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Abstract 
Syftet med studien har varit att få kunskap om högpresterande och särbegåvade elevers 
skolsituation, samt hur man bör arbeta i skolan för att ge dem ledning och stimulans som främjar 
deras fortsatta utveckling och lärande inom matematikämnet i årskurs 4-6. Detta har undersökts 
genom en systematisk litteraturstudie. En slutsats som kunnat dras är att trots upptäckten av 
gynnsamma pedagogiska och organisatoriska differentieringar så har det i denna studie kunnat 
konstateras att den ”traditionella” matematikundervisningen består, vars utformning är 
ostimulerande och får dessa elevkategorier att tappa motivationen för att lära sig matematik. Att 
läraren dessutom har en viktig roll vid utformningen av matematikundervisningen för 
högpresterande och särbegåvade blir också tydligt genom den här studien, men det synliggörs 
även att lärarna ofta brister i sitt ansvar och därmed behöver få mer utbildning för att bättre 
kunna bemöta dessa elevkategorier. 

 

 

Nyckelord: Särbegåvade, högpresterande, traditionell matematikundervisning, begåvad 
matematikundervisning, mellanstadiet  
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1 Inledning 
Högpresterande och särbegåvade elevers behov i matematikundervisningen är något som har 
uppmärksammats under senare år (Pettersson 2011; Skolverket 2015; Utbildningsdepartementet 
2014). Undersökningar har visat att lusten att lära sjunker under mellanstadiet och att elever som 
har lätt för matematik hör till de som är mest negativa då de anser att undervisningen består av 
”för lite utmaningar och för mycket upprepningar” (Lindqvist, Emanuelsson, Lindström & 
Rönnberg 2003 s. 13).  

Den rådande bristen på utmaningar som högpresterande elever upplever inom matematikämnet 
kan ha ett möjligt samband med den höga andelen tid som ägnas åt enskilt arbete i läroböcker på 
matematiklektionerna (Lindqvist et al. 2003). Under TIMSS 2007 konstaterades det att Sverige låg 
över genomsnittet för EU/OECD-länder vad gäller i hur stor utsträckning som lektioner ägnas åt 
enskilt arbete och styrs av läroböcker (TIMSS 2007 s. 10). Till detta uppgav 93 % av de svenska 
matematiklärarna för årskurs 4 att de använde ”lärobok/läroböcker som huvudsaklig grund” 
(TIMSS 2007 s. 66) i sina lektioner. Liknande resultat framkom även fyra år senare, i TIMSS 
2011, då Sverige fortfarande låg över genomsnittet vad gäller användningen av läroböcker som 
basmaterial i matematikundervisningen (TIMSS 2011 s. 11). Även Skolverkets rapport Lusten att 
lära – med fokus på matematik framför att matematikundervisningen i skolan till stor del präglas av 
att på egen hand ”räkna så många tal som möjligt” (Lindqvist et al. 2003 s. 13).  

Definitionen för högpresterande och särbegåvade skiljer sig åt. Medan högpresterande elever 
utmärker sig genom goda prestationer, höga resultat och därigenom ett behov av utmaning 
(Eriksson & Petersson 2015 s. 4; Mattsson & Pettersson 2015a s. 10) så är definitionen för en 
särbegåvad inte lika självklar. Å ena sidan är en allmän definition för särbegåvade att de lär sig 
fort och presterar högt över förväntan, samt att de påvisar stor ihärdighet, nyfikenhet och 
engagemang och kommer med ”ovanligt insiktsfulla och kreativa lösningar” (Mattsson & 
Pettersson 2015a s. 11; Mattsson & Pettersson 2015b s. 4-5). Detta gäller dock enbart så länge de 
ställs inför rätt utmaning, då understimulans å andra sidan kan leda till att eleverna verkar 
ointresserade och underpresterar. En särbegåvad elev behöver därför inte vara högpresterande, 
samtidigt som en högpresterande elev inte behöver vara särbegåvad (Mattsson & Pettersson 
2015a s. 7, 9-10). 

Enskilt arbete i läroböcker kan i viss utsträckning vara nödvändig för att eleverna ska få ”träna sig 
i matematiska metoder, algoritmer och beräkningar” (Pettersson 2011 s. 209). Men lärare behöver 
också ta ett större ansvar genom att lägga tid på planering av matematiska aktiviteter som ger 
utrymme för diskussioner, undersökande arbetssätt, samspel och kreativitet (Pettersson 2011 s. 
245). Även lärarens kompetens och agerande under aktiviteterna är av stor vikt för elevers 
fortsatta utveckling (Pettersson 2011 s. 238-241). Dock framkommer det i Petterssons (2011 s. 
219) studie att lärare beskriver sig själva som otillräckliga och att skolledningen snarare prioriterar 
att få alla elever godkända medan lärare måste avvakta med att stimulera särbegåvade elever tills 
det finns tid över. Detta kan ses som en brist i skolans grundläggande värden då utbildningen ska 
”främja alla elevers utveckling och lärande samt lust att lära” (Skolverket 2016 s. 7).  

Enligt Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever kan 15-20 % av alla elever betraktas 
som högpresterande och 5 % av alla elever som särbegåvade (Mattsson & Pettersson 2015a s. 9-
10). Det här innebär därmed att det borde finnas några elever per klass som tillhör dessa två 
elevkategorier. Skollagen lyfter även att de ”[e]lever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 
2010:800 3 kap. §3). Det här påvisar vikten av att lärare också behöver ha förmåga och kunskap 
att kunna bemöta och hantera högpresterande och särbegåvade elever i sin undervisning.  

Det här examensarbetet kommer att undersöka högpresterande och särbegåvade elevers situation 
i matematikämnet, samt hur man bör bemöta dessa elever för att främja stimulans, utveckling och 
i sin tur en fortsatt lust att lära matematik.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här litteraturstudien är att få kunskap om högpresterande och särbegåvade elevers 
skolsituation, samt hur man bör arbeta i skolan för att ge dem ledning och stimulans som främjar 
deras fortsatta utveckling och lärande inom matematikämnet i årskurs 4-6. 

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

 Hur utformas och upplevs vanligtvis matematikundervisningen för högpresterande och 
särbegåvade elever? 

 Hur kan matematikundervisningen utformas för att stimulera och främja högpresterande 
och särbegåvade elevers behov? 

 

 

3 Bakgrund 
Bakgrunden kommer ta upp olika aspekter av högpresterande och särbegåvade elever, samt hur 
deras skolsituation ser ut. Detta avsnitt tar även upp undervisningens och lärarens betydelse för 
dessa elever, samt några gynnsamma faktorer för en stimulerande och utvecklande undervisning. 
Den sista delen behandlar vad aktuella styrdokument säger om särbegåvade och högpresterande 
elever i skolan. 

 

3.1 Begåvning och höga prestationer 
I följande avsnitt görs en beskrivning av begreppet begåvning i relation till elever, till matematiska 
förmågor och till undervisningen. Här görs även en utförligare definition av högpresterande och 
särbegåvade elever, samt att elevkategorierna jämförs med varandra. 

 

3.1.1 Begåvning, matematiska förmågor och begåvad undervisning  
Begreppet begåvning har ingen generellt accepterad definition. Tidigare har det vanligaste 
synsättet varit att begåvning är medfött och statiskt (Balchin, Hymer & Matthews 2009 
Inledningskapitlet; Persson 2015 s. 13; Wistedt 2005 s. 54). Riskerna med det tidigare synsättet 
har varit att begåvade elever betraktats som individer som klarar sig själva och inte behöver hjälp, 
samtidigt som begåvade elever haft uppfattningen att de inte behöver anstränga sig (Persson 2015 
s. 6; Skolverket 2012 s. 37; Wistedt 2008 s. 132). Emellertid finns det idag ett alltmer vanligt 
synsätt på begåvning som något föränderligt som kan utvecklas (Balchin et al. 2009 
Inledningskapitlet; Wistedt 2008 s. 133). I och med det här finns det därför åsikter om att 
begåvning kanske inte är det mest lämpliga begreppet att använda. Wistedt hänvisar (2005 s. 54-
55; 2008 s. 133) till forskaren Krutetskii (1976) som anser att det istället kan vara mer passande 
att tala om det som en uppsättning matematiska förmågor, vilka är mer eller mindre utvecklade 
hos en person. I och med att dessa förmågor ses som utvecklingsbara genom matematiska 
aktiviteter så riktas fokus istället mot vad som kan kallas begåvad undervisning (Skolverket 2012 s. 
37). Detta syftar till att ”hitta uppgifter och aktiviteter som stimulerar till matematisk aktivitet” 
(Wistedt 2005 s. 55) samt att studera hur pedagogiken kan utformas så elevens matematiska 
förmågor lyfts fram (Wistedt 2005 s. 55; Wistedt 2008 s. 133). Sammanfattningsvis kan sägas att 
den nuvarande definitionen av begåvning som en uppsättning föränderliga förmågor har satt 
undervisningen i förgrunden istället för att fokusera på begåvning som medfödd. Detta ställer 
krav på en anpassningsbar och stöttande undervisning.  



3 

 

3.1.2 Särbegåvade elever och högpresterande elever 
Särbegåvade elever beskrevs i inledningen som en svårdefinierad elevkategori då de beroende på 
utmaning och stimulans kan utmärka sig på olika sätt. En definition av särbegåvade elever är att 
denne ”förvånar vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, 
både i och utanför skolan” (Persson 2015 s. 4). De förklaras också som individer som lär sig fort, 
påvisar stor ihärdighet, nyfikenhet och engagemang, samt tenderar att föredra vuxnas sällskap 
(Mattsson & Pettersson 2015a s. 11; Mattsson & Pettersson 2015b s. 4-5; Persson 2015 s. 4-5). Å 
andra sidan kan understimulans leda till att eleven istället verkar ointresserad och underpresterar. 
De är ofta ovilliga att arbeta med sådant som de redan kan eller med sådant som de inte har 
något intresse för då det främst är deras inre drivkraft i form av nyfikenhet och glädje som 
motiverar denna elevkategori (Mattsson & Pettersson 2015b s. 4). Dessutom kan särbegåvade 
elever handla utåtagerande, bli ”hemmasittare” och drabbas av psykisk ohälsa (Mattsson & 
Pettersson 2015a s. 7). För att passa in och inte känna sig annorlunda kan elever med särskilda 
förmågor i matematik dessutom försöka dölja sin förmåga (Mattsson & Pettersson 2015a s. 7 ff.; 
Wistedt 2005 s. 54). Det kan både grunda sig i ett försök att undvika mobbing, men även för att 
läraren inte tycks värdera eller uppmuntra elevens förmåga (Persson 2010 s. 550-551, 558). 
Genom denna beskrivning tydliggörs hur komplex den här elevkategorin är och hur viktigt det är 
att ge dessa elever stimulans och utmaning. 

