begreppen som kommer att konkretiseras är: elever med särskild 

begåvning, högpresterande elever, den proximala utvecklingszonen, scaffolding, 

nivågruppering och individanpassning. 

Elever med särskild begåvning 
Mellroth beskriver en modell som signalerar en elev med särskild begåvning. Hög 
förmåga, kreativitet samt motivation och uthållighet signalerar särskild begåvning. 

Om dessa förmågor ligger över det “normala” är eleven eventuellt särskild begåvad 

(Mellroth 2016). 

Nedan presenteras en figur som beskriver de omgivningar som påverkar och de 

karakteristiska drag som formar en elev med särskild begåvning.  

 
Figur 1: Den Triadiska interdependensen (Mönk & Ypenburg 2009:30 se Pettersson 2011:15) 

Vidare är ovanstående venndiagram ytterligare fördjupad med en dimension som 
synliggör de faktorer i miljön som katalyserar elevens utveckling. Elevens utveckling 

påverkas av stöd från skola, familj och vänner.  

Nedan följer en figur, Münchenmodellen, som är en ytterligare fördjupning av en elev 

med särskild begåvnings förmågor.  

Kruteckij nämner även att en elev med särskild begåvning inom matematik ser sin 

omvärld genom matematiska ögon. En metafor för detta är om eleven läser geografi 
i skolan ser eleven ämnet genom tabeller av populationsmängd eller geografiska 

mätningar (Kruteckij 1976). 

https://www.lucidchart.com/documents/edit/0811325f-cb15-4098-8bf5-1bf24a930c52/0?callback=close&name=docs&callback_type=back&v=458&s=361
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Högpresterande elever 
Högpresterande elever signaleras av att genomföra sina tilldelade uppgifter snabbt 

mestadels med korrekta svar. Eleverna är även engagerade under matematiklektionen 

och vill svara på lärarens frågor. Bakom detta finns en fallgrop för högpresterande 

elever, de framstår som att de är kunniga men i många fall hittar de enbart mönster 
och kan därför lösa uppgifter fort. Med andra ord reflekterar de inte över innehållet i 

matematiken utan automatiserar mesta dels. Detta är en avgörande faktor som skiljer 

sig från elever med särskild begåvning (Mellroth, Arwidsson, Holmberg, et al. 2016). 

Den proximala utvecklingszonen 
Enligt Hwang och Nilsson (2019) innebär begreppet att en elev blir utmanad precis 
ovanför sin egen nivå, tillräckligt mycket för att eleven ska utmanas men utan att det 

hämmar motivationen (2019). Vidare beskriver Lundgren, Säljö och Liberg (2017) 

den proximala utvecklingszonen som ett sätt att se på lärande och utveckling som 

ständigt pågående processer. Författarna menar att det är i denna zonen där den 
lärande tar till sig nya kunskaper och färdigheter kring det den lärande redan 

behärskar. Detta gör att lärande är känslig för instruktioner och förklaringar vilket gör 

att lärande kan behöva vägledning från högre kompetent individ (2017). 

 

Scaffolding 

Scaffolding är en tolkningskategori av den proximala uvecklingszonen som är 
utvecklad av Vygotskij. Bruner var den första som benämnde tolkningen som 

scaffolding. Scaffolding riktar sig främst mot problemlösning i skolan, men även i 

andra områden. Grundtanken är att eleven vägleds av en mer kunnig i hur eleven kan 
använda strategier för att eleven ska lösa problem. Detta kan ses som en byggställning 

som efterhand avvecklas. Byggställningen är den struktur eleven följer för att möta 

och lösa ett problem. Därefter är tanken att eleven ska klara av att lösa den typen av 

uppgifter utan stöd av läraren (Lindqvist 1999).  
 

Nivågruppering 

Nivågruppering innebär att elever arbetar tillsammans med de elever som är på 

samma nivå av kunskapsförmåga, för att på så vis utmana och utbyta nya kunskaper 

med varandra. Eleverna arbetar då tillsammans i en homogen grupp (Håkansson & 
Sundberg 2012).  

 

Individanpassningar 

Begreppet syftar till att varje elev har rätt till anpassningar efter individens egna 
behov. I läroplanen står det att alla som arbetar inom skolan ska svara för att 

”[…]uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt 

stöd[…]”(Skolverket 2019:12). Alltså är detta en skyldighet som skolan har för 
eleverna. Individanpassningar är de åtgärder som implementeras i syfte att stödja 

elevers inhämtning av kunskaper så att de når så långt som möjligt. Dessa åtgärder är 

individspecifika för eleven och dess förutsättningar (Lundgren, Säljö & Liberg 
2017).   
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4 Metod  

I detta avsnitt presenteras metoden för den här studien. Inledningsvis presenteras vad 
en systematisk litteraturstudie innebär. Därefter redogörs de avgränsningar som gjorts 

gällande artiklar. Urval och sökprocess presenteras därefter. De utvalda artiklar som 

denna systematiska litteraturstudie grundas på redogörs i en lista. Den form av analys 
som nyttjades under studien redovisas i stycket efter. De etiska överväganden som 

åtagits under studien kommer därefter att diskuteras. 

4.1 Systematisk litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie innebär att söka efter litteratur systematiskt, välja ut 

artiklar, kritiskt granska, analysera och diskutera resultat. Resultatet beskriver det 

nuvarande kunskapsläget inom ett specifikt område men innebär även att skillnader 
och gemensamma drag i olika studier kan ställas mot varandra. Genom att flera andra 

studier som är oberoende av varandra sammanställs skapas en objektivitet som 

fastställer en säkerhet för studiens reliabilitet och validitet. En enskild forskares 
förutfattade meningar hämmar inte resultatet i denna studie eftersom resultatet består 

av en sammanställning av flera artiklar (Eriksson Barajas et al. 2013). 

4.2 Avgränsningar 
De inkluderande avgränsningarna som åtagits är att artiklarna är referensgranskade 

för att säkerställa reliabilitet och validitet av slutsatsen av denna studien. Vidare av 
samma anledning avgränsades artiklarna till att vara tio år (2009-2019) som äldst. 

Genom att välja aktuell och uppdaterad forskning stärks studiens resultat ytterligare. 

De artiklar som denna studien är grundas på är skrivna på svenska eller engelska med 

anledning av att det är de språk som författarna behärskar.  

De exkluderande avgränsningarna som har påverkat urvalet av artiklar har varit ifall 
artiklarna inte har överensstämt med denna studiens syfte och frågeställning. 

Målgruppen med elever som skulle diskuteras i artiklarna skulle vara motsvariga 

grundskolan, men eftersom detta visade sig vara för snävt ändrades detta vid ett tidigt 

skede till årskurs 1-9 (och motsvariga ålderskategorier). 

4.3 Sökprocess 
Inledningsvis gjordes flera databassökningar på Education Resources Information 

Center (ERIC) och Swepub med utvalda nyckelord, se sökschema för en tydligare 

förklaring.  