Högpresterande elever i matematik är en något mer lättidentifierad elevkategori då de utmärker 
sig genom goda prestationer och höga resultat (Mattsson & Pettersson 2015a s. 10; Skolverket 
2012 s. 18). Ytterligare kännetecken för denna elevkategori är att de har lätt för att lära, förefaller 
vara mer intresserade och motiverade, samt ha en mer positiv syn på sin egen förmåga att lära. 
De är också mer positiva till själva ämnet och upplever en större nytta för ämnet än 
medelpresterande (Persson 2015 s. 5; Skolverket 2012 s. 27-31). Högpresterande elever tycks 
också ha lättare att klara av en fattig pedagogisk miljö (till exempel att undervisningen enbart 
riktar sig mot medelpresterande elever utan utmaningar för andra elevkategorier) jämfört med 
särbegåvade elever (Persson 2015 s. 5). Emellertid har de även något gemensamt med 
särbegåvade elever då de ofta känner sig understimulerade i skolan. Båda elevkategorierna riskerar 
i och med detta att inta en negativ inställning till matematikämnet som i sin tur gör att de börjar 
underprestera (Persson 2010 s. 557; Wistedt 2005 s. 54). Understimulans kan också leda till 
ogynnsamma konsekvenser för högpresterande elever under skolans senare år. När de inte 
utmanas eller känner ett behov av att anstränga sig för att lära så utvecklar de inte nödvändig 
studieteknik och/eller värdefulla arbetsvanor som de senare behöver när kraven ökar. Detta 
bidrar till att de får svårt att lära sig och deras prestationer sjunker (Skolverket 2012 s. 46). Trots 
att högpresterande elever har lättare att klara av en fattig undervisning så synliggörs det ändå här 
hur viktig stimulans och utmaning är för att de ska kunna fortsätta utvecklas och inte misslyckas i 
skolan under senare år.  

 

3.2 Undervisningen 
Följande stycke börjar med en mer djupgående beskrivning av högpresterande och särbegåvade 
elevers skolsituation. Fortsättningsvis lyfter denna del en beskrivning av olika faktorer som 
forskning visar är gynnsamma för att undervisningen ska kunna bidra till en stimulerande, 
utmanande och utvecklande miljö för högpresterande och särbegåvade elever. Avslutningsvis i 
denna del lyfts lärarens roll.  

 

3.2.1 Den nuvarande skolsituationen  
I Perssons (2010) studie Experiences of intellectually gifted students in an egalitarian and inclusive educational 
system framgår det att särbegåvade elever under de senaste decennierna haft en likartad upplevelse 
av skolan. Siffror i studien visar att 16 % av deltagarna (som bestod av personer från Mensa i 
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åldrarna 18-68 år) ansåg att grundskolan alltid eller ganska ofta stimulerade dem, medan 76 % 
tyckte att de sällan eller aldrig blev utmanade (Persson 2010 s. 556). Liknande inställning till 
matematikämnet har även synliggjorts i en statlig rapport där man hävdar att årkurs 5 i allmänhet 
är positiva till ämnet, men att detta å andra sidan inte gäller de elever som har lätt för ämnet. 
Dessa elever tycks istället anse att undervisningen består av för lite omväxling och utmaning och 
av för mycket upprepning av vad de redan kan (Lindqvist et al. 2003 s. 12-13). Dessutom har 
Skolinspektionen (2010 s. 2-3) konstaterat att undervisningen i för liten utsträckning anpassas 
efter elevers behov och att lärare ofta löser de högpresterandes situation genom att ge dem i 
uppgift att räkna ännu fler tal i matematikboken. Resultatet blir att eleverna ställer sig kritiska till 
matematikämnet och intar åsikten att det är det tråkigaste ämnet i skolan (Lindqvist et al. 2003 s. 
12-13; Skolinspektionen 2010 s. 3). En orsak till det här kan vara den så kallade traditionella 
undervisningen som till övervägande del består av ett enformigt arbete med rutinuppgifter. Detta 
kan leda till att innehållet i läroboken blir en sorts bekräftelse av vad matematik är, vilket kan ge 
en alltför begränsad bild av ämnet. Dock behöver man inte ifrågasätta att läromedel används, 
utan hur och varför det används (Lindqvist et al. 2003 s. 28). I skolan är det vanligaste 
förhållningssättet att läromedel fungerar som en grund och på så sätt styr undervisningens 
upplägg och innehåll (Lindqvist et al. 2003 s. 17, 28), medan det är mindre vanligt att lärare utgår 
från kursplanen och målen och därigenom planerar en varierande undervisning med hjälp av 
exempelvis olika läromedel (Lindqvist et al. 2003 s. 17, 28-29). En medveten användning av 
läroböcker där de kombineras med alternativa arbetssätt som till exempel problemlösning och 
samtal (Lindqvist et al. 2003 s. 29) skulle bidra till en mer kreativ, stimulerande och varierad 
matematikundervisning. 

 

3.2.2 Organisatorisk- och pedagogisk differentiering 
Vid forskning om hur undervisningen kan anpassas för att främja höga prestationer så 
återkommer ofta diskussioner om undervisningsformerna acceleration, berikning och 
nivåindelning (Skolverket 2012 s. 41). Även stöd i form av att elever får handledning av en 
mentor lyfts fram som en viktig åtgärd (Jahnke 2015 s. 4; Mattsson & Pettersson 2015b s. 2; 
Pettersson 2011). Acceleration och berikning är två olika typer av pedagogisk differentiering, 
medan nivåindelning och mentorskap är två olika typer av organisatorisk differentiering (Jahnke 
2015 s. 4, 6-7). Dessa begrepp beskrivs nedan. 

Acceleration innebär att eleven har en snabbare undervisningstakt som anpassas efter dennes 
inlärningstakt (Jahnke 2015 s. 6). Detta kan innebära att eleven får arbeta ”snabbare framåt i 
årskursens material” (Mattsson & Pettersson 2015b s. 2), men kan även innebära arbete med 
läromedel och/eller uppgifter från högre årskurser, andra kurser eller andra skolformer (Jahnke 
2015 s. 6). Denna insats kan vara en utmaning för lärare då det är svårare att genomföra 
gemensamma genomgångar när elever arbetar med olika delar av matematiken. Insatsen kan 
också visa sig vara otillräcklig då det kan skilja sig mellan huruvida en elev upplever stimulans 
eller inte av att enbart räkna fortare framåt (Skolverket 2012 s. 42). Vidare kan acceleration även 
innebära att eleven får börja skolan tidigare, hoppa över årskurser eller läsa in grundskolan fortare 
än på nio år (Jahnke 2015 s. 6). Fördelen med denna typ av insats är att eleven undervisas i högre 
årskurser där uppgifterna naturligt ligger på en mer passande nivå i förhållande till elevens 
förmågor (Skolverket 2012 s. 42). Sammanfattningsvis kan acceleration tillämpas på flera olika 
sätt och leda till olika resultat beroende på elev och sammanhang.  

Berikning innebär att eleven får möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper genom 
fördjupningsuppgifter. Detta kan exempelvis göras inom det område som undervisningen just då 
berör (Jahnke 2015 s. 7; Mattsson & Pettersson 2015b s. 2; Pettersson 2011 s. 70). Likväl kan 
berikning också behandla områden som egentligen inte ingår i ordinarie undervisning, samt att 
den gärna får baseras på elevens egna intressen (Mattsson & Pettersson 2015b s.2; Skolverket 
2012 s. 42). Emellertid finns det en del felaktiga antagen kring berikning då det ibland uppfattas 
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som aktiviteter där eleven ska lösa flera liknande uppgifter och repetera tidigare delar, samt rätta, 
bedöma och stötta klasskamrater (Pettersson 2011 s. 70). Samtidigt som berikning påvisat 
positiva effekter för elever inom matematikämnet, så kan denna typ av insats på samma gång vara 
en utmaning för lärare eftersom de ”samtidigt undervisar elever med skilda kunskaper, behov och 
intressen” (Jahnke 2015 s. 7). Det ställs också ”höga krav på kompetens hos läraren för att 
tillhandahålla uppgifter med berikande effekt” (Skolverket, 2012 s. 42). Berikning är därmed både 
en utmaning men också en effektiv undervisningsform. 

Det är viktigt att högpresterande och särbegåvade elever får träffa och arbeta med andra från 
dessa elevkategorier (Eriksson & Petersson 2015 s. 2; Persson 2015 s. 10). Genom att kunna 
identifiera sig med andra och känna delaktighet så minskas risken att de upplever sig själva som 
ensamma och missförstådda (Eriksson & Petersson 2015 s. 13; Persson 2015 s. 10). 
Nivåindelning är en insats för att åstadkomma dessa möten, då det syftar till att eleverna utifrån 
prestation eller förmåga delas in i grupper (Skolverket 2012 s. 41). De särbegåvade eleverna måste 
också få genomföra grupparbeten och diskussioner tillsammans med andra som befinner sig på 
deras nivå för att det ska kunna bli tillräckligt utmanande för dem (Mattsson och Pettersson 
2015b s. 5). De särbegåvade eleverna kan då fungera som ”en kreativ kraft åt varandra” (Eriksson 
& Petersson 2015 s. 13). Vidare så har forskning visat att nivåindelning även kan ha en positiv 
effekt på högpresterande elevers lärande (TIMSS 2011 s. 95). Men för att nivåindelning ska kunna 
ses som fördelaktigt lyfter Skolverket (2012 s.42-43) att den främsta faktorn är att högpresterande 
elever i dessa sammanhang ges tillfälle att arbeta med områden och innehåll som de annars inte 
skulle komma i kontakt med (Skolverket 2012 s. 42-43). Emellertid bör man också vara medveten 
om att nivåindelningen kan leda till att läraren förväntar sig att eleverna är ”mer jämnpresterande 
än vad de är, i förhållande till varandra, över tid och mellan moment” (Skolverket 2012 s. 8). 
Detta kan få en del högpresterande elever att uppleva för höga förväntningar på sig själva, vilket i 
sin tur kan orsaka stress (Skolverket 2012 s. 8). Sammanfattningsvis finns det alltså både fördelar 
och nackdelar som man bör ha i åtanke vid användning av nivåindelning.  

För särbegåvade elever är stöd och handledning av en mentor en av de viktigaste insatserna som 
kan vidtas (Pettersson 2001 s. 20). Genom ett regelbundet och stimulerande arbete hjälper 
mentorn den särbegåvade eleven att utvecklas samt att behålla sin motivation och drivkraft 
(Mattsson & Pettersson 2015b s. 2). Med hänsyn till detta är det mycket viktigt att mentorn har 
intresse och kompetens inom det aktuella ämnet, men att hen även har kunskap om begåvning 
(Jahnke 2015 s. 4; Pettersson 2011 s. 20). Mentorn kan utgöras av exempelvis en specialpedagog 
eller en lärare från högre årskurser (Eriksson & Petersson 2015 s. 13; Jahnke 2015 s. 4). För att 
komma vidare i sin utveckling och nå längre i sitt lärande kan även högpresterande elever komma 
att behöva handledning av en kunnig lärare för att exempelvis förstå ett avancerat innehåll 
(Skolverket 2012 s. 54). Sammantaget är handledning en viktig insats för båda dessa 
elevkategorier. 

 

3.2.3 Kreativitet, problemlösning och kommunikation – tre centrala begrepp 
Matematisk kreativitet kan ses som det ”mest utmärkande karaktärsdraget” för matematisk 
särbegåvning (Eriksson & Petersson 2015 s. 5). Kreativitet inom matematikämnet associeras med 
ett flexibelt och reversibelt tänk, samt en förmåga av att lätt kunna komma på flera olika idéer 
(Eriksson & Petersson 2015 s. 5). Vidare förklarar Eriksson och Petersson (2015 s. 5) att elever 
kan uttrycka sin matematiska kreativitet genom att upptäcka eller skapa något som för dem är 
nytt. Det kan handla om att eleverna hittar lösningar på uppgiftstyper de aldrig varit i kontakt 
med, eller att de själva ”formulerar matematiska samband som inte tidigare presenterats för dem” 
(Eriksson & Petersson 2015 s. 5). Matematisk kreativitet uttrycks även av eleverna i Petterssons 
(2011 s. 236) studie, och då främst när eleverna inte haft någon i förväg given metod vid 
problemlösning eller när de kunnat komma fram till flera lösningar på öppna problem. 
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Matematisk kreativitet förknippas alltså med en del förmågor och har ett nära samband med 
problemlösning. 

Problemlösning har fått en allt mer framträdande roll i matematikundervisningen (Lindqvist et al. 
2003 s. 7; Pettersson 2011 s. 51). Det ska idag vara en naturlig del i ämnet tillsammans med andra 
undervisningsformer som exempelvis färdighetsträning i lärobok, genomgångar med lärare och 
laborationer (Hagland, Taflin och Hedrén 2005 s. 9). Eleverna måste därför fortlöpande ges 
tillfällen att få arbeta med problemlösning som motiverar och stimulerar dem. Det är inte hållbart 
med någon fördjupningsuppgift vid enstaka tillfällen som grundas i tanken att det får räcka för de 
”duktiga eleverna” (Eriksson & Petersson 2015 s. 12). Det som skiljer problemlösningsuppgifter 
från rutinuppgifter är att problemuppgifter ska vara en utmaning för eleven och hen ska inte i 
förväg veta hur uppgiften ska lösas (Hagland, Sundberg & Hårrskog 2014 s. 2). Särbegåvade 
elever har ofta en positiv inställning till denna undervisningsform (Stålnacke 2015 s. 7) och många 
av de förmågor som ges i uttryck vid arbete med problemlösning är förenat med matematisk 
särbegåvning (Eriksson & Petersson 2015 s. 7). Som tidigare nämnts så skapar 
problemlösningssituationer förutsättningar för kreativitet, men det ger även förutsättningar för 
kommunikation, argumentation och resonemang (Eriksson & Petersson 2015 s. 12; Pettersson 
2011 s. 52).  Att problemlösning fått en mer central plats i matematikundervisningen kan alltså 
ses som en utveckling åt rätt håll, inte minst för högpresterande och särbegåvade elever som har 
visat sig vara i behov av mer utmaning. 

Kommunikation är ett viktigt inslag i undervisningen för särbegåvade och högpresterande elever. 
Att tänka snabbt och direkt kunna urskilja lösningar leder ofta till att redovisningar av 
tillvägagångssätt saknas då särbegåvade elever inte ser meningen med att behöva skriva ner det. 
De upplever istället att det snarare hindrar dem i deras tänkande (Eriksson och Petersson 2015 s. 
9-10). Med bakgrund av detta lyfter Eriksson och Petersson (2015 s. 9-10) att elever måste få 
träna på att kommunicera matematik för att på så sätt fortsätta sin utveckling. Vid 
kommunikation mellan lärare och elev är det även viktigt att läraren visar intresse och ”utgår från 
elevens sätt att tänka” (Eriksson & Petersson 2015 s. 11). Att läraren ger respons och ställer 
följdfrågor när elever exempelvis ska förklara sina tankegångar är också betydelsefull för deras 
möjlighet att utvecklas (Pettersson 2011 s. 245). Diskussioner är sin tur viktiga då det kan utmana 
elevernas ”matematiska tänkande och resonemang” (Skolverket 2012 s. 50). Som nämnts tidigare 
är det också viktigt att grupparbeten och diskussioner kan genomföras med andra som befinner 
sig på samma nivå för att eleverna ska uppleva tillräcklig utmaning (Mattsson & Pettersson 2015b 
s. 5). Eleverna måste sammanfattningsvis ges tillfällen att utveckla sin förmåga att kommunicera 
och diskutera för att nå längre i sin utveckling. 

 

3.2.4 Lärarens betydelse i undervisningen 
Lärarens betydelse och kompetens understryks vid flertal tillfällen som mycket viktig vid 
bemötandet av högpresterande och särbegåvade elever (Persson 2015; Pettersson 2011; 
Skolverket 2012), vilket i viss mån redan framkommit i denna bakgrund. Persson (2015 s. 10) 
väljer till och med att gå så långt som att påstå att så länge det inte finns uppmuntran och 
acceptans från läraren så har inte didaktiken eller metodiken någon betydelse alls. Även de elever 
som har lätt för att lära behöver stöd för att kunna utvecklas, bli stimulerade och hantera större 
utmaningar (Skolinspektionen 2014 s. 6-7). Emellertid har det genom studier framkommit att det 
finns en brist i lärarnas kunskap gällande hur man ska förstå och hantera särbegåvade elever 
(Persson 2010 s. 559). Dessutom vittnar lärare om att de känner sig otillräckliga och menar på att 
stimulans av elever med särskild begåvning för matematik kommer i andra hand då det inte 
prioriteras av skolledningen (Pettersson 2011 s. 219). I en av Skolverkets (2012 s. 44) rapporter 
framgår det att två av tre lärare anser att de inte lyckas ge extra stimulans åt de högpresterande 
eleverna och att den kategorin är det som lärarna anser att skolan lyckas med i minst utsträckning. 
Således har det konstaterats att lärares förmåga att kunna anpassa undervisningen måste 



7 

 

förbättras (Skolinspektionen 2014 s. 12-13; Utbildningsdepartementet 2014). För rätten till en 
anpassad undervisning som ger ledning och stimulans att nå så långt som möjligt gäller även de 
elevkategorier som har lätt för ett ämne. Detta stärks i flera styrdokument och kommer nu 
redovisas mer ingående. 

 

3.3 Skolans styrdokument  
Ett av skolans grundläggande värden är att utbildningen ska ”främja alla elevers utveckling och 
lärande samt lust att lära” (Skolverket 2016 s. 7). Enligt skollagen ska skolan dessutom se till att 
alla elever ”ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800 3 kap. §3). Skollagen lyfter även i samma paragraf att de 
”[e]lever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för 
att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2010:800 3 kap. §3). I samband med 
upprättandet av den aktuella skollagen så angavs det även i budgetpropositionen 
(Utbildningsdepartementet 2010) att de elever som utvecklas snabbt, lätt når kunskapskraven 
och/eller har speciella talanger ska ha rätt till stimulans, utmaning, individanpassad undervisning 
och uppmuntran att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling och att hänsyn måste tas till detta 
vid resursfördelning. Sammanfattningsvis ska alltså dessa elevkategorier, enligt lag, ges samma 
förutsättningar som övriga elever i skolan.  

Som tidigare nämnts så är kreativitet, kommunikation och problemlösning tre centrala begrepp 
när det talas om särbegåvade och högpresterande elever (se 3.2.3). Det här är också tre begrepp 
som förekommer övergripande under skolans uppdrag i läroplanen och i kursplanen för 
matematikämnet. Till att börja med så har skolan som uppdrag att stimulera elevers kreativitet, 
nyfikenhet och vilja till att prova egna idéer och att lösa problem (Skolverket 2016 s. 9). Sedan går 
det att läsa i kursplanen att den matematiska verksamheten till sin art är en ”kreativ, reflekterande 
och problemlösande aktivitet” (Skolverket 2016 s. 55). Därtill ska undervisningen i 
matematikämnet ge eleverna möjlighet att utveckla följande förmågor: 

 problemlösningsförmåga 

 begreppsförmåga 

 procedurförmåga 

 resonemangsförmåga 

 kommunikationsförmåga (Lgr 11, i Eriksson & Petersson 2015 s. 4). 

 

Att elever ska få möjlighet att utveckla olika förmågor samt stimuleras och få vara kreativa ska 
därmed ges utrymme i matematikundervisningen.  

 

 

4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs den valda metoden för denna studie. 

 

4.1 Studiens design  
Den metod som kommer användas i detta arbete är systematisk litteraturstudie. En systematisk 
litteraturstudie går ut på att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom 
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ett valt ämne/problemområde (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s. 31). Detta 
innebär att svar på frågeställningarna söks i befintlig forskning som genom urval bedömts vara 
relevant (Eriksson Barajas et al. 2013 s. 70). För att kunna genomföra en systematisk 
litteraturstudie krävs det därför att det finns tillräckligt många relevanta studier av god kvalitet 
inom det valda området (Eriksson Barajas et al. 2013 s. 27). Enligt Eriksson Barajas et al. (2013 s. 
31) bör man fokusera på aktuell forskning inom sitt valda område. En systematisk litteraturstudie 
består av ett arbete i flera steg som innefattar följande huvuddrag: 

 Motivera varför studien görs (problemformulering) 

 Formulera frågor som går att besvara 

 Formulera en plan för litteraturstudien 

 Bestämma sökord och sökstrategi 

 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter 

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

 Analysera och diskutera resultat 

 Sammanställa och dra slutsatser. (Eriksson Barajas et al. 2013 s. 32) 

 

Punkt ett och två är redan redovisade så i den resterande delen av denna studie beskrivs och 
redovisas de återstående sex punkterna. 

 

4.2 Etiska överväganden 
Både vid urvalet och vid presentationen av resultatet bör etiska överväganden göras och i denna 
studie har dessa överväganden formulerats utifrån Eriksson Barajas et al (2013). Det här innebär 
därmed att alla artiklar och avhandlingar som ingår i studien redovisas, samt att de sedan 
arkiveras på ett säkert sätt under tio års tid (Eriksson Barajas et al. 2013 s. 70). Det innebär också 
att det inte får förekomma fusk eller ohederligheter som leder till falska, förvrängda eller 
vilseledande resultat/uppgifter (Eriksson Barajas et al. 2013 s. 69). Därför har alla relevanta 
resultat presenterats, oberoende om de stöder mina egna åsikter eller inte (Eriksson Barajas et al. 
2013 s. 70). 

 

4.3 Beskrivning av sökprocessen 
I detta avsnitt beskrivs stegvis hur sökprocessen har utförts. Till att börja med redovisas de 
databaser som använts i sökningen. Därefter beskrivs urvalskriterierna och den sökstrategi som 
använts, samt hur urvalsprocessen har gått till. I den sista delen, sökresultat, presenteras den 
inkluderade litteraturen samt den kvalitetsgranskning som de genomgått. I denna del redovisas 
även den innehållsanalys som legat till grund för resultatet i denna studie. 

 

4.3.1 Databaser 
I samråd med en bibliotekarie (2016-11-28) valdes lämpliga databaser ut för studien. Först och 
främst låg fokus på att hitta forskning från Sverige och för detta ändamål valdes databasen Libris. 
Som komplement, samt för att bredda sökresultaten, användes databasen ERIC (ProQuest) för 
att hitta internationell forskning, medan databasen Summon@Dalarna användes till en manuell 
sökning. Samtliga databaser tillhandahålls av Högskolan Dalarna och beskrivs nedanför. 
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 Libris – Söker efter litteratur på högskole/universitets-bibliotek i Sverige. Denna databas 
användes för att söka efter avhandlingar som berör det svenska skolväsendet. 

 ERIC (ProQuest) – The Educational Resources Information Center är världens största 
digitala databas för utbildningsrelaterad litteratur. Denna databas användes för att söka 
efter tidskriftsartiklar. Dessa behövde vara sakkunnigt granskade (peer reviewed). 

 Summon@Dalarna – I Summon går det att söka bland det mesta av Högskolan Dalarnas 
biblioteks resurser, så som böcker, artiklar, uppsatser, filmer med mera. Denna databas 
användes för att manuellt söka efter litteratur från utvalda författare. 