Ett 20-tal artiklar valdes ut baserat på relevans av titel, abstrakt och nyckelord kopplat 

till studiens syfte och frågeställning. Därefter inleddes en andrasortering varpå 
inledningen studerades i artiklarna, för att skapa en större förståelse för artiklarnas 

relevans för denna systematiska litteraturstudie.  

4.3.1 Databassökning 

Eric 

Första sökningen av fältet i ERIC var med sökorden: academically gifted OR 

Acceleration OR Advanced students OR problemsolving OR problem based learning 
med referensgranskning som avgränsning inom årsspannet av 2010-2019. Denna 
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sökning gav 80 sökresultat. Denna sökning var vid ett tidigare skede då arbetet hade 

fokus på problembaserade lösningar. Vid denna sökning ändrades fokus till 

undervisnings anpassningar eftersom sökresultaten var för snäv, det fanns inte 
tillräckligt med relevant forskning inom fältet för att en systematisk litteraturstudie 

ska kunna vara möjlig och samtidigt säkerställa resultatets reliabilitet och validitet. 

Efter den inledande sökningen genomfördes en ytterligare snarlik sökning med 

nyckelorden: Academically gifted OR acceleration OR advanced students AND 
problemsolving OR problembased learning  AND early childhood education OR 

elementary schools OR elementary education med avgränsningarna 

referensgranskning inom tidsspannet 2010-2019. Denna sökning gav 9 sökresultat. 

Detta resulterade i att ett slutgiltigt beslut togs om att byta riktning mot 

undervisningsanpassningar.  

Vid detta skede började en ny sökningsprocess med nyckelorden: academically gifted 

OR acceleration AND early childhood education OR primary education med 

avgränsningarna referensgranskning och årtalen 2010-2019 som gav 21 sökresultat. 
Vid denna sökning kunde elva sökresultat sparas för vidare granskning. Dessa artiklar 

valdes ut baserat på relevans till syftet och frågeställning kopplat till artiklarnas titel, 

abstrakt samt nyckelord. 

En ytterligare sökning genomfördes med samtliga sökord och med samma 

avgränsningar som tidigare sökningar, men gav enbart två sökresultat. Båda artiklar 

kunde sparas till vidare granskning. 

De två sista sökningarna i ERIC var de som har varit mest framgångsrika. Vid detta 

skedet uppmärksammades de språkliga skillnaderna i såväl de svenska sökorden som 

i de engelska, att det finns nyansskillnader och skillnader i innebörd av orden. 
Sökorden breddades till att initiera orden “high achieving student”. Även ord som 

berör didaktik lades till då denna aspekt saknades, ord såsom “mathematics 

education”, classroom techniques” Denna första breddade sökningen gav 26240 

sökresultat med referensgranskning som avgränsning och tidsspann från 2000-01-01 
till idag (2019). Eftersom denna sökning var en bred sökning avgränsades sökningen 

ytterligare till enbart artiklar på svenska och engelska och från årtalet 2009-01-01 till 

idag (2019-11-19). Vid denna sökning valdes 15 artiklar ut för vidare granskning.  

Swepub 

Sökningen på Swepub inleddes med att enbart söka “Särskilt begåvade elever AND 
matematik” med referensgranskning som avgränsning. Denna sökning gav ett resultat 

som valdes ut eftersom den var relevant till frågeställningen.  

4.3.2 Urval 

Efter förstahandsgranskningen återstod en sista granskning. Artiklarna lästes mer 

djupgående, med fokus på inledning och syfte. Artiklarna valdes ut med fokus på 
syftet och frågeställning i denna studie. En andra sortering utfördes varav tolv artiklar 

godtogs till denna systematiska litteraturstudie för att de var relevanta till syftet och 

frågeställningen.  

En problematik uppstod gällande vilka artiklar som är relevant för denna studie 
gällande målgrupp av artiklarna. Många av artiklarna behandlar elever som går i 
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mellanstadiet och/eller högre åldrar. Eftersom pedagogiken och innebörden är 

ekvivalent med lågstadiet är dessa relevanta för denna studie. Detta är en faktor som 

kommer att diskuteras vidare under analysprocessen.  

4.4 Utvalda artiklar 
 

Vetenskapliga artiklar Land Sammanfattning 

Altintas, E. & Özdemir, 

A.S. (2015), "The Effect of 

Differentiation Approach 

Developed on Creativity of 

Gifted Students: Cognitive 

and Affective Factors", 

Educational Research and 

Reviews, vol. 10, no. 8, pp. 

1191-1201.  

Turkiet Elever med särskild begåvning formas 

av sin tidiga uppfostran. Författarna 

lägger stor vikt vid den kreativa 

förmågan. 

Eleverna gynnas av differentiering, 

berikning och inlärning av strategier. 

Dessa åtgärder stärker elevens 

självbild och självförtroende gällande 

sin vidare inhämtning av kunskaper. 

Detta påverkar inte enbart 

undervisningsrelaterade situationer 

men även det sociala samspelet, i och 

utanför undervisningen. 

Arikan, E.E. & Ünal, H. 

(2015), "Investigation of 

Problem-Solving and 

Problem-Posing Abilities 

of Seventh-Grade 

Students", Educational 

Sciences: Theory and 

Practice, vol. 15, no. 5, pp. 

1403-1416. 

Turkiet En jämförelse mellan icke-begåvade 

elever och elever med särskild 

begåvning. Studien granskar om 

problemlösningsstrategier som eleven 

behärskar och implementerar 

signalerar särskild begåvning. Vidare 

undersöktes även vilka metaforiska 

inre bilder av problemlösning 

undersöktes även.  

Studien fokuserar på den kreativa 

förmågan inom matematik. 

Båda grupperna som undersöktes 

visade på ett starkt samband mellan 

problemlösningsförmåga och att lösa 

problem på fler sätt. 13 av 20 elever 

som var elever med särskild begåvning 

visade svar på flera sätt medan fem av 

80 icke-begåvade elever visade på 

flera sätt.  

Dimitriadis, C. (2016), 

"Nurturing Mathematical 

Promise in a Regular 

Elementary Classroom: 

England Artikeln fokuserar på högpresterande 

elever och differentiering. Studien 

granskar även rollen av rätt klassrums 

inställning, klassrumsmiljön och 
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Exploring the Role of the 

Teacher and Classroom 

Environment", Roeper 

Review, vol. 38, no. 2, pp. 

107-122. 

lärarens inställning till att utveckla 

matematikämnet. Studien är grundad 

på en intervju med en lärare och 

vetenskapliga artiklar. 

Åtgärder som diskuteras är 

differentiering, individ anpassningar, 

organisering av lektionsplanering och 

stöd från arbetslaget. Men författarna 

betonar vikten av närvaron oavsett 

tillämpning i undervisning. Lärarens 

kompetens i området är av stor vikt.   