 

Vissa databaser valdes istället bort, som exempelvis DiVA och ERIC (Ebsco). DiVA valdes bort 
då Libris sökresultat även innefattade avhandlingar från denna databas, medan sökning i ERIC 
via databasvärden Ebsco valdes bort av den anledningen att sökning i ERIC via databasvärden 
ProQuest ansågs ha ett enklare avgränsningssystem. 

 

4.3.2 Urvalskriterier  
Inför den systematiska sökningen fastställdes ett par urvalskriterier. Den här litteraturstudien 
skulle endast innehålla empiriska studier inom utbildningsvetenskap. Vidare skulle litteraturen 
bestå av licentiat- eller doktorsavhandlingar och/eller tidskriftsartiklar som genomgått sakkunnig 
granskning, vilket kallas för peer review (Vetenskapsrådet 2011). Som tidigare nämnts borde 
fokus ligga på aktuell forskning inom det valda området (Eriksson Barajas et al. 2013 s. 31) och 
därför har tidsperioden för vilka avhandlingar och tidskriftsartiklar som inkluderats begränsats till 
att de ska ha blivit publicerade under de senaste tio åren (2006-). Ett annat kriterium var att 
litteraturen skulle beröra matematikämnet med inriktning mot årskurs 4-6 (eller motsvarande i 
annat land). Utifrån syftet med studien skulle dessutom litteraturen behandla högpresterande och 
särbegåvade elever, samt hur undervisningen kan anpassas och utformas för att stimulera och 
främja fortsatt lärande. Sökord på både svenska och engelska har använts och litteraturen skulle 
vara skriven på någon av dessa språk.  

 

4.3.3 Sökstrategi  
Utifrån syfte och frågeställningar valdes först och främst ett antal relevanta sökord. Dessa var: 

 Högpresterande 

 Begåvade/Särbegåvade/Särskilt begåvade/Fallenhet 

 Stimulera 

 High achiever/High performer 

 Gifted 

 Stimulate 

 

Därefter användes dessa sökord för att göra systematiska sökningar i de valda databaserna (se 
4.3.1). Nödvändiga synonymer som är ofta förekommande har använts för att bredda 
sökningarna, samt att orden kan ha böjts i sökningarna. I Libris användes både sökord på svenska 
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och engelska i och med att många avhandlingar skrivs på engelska även i Sverige. I ERIC 
(ProQuest) användes endast de engelska sökorden. 

Från början fanns även talang/talented, utmaning/challenge och behov/needs med som sökord, men 
både i Libris och i ERIC (ProQuest) gav de antingen sökresultat som redan kommit upp med 
andra sökord och/eller sökresultat som inte ansågs som relevant för den här studien. Dessutom 
användes även sökorden begåvad undervisning/gifted education, matematiska förmågor/mathematical ability, 
kreativitet/creativity, berikning/enrichment, acceleration, nivåindelning och mentor i databasen Libris, vilka 
baserats på bakgrunden av denna studie. Dock tillförde majoriteten av dessa ord inte till något 
intressant heller då sökresultaten antingen bestod av irrelevant litteratur eller litteratur som redan 
framkommit tidigare med andra sökord. Däremot gav gifted education, acceleration, mentor, 
mathematical abilities och creativity flera intressanta sökträffar i databasen ERIC (ProQuest). 

Om lämpligt användes trunkering (*) i slutet av sökord för att hitta alla ord som har det valda 
sökordet som stam. Till exempel gav stimulat* sökresultat som bestod av både stimulate, stimulated 
och stimulation.  

Om sökord var och en för sig inte gav ett så pass begränsat antal sökresultat så det gick att gå 
igenom vilka som berörde matematikämnet så lades matematik eller mathematics till som sökord. 
Dessutom kombinerades sökorden ibland också med undervisning eller teaching. Sökorden har 
därmed kombinerats på olika sätt för att avgränsa antalet träffar i sökningarna till en hanterbar 
mängd vilket samtidigt lett till att det blivit enklare att kunna urskilja den mest relevanta 
litteraturen bland sökresultaten. 

Om det inte framgick i rubriken vilken årskurs som en avhandling i Libris var riktad mot (och 
därmed om den varit lämplig att inkludera eller inte) så avgjordes detta genom läsning av abstract 
eller fulltext. Ett kriterium var att litteraturen skulle beröra matematikämnet med inriktning mot 
årskurs 4-6, dock har resultat med inriktning mot äldre årskurser också kommit att inkluderas i de 
fall som de ändå ansetts vara relevanta för studien. I ERIC (ProQuest) går det att göra 
avgränsningar utifrån utbildningsnivå direkt i sökningen. I denna databas avgränsades därför 
sökningen till elementary education, intermediate grades och middle school. 

Utifrån de inkluderade svenska avhandlingarnas referenslistor utmärkte sig några författare som 
vanligt förekommande. Med bakgrund av detta gjordes en manuell sökning i Summon@Dalarna 
på dessa författare för att på så sätt få fram om författarna publicerat något annat av intresse för 
den här studien (se tabell 3).  

 

4.3.4 Urvalsprocess  
Efter varje sökning gjordes en bedömning av de träffar som erhållits för att avgöra om 
litteraturen ansågs som relevant att inkludera i förhållande till litteraturstudiens syfte och de 
urvalskriterier som gjorts. Det första steget var att utifrån titel bedöma om litteraturen ska 
inkluderas. Nästa steg var att läsa den inkluderade litteraturens abstract. De som fortfarande 
ansågs relevanta togs vidare till ett sista steg där läsning av fulltext genomfördes. Utifrån detta 
gjordes det sista urvalet. Varje steg redovisas i tabellerna nedanför (tabell 1-3).  

Tillägas kan att litteratur som redan kommit upp med tidigare sökord bortsågs vid urvalet med de 
nya sökorden. Anledningen är att de redan genomgått en urvalsprocess vid tidigare tillfälle. Som 
exempel gav Gifted education enbart sökträffar som redan framkommit med tidigare sökord och 
blev därför nollad under rubriken Urval utifrån titel. 
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Tabell 1. Sökning i Libris 
Begränsning: Avhandlingar från 2006 och framåt. 

Sökord Antal träffar1 
Urval 
utifrån titel 

Urval utifrån 
abstract 

Urval efter 
läsning av 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Särskilt begåvad* 0 - - - - 

Särbegåvad* 4 3 2 0 - 

Begåvad* 4 1 1 1 1 

Fallenhet 3 2  2 2 2 

Prestation* 12 - - - - 

Stimulans OR stimulera 6 - - - - 

Begåvad undervisning 0 - - - - 

Matemat* förmåg* 9 4  3 0 - 

Högprest* 4 0 - - - 

Kreativ* matemat* 1 0 - - - 

High perform* math* 2 0 - - - 

High achiev* 14 1 1 0 - 

Gifted education 3 0 - - - 

Gifted teach* 4 0 - - - 

Gifted* 5 0 - - - 

Math* abilit* 9 0 - - - 

Math* Stimulat* 1 0 - - - 

Creativ* math* 7 0 - - - 

Acceleration 20 0 - - - 

Berikning 0 - - - - 

Enrich* math* 2 0 - - - 

Nivåindelning 0 - - - - 

Mentor 1 0 - - - 

 
 
Tabell 2. Sökning i ERIC (ProQuest) 
Begräsning: Peer reviewed scholarly journals från 2006 och framåt.  
Extra begränsning: Markerat elementary education, intermediate grades och middle school. 

Sökord Antal träffar 
Urval 
utifrån titel 

Urval utifrån 
abstract 

Urval efter 
läsning av 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

(“high performance” OR “high 
performing”) AND teaching AND 
math* 

4 0 - - - 

(“high performance” OR “high 
performing”) AND stimul* 

4 0 - - - 

“high performing” students AND 
teaching 

15 1 0 0 - 

("high achiever" OR "high achievers" 
OR "high achievement" OR "high 
achieving") AND math* 

21 5 1 0 - 

"High Achievement" mathematics 44 5 2 1 1 

“Gifted education” AND math* 5 2 1  0 - 

“Gifted education” AND teaching 29 10 3 1 2 

Gifted AND math* AND teaching 2 1 1  0 - 

“Mathematical Abilities”  26 3 1  0 - 

Math* AND Stimulat* 15 2 1 0 - 

Acceleration* AND math* 6 4 0 - - 

Acceleration AND gifted 16 5 5 1 1 

Acceleration (education) 67 2 1 0 - 

Enrichment AND math* 17 0 - - - 

Enriching AND math* 3 0 - - - 

                                                 
1 Dubbletter är borträknade. 
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Mentor AND math* 20 1  0 - - 

Mentor* AND gifted 10 2  2 0 - 

Creativ* AND “high achievers” 2 0 - - - 

Creativ* AND gifted 50 5 4 1 1 

 
 
Tabell 3. Manuell sökning i Summon@Dalarna utifrån utvalda författare 
Begräsning: Avhandlingar och/eller tidskriftsartiklar som genomgått peer review från 2006 och 
framåt. 

Sökord Antal träffar 
Urval 
utifrån titel 

Urval utifrån 
abstract 

Urval efter 
läsning av 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

AuthorCombined:"Pettersson, Eva" 
matematik 

2 0 - - - 

AuthorCombined:”Wistedt, Inger” 0 - - - - 

AuthorCombined:”Krutetskii, V. A” 0 - - - - 

AuthorCombined:”Mellroth, 
Elisabet” 

2 0 - - - 

AuthorCombined:”Mönks” 1 0 - - - 

AuthorCombined:”Usiskin, Zalman” 11 0 - - - 

AuthorCombined:”Sheffield, L J” 
mathematics 

18 1 1 0 - 

AuthorCombined:”Boaler, Jo” 9 0 - - - 

AuthorCombined:”Brody, LE” 0 - - - - 

AuthorCombined:”Persson, Roland 
S” 

9 3 1 0 - 

AuthorCombined:”Leikin, Roza” 
gifted OR AuthorCombined:”Leikin, 
Roza” high 

41 2 1 0 - 

AuthorCombined:”Sriraman, 
Bharath” 

67 1 0 - - 

 

Totalt valdes 34 avhandlingar och tidskriftsartiklar ut för läsning av fulltext. De lästes först 
övergripande för att på så sätt få en insikt ifall de uppfyllde de uppsatta urvalskriterierna (se 4.3.2) 
och syftet med studien. Några kunde uteslutas direkt medan andra granskades mer noggrant för 
att avgöra om de var av god kvalitet och av relevans för den här studien. Tillslut valdes tre 
avhandlingar och fem tidskriftsartiklar att inkluderas i studien.  

Sammanfattningsvis så har detta inte inkluderats: 

 Litteratur som hade fokus på annat än matematikämnet, till exempel läsning eller 
samhällskunskap. Vissa undantag har gjorts, vilket redovisas nedanför. 

 Litteratur som inte hade fokus på hur matematikundervisningen kan anpassas eller hur 
den ser ut och upplevs i nuläget. 

 Litteratur som inte behandlade årskurs 4-6. Dock gjordes undantag med de tre svenska 
avhandlingarna, vilket kommer beskrivas nedanför. 

 Litteratur som redan använts i bakgrunden av denna studie. 

 Litteratur som inte var av empirisk karaktär. 

 Litteratur publicerad innan 2006. 
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Den ena avhandlingen som inkluderades trots att den berörde högre årskurser är Problemlösning 
kan avslöja matematiska förmågor: att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet (Dahl 2012). 
Denna studie är genomförd på högstadiet (årkurs 7-8), gymnasiet (år 1-2) och lärarprogrammets 
första år. Anledningen till att avhandlingen ändå inkluderats grundar sig på att resultat i studien är 
direkt relevant även för yngre årskurser. Den andra avhandlingen heter Tracking mathematical 
giftedness in an egalitarian context (Mattsson 2013) och har inkluderats då resultat från studie 2 och 3 
också är direkt relevant för yngre årskurser, trots att den är genomförd i form av enkät- och 
intervjustudier med gymnasielärare. Den tredje avhandlingen är en fallstudie som genomförts i 
gymnasiet och heter Undervisningsform, klassrumsnormer och matematiska förmågor: en studie av ett lokalt 
undervisningsförsök för elever med intresse och fallenhet för matematik (Carlsson 2012). Studiens slutsatser 
innehåller betydande faktorer för undervisningen av elever med fallenhet för matematik som kan 
appliceras på matematikundervisningen oavsett ålder.  

Några studier är inte specifikt riktade mot enbart matematik, utan kan på olika sätt innehålla en 
mer heltäckande redovisning av skolans undervisning. Denna litteratur har noga övervägts och 
blivit vald att inkluderas om den ändå bedömts som relevant för denna studie. 

 

4.4 Sökresultat  
I denna del presenteras den inkluderade litteraturen och det görs en värdering av deras kvalitet. 
Därefter redovisas den innehållsanalys som genomfördes med samtliga inkluderade avhandlingar 
och tidskriftsartiklar. 

 

4.4.1 Presentation av inkluderad litteratur  
I tabellen nedanför (tabell 4) presenteras den inkluderade litteraturen kortfattat utifrån dess titel, 
författare, år för publicering, vart studien är genomförd samt vad det är för typ av studie. De tre 
inkluderade avhandlingarna är svenska, medan de resterande fem tidskriftsartiklarna kommer från 
fyra olika länder. Hur detta kan påverka mitt resultat kommer diskuteras senare. 

Tilläggas kan att trots sökningar så hittades endast en avhandling och en tidskriftsartikel som 
specifikt inriktar sig mot högpresterande, medan återstående talar om elever som särbegåvade. 
Dock kan resultat från de andra studierna ändå vara relevanta vid diskussion om högpresterande. 
 

Tabell 4. Presentation av inkluderad litteratur  

 Författare År Titel Land 
Typ av 
studie 

1 
Altintas, Esra; 
Ozdemir, Ahmet S. 

2015 
The effect of differentiation approach developed 
on creativity of gifted students: cognitive and 
affective 

Turkiet Kvantitativ  

2 
Brulles, Dina; 
Saunders, Rachel; 
Cohn, Sanford J. 

2010 
Improving Performance for Gifted Students in a 
Cluster Grouping Model 

USA 
Kvantitativ 
fallstudie 

3 Carlsson, Henrik 2012 

Undervisningsform, klassrumsnormer och 
matematiska förmågor: en studie av ett lokalt 
undervisningsförsök för elever med intresse och 
fallenhet för matematik 

Sverige Fallstudie 

4 Dahl, Thomas 2012 
Problemlösning kan avslöja matematiska 
förmågor: att upptäcka matematiska förmågor i en 
matematisk aktivitet 

Sverige 
Kvantitativ 
och 
kvalitativ 

5 
Hagenauer, Gerda; 
Hascher, Tina 

2014 
Early Adolescents' Enjoyment Experienced in 
Learning Situations at School and Its Relation to 
Student Achievement 

Tyskland 
Longitudin
ell 
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6 
Kleinbok, Ora; 
Vidergor, Hava 

2009 
Grade Skipping: A Retrospective Case Study on 
Academic and Social Implications  

Israel Kvalitativ 

7 Mattsson, Linda 2013 
Tracking mathematical giftedness in an egalitarian 
context 

Sverige Kvalitativ 

8 
Young, Mary Hahn; 
Balli, Sandra J. 

2014 
Gifted and Talented Education (GATE): Student 
and Parent Perspectives 

USA Kvalitativ 

 

4.4.2 Den inkluderade litteraturens kvalitet  
Varje studie bör värderas i flera steg då värdet av en systematisk litteraturstudie är ”beroende av 
hur väl man identifierar och värderar relevanta studier” (Eriksson Barajas et al. 2013 s. 114). 
Sammantaget redovisar samtlig litteratur sitt syfte, beskriver metod och tillvägagångssätt samt hur 
analys av data gått till. En del har även utskrivna frågeställningar. Av de tre inkluderade 
avhandlingarna är två licentiatavhandlingar och en är en doktorsavhandling. Detta innebar att de 
genomgått granskning för att kunna bli godkända och publicerade, vilket stärker att de är av god 
kvalitet. Vidare så har samtliga tidskriftsartiklar genomgått peer review innan de publicerats i de 
vetenskapliga tidskrifterna, vilket stärker kvaliteten på artiklarna. Utifrån det här dras slutsatsen 
att samtlig litteratur har hög kvalitet. 

För en ytterligare granskning av kvaliteten så har till sist samtliga tidskrifter som de inkluderade 
artiklarna publicerats i kontrollerats via NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste). Alla 
tidskriftsartiklarna har publicerats i olika tidskrifter. Av dessa tidskrifter ingick en av dem i NSD. 
Fanns inte tidskriften med så gjordes en noggrannare bedömning genom att bland annat 
kontrollera förlaget som publicerat tidskriften. Två av de fyra återstående tidskrifterna som inte 
fanns i NSD hade publicerats av förlag som ingick i NSDs register (med den högsta 
kvalitetsnivån). Två tidskrifter, samt deras förlag, ingick alltså inte i NSD. Dock är de två berörda 
tidskriftsartiklarna ändå sakkunnigt granskade och ska därför hålla hög kvalitet. 

 

4.4.3 Analys av inkluderad litteratur 
Syftet med den här litteraturstudien har varit att få kunskap om högpresterande och särbegåvade 
elevers skolsituation, samt hur man bör arbeta i skolan för att ge dem ledning och stimulans som 
främjar deras fortsatta utveckling och lärande inom matematikämnet i årskurs 4-6. Studiens syfte 
konkretiserades i två frågeställningar och med hjälp av en innehållsanalys har den inkluderade 
litteraturen analyserats utifrån dessa frågeställningar. Inför analysen delades frågeställning 2 upp i 
fyra kategorier, medan frågeställning 1 fungerade som en kategori i sig.  

Frågeställning 1: Hur utformas och upplevs vanligtvis matematikundervisningen för 
högpresterande och särbegåvade elever? 

1. Hur matematikundervisningen vanligtvis upplevs och utformas.  

 

Frågeställning 2: Hur kan matematikundervisningen utformas för att stimulera och främja 
högpresterande och särbegåvade elevers behov? 

A. Utformning genom pedagogisk differentiering. 

B. Utformning genom nivåindelning. 

C. Utformning genom problemlösningssituationer och kommunikationstillfällen. 

D. Lärarens och mentorns roll vid utformning. 
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Med hjälp av frågeställningarna/kategorierna lästes samtlig inkluderad litteratur igen. Vid denna 
genomgång markerades litteraturens resultat utifrån vilken frågeställning och/eller kategori som 
den hade kapacitet att besvara. Nedanför finns en sammanställning av denna innehållsanalys med 
de tillhörande markeringarna.  

 
Tabell 5. Sammanställning av innehållsanalys av inkluderad litteratur. 

Litteratur 
Relevant resultat 
utifrån kategorierna 
som redovisats ovan 

The effect of differentiation approach developed on creativity of gifted students: cognitive 
and affective 

 2A 

Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor: att upptäcka matematiska förmågor i 
en matematisk aktivitet 

1 

Early Adolescents' Enjoyment Experienced in Learning Situations at School and Its 
Relation to Student Achievement 

1/2D 

Grade Skipping: A Retrospective Case Study on Academic and Social Implication  1/2A/2D 

Improving Performance for Gifted Students in a Cluster Grouping Model 1/2A/2B/2D  

Undervisningsform, klassrumsnormer och matematiska förmågor: en studie av ett lokalt 
undervisningsförsök för elever med intresse och fallenhet för matematik 

2B/2C/2D 

Tracking mathematical giftedness in an egalitarian context 2C/2D 

Gifted and Talented Education (GATE) Student and Parent Perspectives 1/2A 

 

Till sist övervägdes och sammanfattades hur det som framkommit under varje kategori svarade 
på studiens två frågeställningar.  

 

 

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från den innehållsanalys som gjorts. Resultatet är uppdelat 
utifrån studiens två frågeställningar och avslutas med en sammanfattning. 

 

5.1 Hur matematikundervisningen vanligtvis upplevs och utformas 
I denna del presenteras den forskning som besvarar frågeställningen: Hur utformas och upplevs 
vanligtvis matematikundervisningen för högpresterande och särbegåvade elever? 

I flertalet av den inkluderade litteraturen lyfts en diskussion kring hur undervisning utformas och 
hur den upplevs av elever och/eller föräldrar. Trots att studierna genomförts i olika länder som 
Sverige, USA, och Israel speglas en liknande syn som nu kommer beskrivas (Dahl 2012; Kleinbok 
& Vidergor 2009; Mattsson 2013; Young & Balli 2014). Den svenska studien av Dahl (2012 s. 19 
ff.) utgår från Krutetskiis teori om att den matematiska förmågan egentligen består av en 
uppsättning matematiska förmågor, vilka är mer eller mindre utvecklade hos elever och speciellt 
utmärkande hos just begåvade (Dahl 2012 s. 9, 20). Dalhs (2012 s. 7) syfte är att undersöka om 
det är möjligt att operationalisera Kruteskiis system av förmågor så att det blir möjligt att 
identifiera och tolka dessa ”vid studier av individer som löser matematiska problem” (Dahl 2012 
s. 7). Efter tolkning av förmågorna delade Dahl (2012 s. 25 ff.) in dem på följande sätt: 

1. Samla in relevanta data/förstå problemet. 

2. Behandla data, som i sin tur består av komponenter som kan ses som egna förmågor: 
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2a. Förmågan till logiskt resonerande i geometriska eller aritmetiska sammanhang. 
Förmågan att tänka i symboler. 

2b. Förmågan att generalisera matematiska objekt, relationer och operationer. 

2c. Förmågan att korta ner resonemang till förmån för koncishet och klarhet. 

2d. Flexibilitet i mentala processer. 

2e. Strävan till klarhet, enkelhet och elegans i en lösning. 

2f. Förmåga att ”vända på” mentala processer i ett matematiskt resonemang. (Förmåga att 
snabbt och fritt skifta från ett direkt till ett omvänt perspektiv på problemet.) 

3. Förmåga att minnas matematiskt stoff och kunna utnyttja detta i senare 
problemlösningsaktiviteter. 

 

Dahl (2012 s. 41 ff.) har därefter med hjälp av olika problemlösningsaktiviteter genomfört 
observationer och analyser av skrivet material för att urskilja vilka, och i hur stor grad, dessa olika 
förmågor kommer till uttryck i olika åldrar och i olika uppgifter. En intressant upptäckt som 
gjordes var att de två förmågor som benämns som de kreativa förmågorna (2d och 2f) inte verkar 
utvecklas genom åren. Studien är genomförd med elever som går på högstadiet, gymnasiet och på 
högskola och utifrån resultatet så tycks de kreativa förmågorna finnas i omkring lika stor del hos 
samtliga grupper (Dahl 2012 s. 79). En möjlig anledning till detta, som Dahl (2012 s. 79) även 
underbygger med referenser, är att matematikundervisningen i Sverige inte ger elever möjlighet 
att utveckla deras matematiska kreativitet. Matematikundervisningen stöttar inte problemlösning 
tillräckligt utan undervisningen läggs allt för ofta på en grundlig nivå för att alla ska hinna med 
(Dahl 2012 s. 79). Dessutom består arbetet med uppgifter av ”repetitivt lösningsbeteende” där 
läraren först visar och eleverna sedan tar efter och gör liknande. Dahl (2012 s. 80) lyfter även i 
samband med denna diskussion vilken meningslöshet som den här typen av 
matematikundervisning kan innebära. Risken finns att det leder till en negativ inställning 
gentemot ämnet och till en negativ inverkan på motivationen, vilket i sin tur leder till sjunkande 
resultat. Han tillägger även att den grupp som ”särskilt missgynnas av denna typ av 
matematikundervisning är de med fallenhet och intresse för matematik” (Dahl 2012 s. 80). 