Dimitriadis, C. & 

Georgeson, J. (2018), 

"Provision for 

Mathematically Able 

Children in Primary 

Schools: A Review of 

Practice Five Years after 

England Dropped the 

Gifted and Talented 

Initiative", Educational 

Review, vol. 70, no. 3, pp. 

358-380. 

England I England har högpresterande elevers 

stöd från skolan granskats av 

författarna eftersom “mastery 

carriculum” (läroplanen riktad mot 

högpresterande elever) har utgått. 

Lärarna har därmed inte längre stöd 

eller vägledning på samma vis som 

tidigare. Artikeln tittar på om och vilka 

åtgärder som används i skolorna. 

Vidare granskas även lärares och 

rektorers erfarenheter och 

uppfattningar är gällande området.  

Forgasz, H. (2010), 

"Streaming for 

Mathematics in Victorian 

Secondary Schools", 

Australian Mathematics 

Teacher, vol. 66, no. 1, pp. 

31-40. 

Australien Artikeln fokuserar på differentiering 

som metod i undervisningen och hur 

detta används samt påverkar eleverna. 

Högpresterande elever och elever med 

särskild begåvning grupperas antingen 

som en kategori eller blir varje grupp 

en blandning av alla nivåer. Dessa två 

olika typer ger olika effekter som 

diskuteras i artikeln. 

Karp, A. (2010), "Teachers 

of the Mathematically 

Gifted Tell about 

Themselves and Their 

Profession", Roeper 

Review, vol. 32, no. 4, pp. 

272-280. 

USA 

(Michigan) 

Denna studie fokuserar på läraren som 

utgångspunkt. Studien är baserad på 

intervjuer av verksamma lärare och 

forskning. Inledningsvis diskuteras hur 

en lärare formas. Artikeln diskuterar 

huruvida lärarens karakteristiska drag i 

undervisningen påverkar 

inlärningen.  Artikeln granskar även 

vikten av lärarens egna utveckling 

genom att arbeta kreativt med elever 

med särskild begåvning. I slutsatsen 
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formuleras flera åtgärder för lärare i 

utveckling.  

Mattsson, Linda (2013). 

Tracking mathematical 

giftedness in an egalitarian 

context [Elektronisk 

resurs]. Diss. Göteborg : 

Göteborgs universitet, 2013 

Sverige Inledningsvis handlar artikeln om 

identifiering och utspridningen av 

elever med särskild begåvning. I denna 

diskussion gällande vart och vilka 

dessa elever är, diskuteras ett fynd 

gällande att eleverna är inte alltid 

utmärkande. Alltså att den begåvning 

som begreppet definieras som under 

skolans tak inte fångar in alla elever 

med särskild begåvning. Därmed 

kräver elever med särskild begåvning 

olika identifierings strategier och 

åtgärder.  

Men artikeln diskuterar även åtgärder 

riktad mot en högre politisk agenda. 

Fokuset måste ändras från att fråga om 

åtgärder krävs till vilka åtgärder som 

skall tillämpas. 

Mellroth, Elisabet, 

Arwidsson, Agneta, 

Holmberg, Katarina, M.FL. 

(2016). 

En forskningscirkel för 

lärare om särskild 

begåvning i matematik 

[Elektronisk resurs]. 

Karlstad: Karlstads 

universitet 

Sverige Undersökning om hur man kan som 

lärare möjligtvis identifiera särskild 

begåvade elever och ge eleverna stöd i 

matematiken. Artikeln visar olika 

identifierings- och stödmetoder. För att 

möjligtvis identifier särskild begåvade 

elever använde lärarna verktyg där de 

kunde ana om eleven hade en särskild 

begåvning i matematik. Exempel på 

stödmetod är att möta eleven på sin 

egna nivå där eleven får uppgift som är 

utmanande. 

Morrissey, A. & Grant, A. 

(2017), "Making a 

Difference: A Report on 

Educators Learning to Plan 

for Young Gifted 

Children", Australasian 

Journal of Gifted 

Education, vol. 26, no. 2, 

pp. 16-28. 

Australien Artikeln handlar om att utbilda lärare 

för att lärare ska vara förberedda att 

utbilda särskild begåvade- och 

högpresterande elever. Med det menas 

att möta en elev i klassrummet på 

dennes egna nivå (Prox UZ). Börja 

arbeta med det i tidig ålder.  

Pettersson, Eva (2011). 

Studiesituationen för elever 

Sverige Artikeln handlar om Högpresterande 

elever som behöver stöttning av lärare 



13(30) 

 

med särskilda matematiska 

förmågor [Elektronisk 

resurs]. Diss. Växjö : 

Linnéuniversitetet, 2011 

på sin nivå inom matematiken (Rätt 

uppgifter). Artikeln menar att 

sociokulturell undervisning gynnar 

elevernas utveckling i matematiken. 

Exempel interaktion, nivågruppering, 

stödjande miljö. 

Szabo, Attila (2017). 

Mathematical abilities and 

mathematical memory 

during problem solving and 

some aspects of 

mathematics education for 

gifted pupils. Diss. 

(sammanfattning) 

Stockholm : Stockholms 

universitet, 2017 

Sverige Artikeln har två olika undersökning. 

Den första handlar om särskild 

begåvade elever som gynnas av 

berikning, acceleration och 

nivågruppering. Artikeln diskuterar 

även kring motivation och 

könsskillnad i matematiken. 

 

Den andra undersökningen handlar om 

hur högpresterande elever löser 

problemlösning. Man kollade på hur 

eleverna använde sin matematiska- 

och minnesförmåga. 

Tretter, T.R. (2010), 

"Systematic and Sustained: 

Powerful Approaches for 

Enhancing Deep 

Mathematical Thinking", 

Gifted Child Today, vol. 

33, no. 1, pp. 16-26. 

USA 

(Waco) 

Särskilt begåvade elever behöver 

stöttning. Det finns fyra former av stöd 

där en särskild begåvad elev gynnas 

men som är tuffa att implementera av 

en lärare. Formerna är acceleration, 

berikning, sofistikerande och 

innovation. Dessa former kan hjälpa 

en begåvad elev att nå sin fulla 

potential. (Matematik.) 

 

4.5 Innehållsanalys 
I denna systematiska litteraturstudie analyseras artiklarnas text genom 

innehållsanalys. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) innebär 

innehållsanalys att läsaren läser och kategoriserar texten för att lättare kunna 
identifiera mönster och teman. De tematiseringar som förekom var: Teoretiska 

perspektiv, vilken form av begåvning som nämns, åtgärder som lyfts fram med fokus 

på högpresterande elever och målgrupp av elever som artikeln fokuserar på. 

 

Analysen finns i ett kategoriseringsschema (Bilaga 1: kategoriseringsschema A) där 
varje rad representerar en artikel och varje spalt representerar en kategori. 