Kleinbok och Vidergors (2009 s. 23) intervjustudie som genomförts i Israel hade som syfte att 
utifrån en retrospektiv synvinkel studera vad det kan innebära för en elev att hoppa över 
årskurser, samt vilka faktorer som påverkar detta. En av deras frågeställningar syftade till att 
genom intervjuer med elever och deras föräldrar ta reda på vilka faktorer som triggade processen 
att hoppa över en eller flera årskurser. Resultaten visade att de flesta av eleverna redan kunde det 
som lärdes ut i sina ordinarie klasser och att de, istället för att känna sig tillfredsställda av att vara 
duktigast i klassen, kände sig uttråkade och upplevde bristande motivation och ett sjunkande 
intresse för att studera (Kleinbok & Vidergor 2009 s. 26). Exempelvis berättade Hagar hur hon 
kände över matematikämnet: 

When we came back from our family journey to the USA I entered the fourth 
grade, having been abroad all year during third grade. I felt bored, especially in 
math, because I already knew the material which I had covered studying from 
various workbooks. (Kleinbok & Vidergor 2009 s. 26) 

 

Hagars mamma förklarade att konsekvenserna av att Hagar kände sig så uttråkad resulterade i att 
hon slutade studera och istället började prata och rita under lektionerna. Mamman beskriver det 
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som att Hagar blev en problematisk elev (Kleinbok & Vidergor 2009 s. 26). Vidare berättade även 
Efrats mamma om hur hennes dotter upplevde undervisningen: 

She started studying math in the seventh grade and was bored because she 
understood the material immediately and the rest of the students kept on dealing 
with it for a few lessons. She kept asking the teacher to give her special 
assignments, but she found herself doing more of the same. A few weeks later she 
was given the opportunity to study math with the eighth graders. (Kleinbok & 
Vidergor 2009 s.26) 

 

Utifrån intervjuerna med föräldrar och deras barn menar Kleinbok och Vidergor (2009 s. 33) att 
dessa elever betalar ett högt pris i och med den ovärderliga tid som hade kunnat användas till att 
underhålla deras förmågor istället går förlorad.  

En del skolor i USA erbjuder i nuläget redan viss skräddarsydd undervisning till särbegåvade 
elever. Hur elever och deras föräldrar känner över undervisningen synliggörs i Young och Ballis 
(2014 s. 236 ff.) studie där 27 särbegåvade elever från årskurs 4 till 7 samt en eller båda deras 
föräldrar intervjuades. Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning som GATE-
program (gifted and talented education program) på kommunala skolor i USA tillgodoser de 
särbegåvade elevernas behov (Young & Balli 2014 s. 236). Dessa program kan se lite olika ut och 
de valde därför att avgränsa sig till två typer: sju stycken neighborhood-skolor som erbjöd viss 
möjlighet till homogena grupperingar i annars heterogena klasser, samt tre stycken så kallade 
magnet schools som har exklusiva program just för särbegåvade elever och är försedda med en 
läroplan som är helt inriktad på begåvad undervisning (Young & Balli 2014 s. 237). Under studien 
framgick det dock att omkring hälften av de deltagande föräldrarna ansåg att GATE-
programmen på deras barns neighborhood-skolor inte fungerade (Young & Balli 2014 s. 240). 
Flera av föräldrarna uttryckte en oro om att deras barn snarare får fler uppgifter, vilka dessutom 
är mer lämpade för elever som inte kategoriserats som GATE-elever, istället för att få uppgifter 
som är anpassade till att berika och utmana deras förmågor (Young & Balli 2014 s. 238). Denna 
oro uttrycker bland annat Victorias mamma gällande undervisningen för hennes dotter som går i 
årskurs 5 i en av neighborhood-skolorna: 

The GATE program does not work [at my daughter’s neighborhood school] 
because essentially, it is left up to the teacher. It has been a sore spot for me. 
Instead of giving them different work to challenge and enrich them, they get more 
of the same work so then it becomes a burden to be a GATE student. (Young & 
Balli 2014 s. 240) 

 

Av intervjuerna framgår det även att eleverna känner tristess över den för dem långsamma 
hastighet som är vanligt förekommande i heterogena klassrum. De blir också uttråkade av att 
behöva lyssna när läraren vid upprepade tillfällen undervisar om samma sak och om saker som de 
redan kan (Young & Balli 2014 s. 240). Även Brulles, Saunders och Cohns (2010 s. 327) berör 
detta i en annan amerikans studie, fast med inriktning mot enbart matematikundervisningen, då 
de i sin studie nämner att särbegåvade elever är den elevkategori som är mest försummad i 
heterogena klasser när det kommer till att nå sin fulla potential.  

Å ena sidan konstaterades det i Young och Ballis (2014 s. 241, 243) studie att majoriteten av de 
intervjuade eleverna upplever brister både i stöd och i undervisningen. Men å andra sidan 
framkom det även positivare upplevelser gällande förekomsten av differentierade uppgifter och 
dess effektivitet. Ett flertal elever från neighborhood-skolorna instämde i att deras lärare gav dem 
differentierade uppgifter och projekt (Young & Balli 2014 s. 241). 
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Till skillnad från de varierande åsikterna som eleverna på neighborhood-skolorna uttryckte så 
hävdade samtliga elever som gick på magnet schools att de blev utmanade och kände sig 
tillfredsställda (Young & Balli 2014 s. 243). I intervjuerna vittnar flera elever om deras möjligheter 
att få vara kreativa, vilket framförs som grunden i undervisningen på dessa magnet schools 
(Young & Balli 2014 s. 238).  

Syftet med Hagenauer och Haschers (2014 s. 22-23) tyska studie var att genom frågeformulär och 
elevers betyg i matematik, tyska och engelska studera möjliga samband mellan prestation, 
kontroll- och värdekognition, samt graden av nöje vid inlärning av dessa ämnen. 
Kontrollkognitionen avser det självuppfattade och eleverna får exempelvis svara på huruvida de 
upplever sig själva som duktiga elever eller inte, medan värdekognitionen syftar till att exempelvis 
svara på frågor om huruvida det de lär sig i skolan är meningsfullt eller meningslöst för dem och 
deras framtid (Hagenauer & Hascher 2014 s. 23). Resultaten visar att höga kontroll- och 
värdekognitioner, samt höga nivåer av nöje hör ihop med höga prestationer (Hagenauer & 
Hascher 2014 s. 24). De kom också fram till att en elevs positiva känslor och nöje vid inlärning i 
årskurs 6 har en direkt och välgörande påverkan på deras prestationsnivå i årskurs 7 (Hagenauer 
& Hascher 2014 s. 25). Dock indikerar resultaten också att trots att högpresterande elever visar 
högre nivåer av nöje för inlärning vid båda mätningstillfällena jämfört med lågpresterande, så är 
det de högpresterande som har det största tappet inom denna variabel. Hagenauer och Hascher 
(2014 s. 24) fann också att det inte bara är nöjet vid inlärning som sjunker mellan årskurs 6 och 
årskurs 7, utan att samtliga av de fyra mätta variablerna var signifikant högre i årskurs 6 jämfört 
med årskurs 7.  

Sammanfattningsvis medan Dahl (2014) studerade matematiska förmågor i 
problemlösningsaktiviteter och kopplade sitt resultat till hur den svenska 
matematikundervisningen kunde vara en påverkande faktor till hans resultat, så gav Kleinbok och 
Vidergor (2009) samt Young och Balli (2014) en skildring av hur elever och föräldrar upplever 
både skolan i stort men även med nedslag i matematikämnet. Även om studierna har olika 
utgångspunkter och har genomförts i olika länder kommer de fram till några liknande slutsatser. 
Det framgår exempelvis att undervisningen ofta läggs på en grundlig nivå vilket missgynnar 
särbegåvade elevers motivation, samt att eleverna själva också uttrycker en tristess i och med 
denna undervisning (Dahl 2014; Kleinbok & Vidergor 2009; Young & Balli 2014). Det som 
istället skiljer dem åt är att Young och Balli (2014) även lyfter begåvad undervisning i form av 
magnet schools som redan i nuläget innefattar en fungerande undervisning där elever ges 
möjlighet att få vara kreativa, bli stimulerade och bli utmanade. Avslutningsvis skiljer sig 
Hagenauer och Haschers (2014) studie sig åt från de övriga studierna då den inte inriktar sig på 
särbegåvade elever eller matematiska förmågor. Istället har den studien som fokus att synliggöra 
sambanden mellan elevers prestationer, deras kontroll- och värdekognitioner, samt deras nöje för 
inlärning. Men det finns ändå en viss likhet med de övriga studierna då deras resultat indikerar att 
högpresterande elever är den elevkategori som i störst utsträckning minskar inom variabeln nöje. 
Detta kan liknas vid den nedgång i intresse som de tidigare nämnda studierna kunde urskilja hos 
särbegåvade elever när undervisningen inte ansågs räcka till.  

 

5.2 Undervisning som stimulerar och främjar behov och utveckling 
I denna del presenteras den forskning som besvarar frågeställningen: Hur kan 
matematikundervisningen utformas för att stimulera och främja högpresterande och särbegåvade 
elevers behov?  
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5.2.1 Utformning genom pedagogisk differentiering  
Pedagogisk differentiering i form av olika typer av acceleration och berikning studeras och 
diskuteras i flera av studierna. Som redan beskrivits i avsnitt 5.1.1 så genomförde Kleinbok och 
Vidergor (2009 s. 23) en intervjustudie som syftade till att utifrån en retrospektiv synvinkel 
undersöka vilka faktorer som leder till att en elev förflyttas till en högre årskurs. Det som triggade 
igång processerna grundade sig i elevernas kunskapsnivå och hur de upplevde den ordinarie 
undervisningen. I Kleinbok och Vidergors (2009 s. 35) studie hade samtliga av de intervjuade 
eleverna fått genomgå denna pedagogiska differentiering och ett syfte med studien var därför 
också att ta reda på vad en sådan förflyttning kan innebära för en elev (Kleinbok & Vidergor 
2009 s. 27). I studien framgår det att det inte helt riskfritt att låta elever flyttas över till högre 
årskurser och om/när en sådan förflyttning kan ske varierar från elev till elev (Kleinbok & 
Vidergor 2009 s. 35). I denna studie framgick det att samtliga elever fick genomgå 
psykologutredning för att avgöra deras akademiska utveckling, emotionella utveckling och sociala 
utveckling och om det i så fall var passande att genomföra en förflyttning (Kleinbok & Vidergor 
2009 s. 27) Även Kleinbok och Vidergor (2009 s. 35) lyfter att det krävs noggranna överväganden 
och utvärderingar gällande elevens sociala, emotionella och psykiska brådmogenhet i 
kombination med dennes motivation och självreglering för att kunna åstadkomma en lyckad 
förflyttning till högre årskurser. Kleinbok och Vidergor (2009 s. 35) presenterar en schematisk 
översikt över hur denna beslutsprocess kan se ut: 