Kategoriseringslistan underlättar för arbetet längre fram där jämförelse av de olika 

artiklarna kommer att bearbetas.  
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4.6 Etiska övervägande 
I en systematisk litteraturstudie nämns etiska övervägande som en viktig del för att 

studien ska vara trovärdig. Vetenskapsrådet (2017) nämner forskningsetik som en 

viktig del av forskningen eftersom forskningsetik är menat till att inte skada eller 

kränka integriteten hos individer som medverkat. Vetenskapsrådet påpekar även att 
det inte bara är människor som skadas eller kränks utan även forskningen, 

forskarsamhället och samhället i övrigt (2017). De grupper av individer som nämns i 

denna studien, lärare och elever med särskild begåvning som är högpresterande samt 
högpresterande elever , kommer att behandlas med ett etiskt förhållningssätt för att 

de ska få förtroende för författaren/författarna. Med detta menas då att grupperna 

nämns på ett objektivt sätt där författaren/författarna är opartiska.  

Samtliga artiklar som används i studien kommer att vara granskade genom 

referensgranskning. Enligt Allwood och Erikson (2017) är referensgransknings 

processen en kritisk granskning av manuskript.  
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5 Resultat och analys 

Följande kapitel kommer att inledas med en analys av de teoretiska perspektiv som 
förekommer i artiklarna i denna systematiska litteraturstudie. Därefter kommer 

resultatet att redovisas. 

5.1 Vetenskapliga teorier som används i artiklarna 
Nedan följer en analys av de teoretiska perspektiv som finns i artiklarna vilka är 

sociokulturellt perspektiv och kognitivt perspektiv. 

5.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet i artiklarna som förekommer mest, 10 av artiklarna (se 
utvalda artiklar), är sociokulturell teori. En grundtanke inom denna teori som 

Vygotskij nämnde är att en högre makt (i detta fallet läraren eller elever) introducerar 

nya kunskaper för den som är mindre kunnig (elever). Inledningsvis imiterar eleven 
det fenomen som introduceras men gradvis skapas en förståelse för fenomenet. På så 

vis lär eleven sig den nya kunskapen. Sammantaget krävs det en person som har en 

högre förmåga att visa vägen, för att ny kunskap ska befästas (Hwang & Nilsson 

2019).  

Vidare är ett centralt begrepp den proximala utvecklingszonen. Begreppet är centralt 
i det sociokulturella perspektivet som diskuteras av Dimitriadis (2016), Pettersson 

(2011), Mattsson (2013) och Morrissey och Grant (2017).  

Scaffolding är ett ytterligare begrepp som återkommer i artiklarna av Dimitriadis 

(2016), Pettersson (2011), Mellroth, Arwidsson, Holmberg, et al. (2016), Karp (2010) 

och Tretter  (2010). Scaffolding är ett begrepp som signalerar sociokulturell teori. 

Ett begrepp som förekommer är “streaming” eller “ability grouping” som är en 

sociokulturellt influerad tanke. Begreppet i svensk terminologi innebär 

differentiering. Begreppet syftar till att elever arbetar tillsammans med de elever som 

är på samma nivå av kunskapsförmåga, för att på så vis utmana och utbyta nya 
kunskaper med varandra (Håkansson & Sundberg 2012). Begreppet diskuteras i 

artiklarna av Altintas och Özdemir (2015), Dimitriadis och Georgeson (2018), 

Dimitriadis (2016), Forgasz (2010), Mattsson (2013), Morrissey och Grant (2017), 

Pettersson (2011) och Szabo (2017). 

5.1.2 Kognitivt perspektiv 

Det kognitiva perspektivet fokuserar på hur eleven tolkar sin omvärld genom 

kunskaper, fysiska sinnen och erfarenheter. Beroende på dessa faktorer kan 

omvärlden tolkas olika från individ till individ (Hwang & Nilsson 2019). Detta är 
faktorer som diskuteras i artiklarna av Arikan och Ünal (2015), Mellroth, Arwidsson, 

Holmberg, et al. (2016), Dimitriadis och Georgeson (2018), Mattson (2013), Szabo 

(2017), Karp (2010), Dimitriadis (2016) och Pettersson (2011). Artiklarna utgår från 

att elevernas kognitiva bakgrund spelar stor roll för en elevs matematiska prestation. 
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5.2 Åtgärder för högpresterande elever och elever med 

särskildbegåvning som  är högpresterande i matematik 
Resultatet kommer att presenteras nedan i tre underrubriker, individuella åtgärder, 
gruppbaserade åtgärder och lärarens kompetenser. Individanpassningar syftar till de 

åtgärder som specifikt inriktar sig åt en enskild individ, exempelvis åtgärdsprogram 

och bemötande av eleven. De delar som omfattar högpresterande elever och elever 

med särskild begåvning som är högpresterande i klassen och/eller hela klassen 
kommer att presenteras under gruppbaserade åtgärder. Under rubriken lärarens 

kompetens redovisas det innehåll som vidrör lärarens förutsättningar, kunskaper och 

överväganden. 

5.2.1 Individuella åtgärder  

Arikan och Ünal (2015) upptäckte att elever med särskild begåvning inte alltid visade 
en lösning av en problembaserad uppgift på flera sätt. I undersökningen svarade en 

elev att “det var inte nödvändigt”. Författarna ställde då frågan till samtliga elever 

med särskild begåvning om det var nödvändigt att svara på flera sätt. Varpå 40 procent 
av eleverna svarade att problembaserade uppgifter med flera lösningar inte var 

nödvändigt eller av stor vikt. Vidare förklarar författarna att det framgår tydligt att 

det finns ett samband mellan problemlösningsförmåga och att lösa problembaserade 

uppgifter på flera sätt. Detta har även visats sig vara motivationshöjande och lustfyllt 
av elever med särskild begåvning. Författarna beskriver även att elever med särskild 

begåvning upplever att uppgifter med svarsalternativ är tråkiga och att de inte 

utvecklar elevernas matematiska förmåga. Vidare föreslås det att eleverna ska arbeta 
med att konstruera och framställa egna problembaserade uppgifter. Författarna 

nämner att eleverna upplevde det som svårt och komplicerat att konstruera och 

framställa egna problembaserade uppgifter, men denna reaktion tolkas av författarna 

som en reaktion på att inte ha mött en liknande uppgift tidigare (2015).  

Enligt Tretter (2010) ökar motivationen, utmaningen och den djupa förståelsen för 

matematik hos elever med särskild begåvning när de fördjupas i problembaserade 

uppgifter. Detta kan uppnås genom att eleverna granskar olika typer av 

problembaserade uppgifter varje vecka för att förstå den underliggande strukturen av 
en uppgift. När eleverna förstått hur uppgifterna är uppbyggda kan de konstruera en 

hållbar strategi för den typen av problembaserad uppgift. Eleverna för en journal där 

de skriver upp strategier och begrepp som de möter varje vecka. Journalen blir en 
egen bok med strategier och kunskaper som de kan återkomma till vid framtida 

uppgifter. Om eleverna finner att strategierna inte längre är hållbara så reviderar de 

sina journaler (2010).   

Szabo (2017) nämner att begåvade elever i största mån bör undervisas tillsammans 

med den övriga gruppen. Dessa elever bör få en individanpassad undervisning i 
klassrummet. Detta kan ske genom att klassen arbetar med “öppna matematiska 

problem”. Denna formen av matematiska problem gör att elever anpassar uppgiften 

själva till deras egna prestationsnivå, eftersom eleverna själva väljer vägen till svaret 

(2017). 

Strukturella stöd för att inhämta kunskaper är av stor vikt för elever med särskild 

begåvning, betonar Tretter (2010). Dessa strukturella stöd kan vara hur eleven ska gå 

tillväga för att hitta information för att lösa en uppgift. Genom att elever har en hållbar 
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metod för att inhämta egna kunskaper kan en positiv erfarenhet stärka framtida 

inlärningsmönster. Inledningsvis behövs stödet från läraren för att skapa strukturer, 

vanor och uppmuntran. Detta leder till att elever blir självgående utan större stöd av 

lärare (2010).  

Szabo (2017) nämner i sin artikel att elever med särskild begåvning ska tillåtas att 

arbeta i sitt eget tempo med tillgång till lärare som de kan diskutera djupare 

matematiskt innehåll med. För att arbetssättet ska vara hållbart krävs det att 
klassrummet erbjuder flexibla grupperingar som möjliggör att elever med olika 

prestationsnivåer med olika svårighetsgrader på uppgifterna ska kunna utbyta 

kunskaper med varandra. Szabo betonar även vikten av tillgången av digitala verktyg 

för att utforska avancerade matematiska uppgifter. Digitala verktyg fungerar som en 
avlastning för elever i sitt arbete genom att anteckna, nyttja miniräknare eller 

konkretisera uppgifter. Szabo diskuterar även en ytterligare form av acceleration, ett 

så kallat accelerationsprogram. Detta innebär att eleven vid några tillfällen i veckan 
omger sig av matematik som för eleven är avancerad. Dessa pass ska genomsyras 

starkt av den specifika elevens tidigare erfarenhet. Det är även av stor vikt att dessa 

tillfällen ska vara frivilliga och tidsbegränsade. Denna arbetsformen ska ge goda 

resultat för elever med särskild begåvning, men särskilt de elever som är tidigt 

utvecklade inom matematik (de som är i 9-10 års åldern) (2017). 

5.2.2 Gruppbaserade åtgärder 

Altintas och Özdemir (2015) har i sin artikel kommit fram till åtta förslag gällande 

hur nivågruppering ska användas och med vilken grund. Nedan presenteras sex 
relevanta förslag, enligt Altintas och Özdemir, för elever som är högpresterande i 

matematik.  

• Att arbeta med nivågruppering som strategi i flera ämnen och områden för att 
befästa arbetssättets framtoning.  

• Utveckla olika teman och olika kreativitets utmanande strategier.  

• Använda sig av detta arbetssätt kontinuerligt för att bygga upp kunskaper 

kring arbetssättet, både för lärare och elever.  

• Dokumentera vilka förmågor som synliggörs och utvecklas över ett längre 

tidsspann.  

• För läraren egna utveckling inom arbetssättet är det viktigt att upprätthålla 
seminarium där samtliga i arbetslaget kan utbyta tankar och kunskaper med 

varandra för att vidareutveckla metoden. 

• Arbetssättet bör gradvis införas i klassrummet (2015) 

Sex artiklar är eniga om de positiva effekter som nivågruppering ger; alla styrker 

vikten av att elever som är högpresterande och elever med särskild begåvning ska 
arbeta med elever som har samma prestationsförmåga. Detta för att nya kunskaper 

och tankar ska utvecklas men även för att stärka elevers egna självförtroende och 

självbild inom matematik (Dimitriadis & Georgeson 2018; Forgasz 2010; Szabo 

2017; Pettersson 2011; Morrissey & Grant 2017; Tretter 2010).  

Dimitriadis (2016) betonar vikten av lärares uppmärksamhet och närvaro för elever 
med särskild begåvning. Författaren menar att det är inte enbart som lärare att placera 

elever i en särskild grupp och/eller ge elever svårare uppgifter, utan att ge elever stöd. 
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Lärares uppmärksamhet till dessa elever är viktig för att säkerställa att elevers 

potential utmanas så långt som möjligt (2016). 

 

Szabo (2017) uttrycker att elever visar en vilja att arbeta tillsammans med andra i 

elever som är på samma prestationsförmåga för att elever vill arbeta med de som 
upplever matematik på samma sätt. Matematiken är därför en plattform för socialt 

nätverkande. Vidare förklaras det att elever upplever matematiken som mer 

meningsfull när de arbetar i prestationshomogena grupper. En grupp elever hade 

arbetat tillsammans under ett års tid med problembaserade uppgifter med fokus på 
syftet med uppgiften och hur uppgiften är uppbyggd. Detta gav positiva effekter av 

deras matematiska utveckling (2017). 

Szabo (2017) presenterar även kritik mot att arbeta med nivågruppering. Det är inte 

helt oproblematiskt att arbeta med nivågruppering, det förekommer att elever 
upplever sig segregerade från klassen. Detta kan leda till utanförskap ibland blir en 

förstärkning av den redan befintliga utsattheten i klassens sociala hierarki. Denna 

utsatthet kan däremot ge olika utfall i hur en elev vill arbeta. Antingen väljer eleven 
att arbeta i en fokusgrupp med homogena jämlikar, eller att arbeta i klassrummet men 

med anpassat material (2017).  

5.2.3 Lärarens kompetens 

Lärare behöver ämneskunskaper i matematik och kunskaper om både elever med 

särskild begåvning och hög prestation. Detta för att kunna möta dessa elever i deras 
proximala utvecklingszon. Författarna menar att elever med särskild begåvning och 

högpresterande elever känner sig tillfredsställda när de utmanas på sin egna nivå 

(Dimitriadis 2016; Dimitriadis & Georgeson 2018; Tretter 2010; Karp 2010; 

Morrissey & Grant 2017; Mattsson 2013; Mellroth, et al. 2016; Pettersson 2011). 