          Figur 1: Processen för beslutsfattande om förflyttning till högre årskurs. (Kleinbok & Vidergor 2009 s. 35) 

 

Om slutsatsen blir att det lämpar sig att förflytta en elev till högre årskurser så påvisar studien 
flera fördelar med denna accelerationsform. Till att börja med så var alla deltagande elever 
positiva till att hoppa över årskurser och ingen av dem har ångrat det i och med den tidigare 
känsla av tristess och bristande motivation som de upplevde (Kleinbok & Vidergor 2009 s. 34). 
Detta trots att vissa av de intervjuade eleverna tillfälligt kunde känna sig annorlunda och 
ensamma i den nya klassen (Kleinbok & Vidergor 2009 s. 30). För emellertid angav alla att de 
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ändå blev att känna en större social- och mental tillhörighet med de äldre eleverna (Kleinbok & 
Vidergor 2009 s. 31). Dessutom bidrog denna acceleration till en förstärkt akademisk utveckling 
hos eleverna, samt att den ökade deras akademiska självuppfattning och bidrog till en 
meningsfullhet i deras studier som även gynnade deras strävan efter mål som fanns efter 
gymnasiet (Kleinbok & Vidergor 2009 s. 32). Viktigt att tänka på är dock att det måste finnas ett 
kontinuerligt flöde av ökande utmaningar och berikning för att kunna bemöta behovet hos den 
elev som hoppat över årskurser, då denne annars riskerar att börja känna sig uttråkad och mindre 
motiverad igen (Kleinbok & Vidergor 2006 s. 32, 34). Kleinbok och Vidergor (2006 s. 34) 
nämner aktiviteter i ett resursrum för begåvade, uppdrag i klassrummet eller möjlighet att få delta 
i program på ett utbildningscenter för begåvade som exempel på berikande aktiviteter. Det krävs 
helt enkelt en kombination av acceleration och berikning för att nå ett lyckat resultat vid 
förflyttning av elever till högre årskurser. 

Att berikande arbete är gynnsamt för begåvade elever framgår även i Altintas och Ozdemirs 
(2015) studie från Turkiet. Den syftar till att utvärdera ett nyutvecklat differentierat 
tillvägagångssätt inom matematikundervisningen för särbegåvade elever för att se om den 
utvecklar deras kreativitet (Altintas & Ozdemirs 2015 s. 1191). Det nyutvecklade 
tillvägagångssättet utgick från ämnen ur den nationella läroplanen och utformades sedan med 
hjälp av olika modeller som är avsedda just för utbildning av särbegåvade elever (Altintas & 
Ozdemir 2015 s. 1194). I studien ingick 27 elever från årskurs 5 och 27 elever från årskurs 6 som 
samtliga blivit identifierade som särbegåvade. Dessa delades upp i fyra klasser där en klass från 
varje årskurs var kontrollgrupp medan de andra två klasserna var försöksgrupper som arbetade 
med aktiviteter från det nyutvecklade tillvägagångssättet (Altintas & Ozdemir 2015 s. 1193). 
Studiens differentierade tillvägagångssätt beskrivs som berikande aktiviteter där eleverna får möta 
olika spännande projektämnen som passar deras kunskaper och intressen. Berikning tillämpades 
även genom att välja mål från högre årskurser (Altintas & Ozdemir 2015 s. 1194). Resultaten 
visar att den verksamhet som grundar sig på den nyutvecklade differentieringsstrategin ledde till 
betydande utveckling av både självförtroende och positivt risktagande hos eleverna i och med att 
de till exempel skulle välja mellan projektämnen, planera arbetet och välja lämpliga 
presentationsmetoder, ta ansvar över sitt eget och andras lärande, samt bedöma och bli bedömda 
av sina klasskompisar genom kamratbedömning (Altintas & Ozdemir 2015 s. 1194). Resultaten 
visade också att elevernas kreativa tänkande baserat på bland annat flexibilitet och flyt, samt 
elevers kreativa tänkande baserat på bland annat risktagande, komplexitet, nyfikenhet och fantasi 
förbättrades signifikant (Altintas & Ozdemir 2015 s. 1191). Detta kan även kopplas till Young 
och Ballis (2014 s. 238) intervjustudie där de deltagande föräldrarna hade en samstämmig syn om 
att lärare måste få in mer projektarbeten som kan fördjupa kunskaperna hos begåvade elever. 

Sammanfattningsvis talas det om både acceleration och berikning i studierna. Det tar sig i form 
både genom berikande projektarbeten, samt genom acceleration och berikning i form förflyttning 
till högre årskurser. Kleinbok och Vidergor (2009) drar slutsatsen att det behövs en kombination 
av acceleration och berikning för att nå ett lyckat resultat vid förflyttning till högre årskurser och 
att detta i så fall kan leda till meningsfullhet i studierna, en bestående motivation och en 
förbättrad akademisk självuppfattning. Altintas och Ozdemir (2015) studie fastställer att 
berikande arbete gynnar elevernas kreativa förmågor. Även Brulles et al. (2010 s. 345-346) vars 
studie kommer beröras mer ingående i 5.2.2 drar slutsatsen att det är av stor vikt att kunna 
erbjuda en läroplan som innefattar både acceleration och berikning då det utifrån deras studie 
visat sig vara effektivt och viktigt i matematikundervisningen för särbegåvade elever. 

 

5.2.2 Utformning genom nivåindelning  
Två av studierna undersöker vilka möjligheter som nivåindelning i matematik kan bidra till för 
högpresterande alternativt särbegåvade elever (Carlsson 2012; Brulles et al. 2010). Carlsson (2012 
s. 24) studerade gymnasieelever från en så kallad Mera Matte-grupp. En MM-grupp består av 



21 

 

elever som går i vanliga klasser men som genom projektet Mera Matte deltar i en egen 
matematikgrupp där de får möjlighet att arbeta accelererande och med berikande uppgifter, samt 
träffa likasinnade elever som är högpresterande, intresserade och motiverade att få studera 
matematik (Carlsson 2012 s. 7, 25). Syftet med studien var att undersöka om en vanlig, lokalt 
placerad gymnasieskola kan utforma matematikundervisningen så att den stimulerar elever som 
har intresse och fallenhet i ämnet (Carlsson 2012 s. 8). Carlsson (2012 s. 63-64) förklarar att 
elever i Sverige idag har möjlighet att söka spetsutbildningar på gymnasiet men att det på grund 
av olika anledningar (exempelvis en ovilja att behöva flytta) finns ett behov av att vanliga 
gymnasieskolor också kan tillgodose en undervisningsform som möjliggör utmaning och 
stimulans för de elever som visar stort intresse för matematik. Resultat från studien visade att 
eleverna i och med MM-gruppen inledningsvis fick möjlighet att arbeta accelererande. De kunde 
arbeta sig igenom kurser snabbare eftersom de inte behövt räkna lika mycket för att förstå teorin 
och strukturerna som krävdes för att kunna gå vidare. Eleverna fick också testa att läsa 
universitetskurser trots att de fortfarande gick på gymnasiet (Carlsson 2012 s. 64). Carlsson (2012 
s. 64) förklarar vidare att de efter en tids accelererande övergick till att inrikta sig på berikande 
arbete där eleverna då gavs tillfälle att fördjupa sig mer i matematikämnet än vad de annars skulle 
fått möjlighet att göra (Carlsson 2012 s 64). Undervisningen gav också möjlighet till diskussion 
och argumentation (Carlsson 2012 s. 66).  

Fördelen med att arbeta nivåindelat har också synliggjorts i en av de amerikanska studierna 
(Brulles et al. 2010). I den var det 554 särbegåvade elever som fick matematikundervisning i 
sammansatta grupper av lärare med kunskap om begåvad undervisning. Dessa jämfördes med 
218 särbegåvade elever som var kvar i sina ordinarie heterogena klasser med en lärare som fått 
viss fortbildning (Brulles et al. 2010 s. 331, 335-336). Dessutom valde Brulles et al (2010 s. 336) 
att ta hänsyn till elevernas kön, etnicitet, om de var förstaspråk- eller andraspråkselever, samt 
vilken årskurs (2-8) de gick i. Brulles et al. (2010 s. 327) konstaterar genom sin studie att 
homogena grupperingar av särbegåvade elever resulterade i signifikanta och betydelsefulla 
ökningar i prestation jämfört med de elever som fick matematikundervisning i vanliga heterogena 
klasser. Detta oavsett vilken demografisk grupp som eleven tillhörde (Brulles et al. 2010 s. 327). 
En anledning till varför den här typen av organisatorisk differentiering är så gynnsam menar 
Brulles et al. (2010 s. 345) kan bero på att den bidrar till att lärare får det enklare att kunna lägga 
undervisningen på en lämplig nivå, öka hastigheten och arbeta mer utmanande och berikande 
eftersom en grupp av särbegåvade elever är mer homogena än vad en vanlig klass är. 

Trots att studierna genomförts i olika länder och med olika åldrar så påvisar de 
sammanfattningsvis ett par fördelar med nivåindelning i matematik både för högpresterande 
elever (Carlsson 2012) och för särbegåvade elever (Brulles et al. 2010). 

 

5.2.3 Utformning genom problemlösningssituationer och 
kommunikationstillfällen 
Vikten av kommunikation i matematikundervisningen för högpresterande och särbegåvade elever 
har tydliggjorts, men det har även konstaterats att detta är en förmåga som särbegåvade elever 
måste få träna mer på. I Mattssons (2013 s. 63) intervjustudie med gymnasielärare i matematik 
framgår det att begåvade elever ofta brister i sin förmåga att kunna kommunicera matematik 
skriftligt. I och med detta fastställer Mattsson (2013 s. 63) att det här behöver förbättras och 
riktar då fokus mot grundskolelärarna. Hon menar att de måste ge eleverna fler möjligheter att få 
träna på just skriftlig kommunikation (Mattsson 2013 s. 63). Dock bör man också noga väga in 
muntlig kommunikation och muntliga resonemang i matematikundervisningen då begåvade 
elever brukar fatta särskilt tycke för denna framställningsform i och med deras snabba vändningar 
och hopp mellan olika tankar (Mattsson 2013 s. 63). Vikten av kommunikation lyfts även upp i 
Carlssons (2012) studie. Han talar för att matematikundervisningen bör genomsyras av 
diskussioner då detta leder till att elever och lärare utvecklar ett samspel mellan varandra 



22 

 

(Carlssons 2012 s. 61). Det här är avgörande för att alla tillsammans ska kunna vara med och 
upprätta sociala normer där man lyssnar på varandra och vågar bedöma varandras arbeten, samt 
känner en trygghet över att kunna argumentera, diskutera och göra misstag (Carlsson 2012 s. 61). 
I studien framgår det också att eleverna blir motiverade när de ges tillfälle att få ”diskutera och 
bedöma olika lösningar som berör det matematiska innehållet” (Carlsson 2012 s. 66). 
Sammantaget är kommunikation i olika former, så som diskussion och argumentation, ett viktigt 
inslag i undervisningen. Det framgår även att både muntlig och skriftlig framställning måste ges 
utrymme i matematikundervisningen. 