Dimitriadis (2016) påpekar att lärare har svårt för att möta alla elever på deras nivå i 
ett klassrum med stor spridning av elevers prestationsförmågor. Lärare fokuserar 

främst på de elever som riskerar att inte klara målen vilket gör att elever med särskild 

begåvning blir hänvisade åt att arbeta självständigt utan nya utmaningar. Detta stannar 
upp elevernas utveckling vilket är negativt (2016). Att en lärare ska kunna ge en 

separat lärarledd undervisning samtidigt som de håller i en undervisning för en 

helklass är praktiskt omöjligt menar Morrissey och Grant (2017). Lärare behöver ha 

kompetensen att kunna planera och implementera lärande för elever på olika nivåer i 
ett klassrum. I planeringen ska läraren tillfredsställa alla elever oavsett 

prestationsnivå. Om läraren lyckas med sin planering utvecklar läraren ett 

klassrumsklimat med höga förväntningar och höga intellektuella utmaningar som 

gynnar alla elever i klassen (2017).  

Pettersson (2011) har i sin artikel kommit fram till att allt som sker i den matematiska 

undervisningen och gynnar elever grundar sig i lärarnas ämnes- och didaktik-

kompetenser. En lärare bör känna till flera undervisningsmetoder för att kunna 
anpassa undervisningens innehåll efter sina elever och syfte med lektionen. Lärare 

kan motivera, skapa intresse och nyfikenhet hos elever genom att vara entusiastisk. 

Detta är viktigt eftersom annars riskerar läraren att förlora eleverna i matematik. Med 

det menar författaren att eleverna tappar intresse, motivation och nyfikenhet för 
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lärandet inom matematik vilket är svårt att återuppta. Författaren nämner även vikten 

av undervisningens öppenhet som tillåter ett undersökande arbetssätt där 

interaktioner, samspel och kreativ klassrumsmiljö stimulerar elever till en matematisk 

utveckling (2011). 
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6 Diskussion 

Kapitlet syftar till att avsluta och knyta ihop den systematiska litteraturstudien. 

Inledningsvis diskuteras metoden. Efter detta kommer resultatet diskuteras i 

förhållande till syfte och frågeställning och avslutas med en diskussion om vidare 

forskning. 

6.1 Diskussion av metod  
En systematisk litteraturstudie ger en stark utgångspunkt för en framtida empirisk 

studie inom området. Området valdes eftersom en likvärdig utbildning ska prägla all 

undervisning idag, dock är detta kravet svårt att uppnå av alla lärare. Därför valdes 

en systematisk litteraturstudie som synliggör vilka åtgärder med vetenskapligt stöd 

som visat sig gynna högpresterande elever. 

 

Tidsspannet för de artiklar som skulle inkluderas i denna studie var mellan 2009-

2019. Forskning innan 2009 anses inte vara av hög tillförlitlighet eftersom 

forskningsområdet är i ständig förändring. De artiklar som har valts ut har haft olika 

synvinklar och empirisk inhämtning av data vilket ökar tillförlitligheten till denna 

studien. Vidare har referensgranskning använts för att säkerställa att artiklarna är 

baserad på en vetenskaplig grund. Detta eftersom artiklarna i majoriteten av fallen 

överenskommit i resultatet. Vidare kan detta ytterligare stärka slutsatsen i denna 

studien. 

 

I början var det meningen att enbart undersöka elever med särskild begåvning men 

eftersom det i dåläget såg ut att bli problematiskt att hitta deltagare till en framtida 

empirisk studie fick detta revideras. Därför togs beslutet att istället granska 

högpresterande elever i denna systematiska litteraturstudien. Men det fanns inte 

tillräckligt med forskning om specifikt högpresterande elever, av denna anledning 

utökades sökområdet till högpresterande samt särskild begåvade elever som är 

högpresterande. Beslutet grundades även i att forskning som upptäckts har diskuterat 

båda grupper av elever. Anledningen till detta kan vara att elevgrupperna har snarlika 

behov. På grund av detta har individuella åtgärder enbart funnits med fokus på elever 

med särskild begåvning. 

 

Ett kategoriseringsschema skapades för att skapa en tydlig överblick över artiklarna. 

Detta underlättade vid arbetet av resultatet då det var lättare att sammanfoga 

artiklarnas slutsatser och motsatser. Vidare bidrog detta till att slutsatser kunde dras 

gällande hur forskningsområdet ställer sig till frågeställningen. Därefter kunde en 

slutsats dras gällande generaliserbarhet inom ramen för syftet.  

 

6.2 Diskussion av resultatet 
Till en början utgick arbetet från en osynlig hypotes, nämligen att lärare inte har 

utrymme att stimulera högpresterande elever i klassrummet eftersom de 

lågpresterande eleverna prioriteras. På så sätt uppkom syftet och frågeställningen. 
Syftet var att undersöka vad forskning visar om hur lärare kan ta hänsyn till 

högpresterande elever samt elever med särskild begåvning som är högpresterande, i 
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matematikundervisning med fokus på grundskolan. Frågeställningen var: Hur kan 

lärare anpassa undervisningen för elever som är högpresterande samt elever med 

särskild begåvning som är högpresterande, i matematikundervisning med fokus på 
grundskolan? Hypotesen, syftet och frågeställningen har blivit besvarade under 

genomförandet av studien som diskuteras nedan. 

För att kunna anpassa undervisningen för högpresterande elever och särskild 

begåvade elever som är högpresterande behövs det en kompetent lärare. Vem är det i 
klassrummet som kan göra den största påverkan på undervisningen som bedrivs? Den 

enda som är professionell inom området med den kognitiva förmågan är lärare, inte 

elever. Som lärare måste man utgå från ett perspektiv som svarar på frågan: vad kan 

jag göra för att underlätta för högpresterande elever och elever med särskild 
begåvning som är högpresterande? Men innan den frågan kan besvaras krävs det att 

lärare har kunskaper om båda grupper av elever, ämneskunskaper inom matematik 

och didaktiska kunskaper inom matematik. Det är omöjligt som lärare att bedriva en 
undervisning som är likvärdig om man inte vet vad eleverna har för behov (Pettersson 

2011). Det är en problematik för svenska lärare idag att möta en stor spridning av 

elevers prestationsförmågor. Denna gåta är något som är praktiskt ogenomförbart, 

men som definitivt ska strävas efter (Morrissey & Grant 2017). En av 
grundprinciperna i läroplanen är att alla har rätt till en jämlik undervisning. För att 

utveckla jämlik undervisning krävs det att alla i lärarlaget samarbetar och utbyter 

kunskaper med varandra. Hur ska detta genomföras för att alla elever ska nå så långt 
som möjligt? En slutsats är att en god anpassad undervisning för högpresterande 

elever och särskild begåvade elever som är högpresterande börjar med en kompetent 

lärare. 

En kompetent lärare ska ha kunskapen att tillämpa lämpliga individuella 
undervisningsanpassningar åt högpresterande elever och särskild begåvade elever 

som är högpresterande. Elever som arbetar genom sina uppgifter snabbt ska inte bli 

tillkastade fler rutinuppgifter som de löser lika fort. Dessa elever behöver ha uppgifter 

som kräver en djupare förståelse och utrymme att upptäcka matematiken. Detta kan 
skapas på flera sätt. Ett alternativ är att eleverna ska hitta flera lösningar till en 

problemlösningsuppgift, med olika metoder. Ett annat alternativ på problembaserade 

uppgifter är att de kan få möjligheten att konstruera egna problembaserade uppgifter 
eftersom detta kräver en djupare förståelse för matematikens samband och struktur. 

Denna formen av arbete är även bevisat vara motivationshöjande eftersom målet är 

att få en funktionell, lösningsbar uppgift. Ett sista alternativ för att individualisera 

uppgifter är att arbeta med öppna problem. När elever arbetar med öppna problem 
väljer de själva vilka matematiskt räknesätt, strategier och därmed anpassar de själva 

utmanings nivån (Arikan & Ünal 2015). 

Men hur ska elever arbeta med matematik under lektionen? Det finns flertalet olika 

strategier att använda sig av. Elever kan arbeta alla tillsammans inne i klassrummet, 
men att högpresterande elever och särskild begåvade elever som är högpresterande 

arbetar med enskilt arbetsmaterial som är individanpassat. Ett annat alternativ som 

uppkommit är att båda grupper av elever arbetar i homogena grupper utanför klassen, 
en särskild undervisningsgrupp. Båda dessa arbetssätt har visat sig ge positiv effekt 

på elevers matematiska utveckling men även stärkande för elevers självbild. Däremot 

finns det kritiska tankar kring arbetssätten eftersom när högpresterande elever och 

elever med särskild begåvning som är högpresterande arbetar i nivågrupp i eller 
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utanför klassrummet känner de utanförskap. Samtidigt kan båda grupper av elever 

uppleva när de arbetar i klassen att klasskamraterna inte förstår deras resonemang. 

Detta i sin tur kan göra att högpresterande elever och särskild begåvade elever som är 
högpresterande fastnar i att förklara sina resonemang istället för att få nya tankar och 

idéer på sina resonemang. Detta kan båda grupper av elever få stöd för när de arbetar 

i en homogen grupp. I gruppen skapas en tillit där både grupper av elever vågar säga 
hur de resonerat. Vilken av dessa två arbetsformer lärare väljer ska vara ett beslut som 

grundar sig starkt i hur gruppens sociala klimat är format (Szabo 2017). 

Vi ställer oss kritiska mot Szabos resonemang om nivågruppering eftersom det är inte 

helt applicerbart. Med detta menar vi att ute i verksamheten har vi av våra erfarenheter 

uppmärksammat att i någon klass finns det ibland enbart en elev som är 
högpresterande eller särskild begåvad som är högpresterande. I dessa fall blir det svårt 

att utforma grupper. Något som vi har uppmärksammat under VFU och vikariat, är 

att högpresterande elever och elever med särskild begåvning som är högpresterande 
arbetar i klasser som är på samma prestationsnivå. Däremot kan denna arbetsformen 

ge konsekvenser som lärare ska vara uppmärksamma för. Eleven kan känna sig 

segregerad från sin ursprungsklass vilket kan skapa en rädsla för de “äldre” eleverna. 

Detta kan då hämma elevens trygghet att delta i matematikundervisningen. Det är 
även av stor vikt att lärare för en diskussion med den berörda eleven så att eleven 

förstår varför hen ska arbeta med de äldre barnen. Samtidigt behöver en lärare berätta 

för den berörda klassen varför den yngre eleven ska arbeta med äldre elever under 

matematiken. 

Denna studiens svaghet är bristen av forskning som tydligare bör särskilja på 

“högpresterande elever” och “elever med särskild begåvning”. När begreppen 

förklaras i denna studien framgår det vilken markant skillnad det är mellan 
innebörden av begreppen. Högpresterande elever och elever med särskild begåvning 

har behovet av att prestera för att nå de höga målen. Men särskild begåvade elever 

har ytterligare behov som stimulerar deras särskilda begåvning. Båda grupperna av 

elever har samma åtgärder men innebörden av uppgifterna för respektive grupp ger 
olika utfall. Om dessa grupperna skulle få en fördjupad problembaserad uppgift skulle 

syftet med uppgiften ge olika utfall. Högpresterande elever bryter mönstret att enbart 

producera svar och måste skapa en djupare förståelse för matematik medan elever 
med särskild begåvning vill utmana sig genom att finna fler lösningar till en uppgift. 

 

Sammanfattningsvis kan en slutsats dras att svaret på frågeställningen är att lärarens 

kompetens är central för vilka anpassningar i matematikundervisningen som gynnar 
högpresterande elever och särskild begåvade elever som är högpresterande. Detta 

eftersom det är lärarens roll att vägleda och planera undervisningen. Genom 

planeringen av undervisningen har valet av individanpassningar och anpassningar 
gällande arbetsform varit ledande. Men det finns inget generaliserbart svar som passar 

alla elever rakt av, det slutgiltiga beslutet för vad som gynnar just din elev i klassen 

avgörs främst av sociala faktorer i ditt klassrum. 

6.3 Vidare forskning  
Majoriteten av forskningen som finns inom undervisningsanpassningar med fokus på 
högpresterande elever i matematikämnet i grundskolan är enbart på engelska, alltså 

finns det inte mycket forskning inom det svenska området. Detta hade varit önskvärt 
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att lyfta fältet även inom den svenska sektorn för att öka medvetenhet inom svenska 

skolväsendet.  

Även om det finns en större skillnad mellan högpresterande elever och särskilt 

begåvade elever, så skiljer inte forskningen tydligt mellan begreppen. En vidare 
forskning inom skillnaderna samt omfattningen av dessa elever hade varit önskvärt 

för att man som lärare ska få en tydligare bild av de elever som befinner sig i 

klassrummet. 

En empirisk studie som får fram konsekvenser av olika anpassningsåtgärder för 

högpresterande elever hade varit värdefullt för skolverksamheten i Sverige idag. 
Detta hade vidare styrkt vilka åtgärder som visar sig vara bättre för elevernas 

matematiska utveckling. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: kategoriseringschema 

Referens Teoretiskt 

perspektiv 

Begåvning Åtgärder Målgrupp 

för elever 

Mellroth, 

Elisabet, 

Arwidsson

, Agneta, 

Holmberg, 

Katarina, 

M.FL. 

(2016).  

Socio- 

kulturellt 

perspektiv. 

 

Kognitivt 

perspektiv. 

 

(Krutetckij)  

Elever som 

uppfyller 

speciella 

kriterier för 

särskild 

begåvning. 

Fokus ligger på att 

identifiera och stödja 

elever med särskild 

begåvning i 

matematik. 

 

Stödet sker genom att 

lärarna ger andra 

uppgifter som glädjer 

och skapar större 

intresse för de 

identifierade. 

Årskurs 1-

8 

Szabo, 

Attila 

(2017) 

Socio- 

kulturellt 

perspektiv. 

 

Kognitivt 

perspektiv. 

(Matematiskt 

minne) 

 

(Krutetckij) 

Högpresterand

e elever. 

 

Begåvade 

elever. 

 

Elever med 

särskild 

begåvning. 

Olika program i 

skolan som gynnar 

begåvade elever. 

 

Hur eleverna kan 

tänka när de arbetar 

med problemlösning. 

- 

Altintas, 

E., & 

Özdemir, 

A. S. 

(2015).  

Socio- 

kulturellt 

perspektiv.  

Elever med 

särskild 

begåvning. 

Utveckla en 

differentieringsstrateg

i och avgöra effekten 

av 

differentieringsmetod

en på kreativt 

tänkande elever med 

särskild begåvning i 

matematik. 

Årskurs 4-

6 

Arikan, 

E.E. & 

Ünal, H. 

2015, 

Kognitivt 

perspektiv.  

Hög 

presterande 

elever. 

 

Undersökning av 

problemlösning med 

flera lösningar 

Elementar

y school 
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Begåvning 

Dimitriadi

s, C. & 

Georgeson

, J. 2018 

Kognitivt 

perspektiv 

 

sociokulturell

t perspektiv. 

 

(Krutetckij)  

Eleverna med 

mest 

framgång i 

matematik. 

Hur eleverna ska 

stöttas: 

-verbal stöttning 

-individualisering 

Elementar

y school 

Karp, A. 

2010 

Socio- 

kulturellt 

perspektiv. 

 

Kognitivt 

perspektiv. 

 

(Krutetckij) 

Akademiskt 

begåvade 

elever. 

 

Högpresterand

e elever. 

Sammanfattning av 

lärares framgångar i 

stöttning av elever 

med tillgång till 

matematik. 

Higher 

education 

Tretter, 

T.R. 2010 

Sociokulturel

lt perspektiv.  

Begåvade 

elever.  

Fyra former av 

åtgärder: 

1.Acceleration 

2.berikning 

3. sofistikerande 

4. Innovation 

Elementar

y school 

Forgasz, 

H. (2010).  

Socio- 

kulturellt 

perspektiv. 

Begåvade 

elever. 

Hur kan lärarna nå 

alla eleverna?  

 

Vilka faktorer står i 

vägen för att elever 

med särskild 

begåvning ska nå sin 

fulla potential? 

10 år och 

uppåt. 

Dimitriadi

s, C. 

(2016) 

Kognitivt 

perspektiv. 

 

(Krutetckij) 

Elever med 

hög förmåga 

inom 

matematik. 

Lösningar på hur man 

ska utveckla 

matematiken för 

elever med hög 

förmåga inom 

matematik. 

6-7 år 
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Pettersson, 

Eva (2011) 

Socio- 

kulturellt 

perspektiv. 

 

Kognitivt 

perspektiv. 

 

(Krutetckij)  

Särskild 

begåvning. 

Hur förmågorna 

uppmärksammas. 

 

Hur eleverna stöttas. 

Årskurs f-

9 

Mattsson, 

Linda 

(2013) 

Socio- 

kulturellt 

perspektiv. 

 

Kognitivt 

perspektiv. 

 

(Krutetckij)  

Särskild 

begåvning.  

Välutbildade 

pedagoger främst. 

Upper 

secondary 

school  

Morrissey, 

A., & 

Grant, A. 

(2017) 

Socio- 

kulturellt 

perspektiv.  

Högpresterand

e elever. 

Utbildning för lärare 

som handlar om att 

bland annat utmana 

elever med högre 

kunnande.  

Unga 

elever 

 

Bilaga 2: sökschema 
databas & datum sökord/sö

kfråga 

avgr

änsni

ngar 

sök

träf

far 

utvalda referenser publi

katio

nstyp 

24/9-

2019 

Swep

ub 

"särskilt 

begåvade 

elever" 

matematik 

 
1 http://kau.diva-

portal.org/smash/get/diva2:951950/F

ULLTEXT02.pdf 

 

25/9-

2019 

ERIC 

(MAINSUBJEC

T.EXACT("Aca

demically 

Gifted") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Acc

eleration 

(Education)") 

OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Ad

Peer-

revie

w 

2010

-

2019 

9 http://proxy.lnu.se/login?url=https://s

earch.proquest.com/docview/1871570

998?accountid=14827    

 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:951950/FULLTEXT02.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:951950/FULLTEXT02.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:951950/FULLTEXT02.pdf
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1871570998?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1871570998?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/1871570998?accountid=14827
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vanced 

Students")) 

AND 

(MAINSUBJEC

T.EXACT("Pro

blem Solving") 

OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Pro

blem Based 

Learning")) 

AND 

(MAINSUBJEC

T.EXACT("Earl

y Childhood 

Education") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Ele

mentary 

Schools") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Ele

mentary School 

Students") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Ele

mentary 

Education")) 

-=-  (MAINSUBJEC

T.EXACT("Aca

demically 

Gifted") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Acc

eleration 

(Education)")) 

AND 

(MAINSUBJEC

T.EXACT("Earl

y Childhood 

Education") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Pri

mary 

Education")) 

peer-

revie

w 

2010

-

2019 

21 http://proxy.lnu.se/login?url=https://s

earch.proquest.com/docview/2013524

666?accountid=14827 

  

 

http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/2013524666?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/2013524666?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/2013524666?accountid=14827
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30/9-

19  

- - - 978-91-86491-77-2 (år 6-19) avhan

dling 

 

30/9-

19 

Libri

s 

Särskilt 

begåvade elever 

i matematik 

 
2 978-91-7063-717-9 Avha

ndlin

g 

-.- MAINSUBJEC

T.EXACT("Hig

h 

Achievement") 

AND 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Earl

y Childhood 

Education") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Ele

mentary School 

Students") OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Pri

mary 

Education") 

AND 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Cla

ssroom 

Techniques") 

OR 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Cla

ssroom 

Environment") 

AND 

MAINSUBJEC

T.EXACT("Ele

mentary School 

Mathematics") 

-.- 211

61 

http://su.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=di
va2%3A1143981&dswid=-5393 

 
 http://proxy.lnu.se/login?url=http
s://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/182653
2275?accountid=14827 

   
http://proxy.lnu.se/login?url=https
://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/203427
6732?accountid=14827 

  
http://proxy.lnu.se/login?url=https
://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/762467
256?accountid=14827 

  
http://proxy.lnu.se/login?url=https
://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/618089
18?accountid=14827 

  
http://proxy.lnu.se/login?url=https
://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/742865
225?accountid=14827 

  
http://proxy.lnu.se/login?url=https
://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/172006
0745?accountid=14827  

- 

 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1143981&dswid=-5393
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1143981&dswid=-5393
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1143981&dswid=-5393
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http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/762467256?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/762467256?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/762467256?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/61808918?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/61808918?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/61808918?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/61808918?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/742865225?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/742865225?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/742865225?accountid=14827
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