Problemlösning tycks ha ett nära samband med begåvade elever och utgöra ett viktigt inslag i 
undervisningen för högpresterande och särbegåvade elever. Gymnasielärarna i Mattssons (2013 s. 
58, 60) studie nämner till och med problemlösningsförmågan, tillsammans med den kreativa 
förmågan och en lätthet för att lära sig ämnet, som karakteristiskt för matematiskt begåvade 
elever. Vidare, i Carlssons (2012 s. 58) studie arbetade de högpresterande eleverna med 
problemlösning och ett syfte med studien var att se vilka faktorer som påverkade möjligheten för 
eleverna att utveckla tre av Krutetskiis förmågor: förmågan att minnas matematisk information, 
förmågan att tänka flexibelt, samt förmågan att förkorta ett matematiskt resonemang (Carlsson 
2012 s. 23). En av slutsatserna som drogs var att sekvensering gav eleverna större möjligheter att 
utveckla dessa matematiska förmågor (Carlsson 2012 s. 58). Det här innebär att det är bättre att 
en undervisningsform delas upp på flera lektioner över en period istället för sekvenser inom en 
enda lektion. Att enbart arbeta med någonting under en lektion ger alltså inte eleverna samma 
möjligheter att kunna utveckla matematiska förmågor (Carlsson 2012 s. 65) Anledningen till att 
det är bättre med sekvensering är att det bidrar till att eleverna får utveckla sina matematiska 
föreställningar och sitt matematiska minne när de får minnas tillbaka på tidigare sekvenser och 
problem, samt reflektera över olika lösningar (Carlsson 2012 s. 59). För att de matematiska 
förmågorna ska utvecklas är det även fördelaktigt ”om strukturen av sekvenseringen består av 
problemlösningsuppgifter av liknande karaktär som eleverna diskuterar med varandra över flera 
sekvenser” (Carlsson 2012 s. 59). Arbete med problemlösningsuppgifter med likande 
lösningsstruktur under en längre period kan även gynna elevernas förmåga att tänka mer flexibelt 
och kunna korta ner matematiska resonemang (Carlsson 2012 s. 59). Carlsson (2012 s. 67) 
förklarar också att de problemlösningsuppgifter som användes i studien krävde en 
lösningsprocess som innehöll flera steg, vilket fick eleverna att diskutera och argumentera kring 
olika metoder och lösningar. Dessa typer av uppgifter visade sig skapa möjligheter för att 
utveckla elevernas matematiska förmågor (Carlsson 2012 s. 67). Sammanfattningsvis är 
problemlösning karakteristiskt för matematiskt begåvade elever (Mattsson 2013) samtidigt som 
problemlösningsaktiviteter ger goda förutsättningar för högpresterande elevers utveckling av 
matematiska förmågor, speciellt om arbetet sker i form av sekvensering (Carlsson 2012).  

 

5.2.4 Lärarens och mentors roll vid utformning  
Läraren utgör en viktig roll för att kunna utforma en lyckad matematikundervisning för 
särbegåvade elever (Brulles et al. 2010; Kleinbok & Vidergor 2009; Mattsson 2013). Förutom att 
den mottagande läraren är oerhört betydelsefull för de elever som flyttar till högre årskurser 
(Kleinbok & Vidergor 2009 s. 29, 33) så är det även mycket viktigt att lärare som undervisar 
särbegåvade elever får träning och kunskap om hur undervisningen kan utformas så den 
tillfredsställer dessa elevers behov (Brulles et al. 2010 s. 346, 348). Mattsson (2013 s. 4-5) 
poängterar i sin tur att det är nödvändigt att lärare och mentorer (samt kuratorer och föräldrar) 
får kunskap i särbegåvade elevers sociala och känslomässiga behov, och inte enbart deras 
intellektuella behov. Detta grundas på att särbegåvade elever, i jämförelse med andra jämnåriga 
samt skolans och samhällets normer, kan anses som socialt annorlunda och kan ha ett behov av 
annan social och känslomässig stimulans (Mattsson 2013 s. 4-5).  
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Läraren är även viktig för de högpresterande eleverna. För som tidigare nämnts konstaterade 
Hagenauer och Hascher (2014 s. 24-25) att positiva känslor och nöje för inlärning har en direkt 
och gynnsam inverkan på elevers prestationsnivå, men att det också är just nöjet för inlärning hos 
de högpresterande eleverna som sjönk mest i hela deras studie. I och med resultaten framhåller 
Hagenauer och Hascher (2014 s. 24) den viktiga roll som läraren har vad gäller att stötta och 
främja elevers kontroll- och värdekognitioner, samt deras prestationer och hur de upplever 
inlärning. De menar att läraren bör tillhandahålla en god inlärningsmiljö för att positivt kunna 
påverka hur eleverna känner för inlärning. Detta kan exempelvis ske genom att läraren ger sina 
elever uppgifter utifrån deras kompetensnivåer, ger dem möjlighet till gemensam inlärning och 
ger dem kontinuerlig feedback (Hagenauer & Hascher 2014 s. 27). 

I studien med MM-gruppen (se 5.2.2) syftade en av frågeställningarna till att söka svar på frågan 
om vilka roller som läraren har när det kommer till att stimulera och utveckla de tre matematiska 
förmågorna hos de högpresterande eleverna. En slutsats som kunde dras utifrån de matematiska 
aktiviteterna var att eleverna är beroende av en deltagande lärare i sitt lärande (Carlsson 2012 s. 
59). Trots att studien visade att eleverna klarade av att föra en diskussion utan en deltagande 
lärare, så hade eleverna svårt att föra argumentationer gentemot varandra, vilket försvårade 
utvecklingen av de matematiska förmågorna (Carlsson 2012 s. 59). När läraren inte deltar i 
diskussionerna uppstår också en risk att eleverna blir understimulerade och tappar intresset 
(Carlsson 2012 s. 66). Men genom att läraren istället deltar och uppmanar till diskussion och 
argumentation, samt själv deltar i dessa, så kan chansen att eleverna stimuleras och utvecklar 
matematiska förmågor öka (Carlsson 2012 s. 60). Bland annat kan läraren delta genom att 
argumentera för eller emot olika lösningsprocesser, eller så kan läraren genom kommunikation 
med eleverna bryta och utveckla nya tankemönster, uppmana dem till att lyssna på varandra och 
få dem att sätta sig in i hur andra klasskamrater tänker. Det här menar Carlsson (2012 s. 60) 
stimulerar deras flexibla tänkande och matematiska minne, samt att det kan få dem att utveckla 
förmågan att förkorta matematiska resonemang i och med att de blir uppmärksammade på andras 
lösningar istället för enbart deras egna. Det flexibla tänkandet och det matematiska minnet kan 
även utvecklas med hjälp av lärarens frågor (Carlsson 2012 s. 60). Exempelvis kan läraren genom 
olika frågor få eleverna att berätta hur de gick tillväga när de löste en uppgift, vilket får dem att 
reflektera och tänka tillbaka på hur de tänkt tidigare när de kom fram till sin lösning (Carlsson 
2012 s. 60).  

Sammanfattningsvis synliggörs det ovan att läraren är viktig för högpresterande och särbegåvade 
elever på flera olika plan. Dels för att ge dem stöd och stimulans så de kan utveckla sina 
matematiska förmågor, dels för att stötta dem socialt och emotionellt. Det framkommer även att 
det är betydelsefullt att läraren ges utbildning för att kunna åstadkomma detta. 

 

5.3 Resultatsammanfattning  
I detta avsnitt görs en kort sammanfattning av det resultat som framkommit. Sammanfattningen 
redovisas utifrån studiens två frågeställningar. 

 

5.3.1 Hur matematikundervisningen vanligtvis upplevs och utformas (5.1) 
Resultaten visar att den matematikundervisning som är vanligast förekommande inte kan 
tillgodose högpresterande och särbegåvade elevers behov i den mån att de känner sig utmanade 
och stimulerade. Allt för ofta tycks lektionerna bestå av ett för lågt tempo där eleverna istället för 
att ges utmaningar ska göra mer av samma sak, vilket ofta kan vara sådant som de dessutom 
redan kan. En negativ inverkan på motivationen och intresset för att lära, samt sjunkande resultat, 
är potentiella följder av denna undervisning. Hur matematikundervisningen enligt resultaten 
tenderar att utformas kan därmed hämma elevernas utveckling av matematiska förmågor. 
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Exempel på detta är att matematiklektionerna inte innehåller tillräckligt med 
problemlösningsaktiviteter för att elever ska utveckla sina kreativa förmågor. 

 

5.3.2 Undervisning som stimulerar och främjar behov och utveckling (5.2) 
Resultaten visar att accelererande och berikande arbete har en positiv inverkan på både 
högpresterande och särbegåvade elever då det gynnar deras utveckling av matematiska förmågor, 
bidrar till en större social- och mental tillhörighet, samt stärker deras motivation att lära sig 
matematik (se avsnitt 5.2.1). Med bakgrund av detta tycks en kombination av acceleration och 
berikning ge det mest lyckade resultatet. I samtliga studier som använde homogena grupperingar 
så förbättrades dessutom elevernas prestationer signifikant i jämförelse med de elever som var 
kvar i sina heterogent sammansatta klasser (se avsnitt 5.2.2).  

Accelererande och berikande aktiviteter som problemlösning och projektarbeten är exempel på 
vad en stimulerande och utvecklande undervisning kan innehålla (se avsnitt 5.2.1 och 5.2.3). 
Dessa aktiviteter utgör även förslag på lektionsinnehåll som möjliggör utrymme för olika 
kommunikationsformer (exempelvis diskussioner och kamratbedömningar) vilka är viktiga 
element i matematikundervisningen för högpresterande och särbegåvade elever. Samtidigt som 
läraren med rätt ledning kan träna de elever som behöver bli bättre på att kommunicera, så kan 
en lärare som deltar i kommunikativa aktiviteter bidra till stimulerande lärotillfällen där elevernas 
matematiska förmågor kan utvecklas (se avsnitt 5.2.3). Kamratbedömning kan i sin tur stärka 
elevers självförtroende och positiva risktagande (se avsnitt 5.2.1). Förutom att ge plats åt 
kommunikationstillfällen så har läraren även ett ansvar att planera matematikundervisningen så 
den innefattar accelererande och berikande aktiviteter som är anpassade efter elevers egna behov, 
samt att läraren både behöver stötta elevers intellektuella och känslomässiga behov. Detta kräver 
dock att lärarna får kompetensutveckling (se avsnitt 5.2.4). 

 

 

6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först metoden som legat till grund för denna studie och sedan 
presenteras en resultatdiskussion. 

 

6.1 Metoddiskussion  
Den metod som använts i denna studie är systematisk litteratstudie. Detta har inneburit att en 
systematisk sökning av litteratur har gjorts för att få svar på den här studiens frågeställningar. En 
utförlig beskrivning av tillvägagångssättet i denna studie har använts för att öka reliabiliteten.  

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013 s. 31) bör man fokusera på aktuell forskning inom sitt valda 
område och ett av urvalskriterierna vid sökningen blev därför att litteraturen måste ha publicerats 
under de senaste tio åren (2006-) för att få inkluderas. På detta sätt inkluderas enbart den 
litteratur som ligger närmast ”dagens” tänk kring hur undervisning och pedagogik bör utformas, 
samt hur elever som nyligen gått i skola och möjligtvis fortfarande går i skola upplever skolan. En 
risk som naturligt tillkommer vid den här typen av avgränsning är dock att litteratur som kunnat 
anses som relevant att inkludera nu istället blir exkluderad. 

Under metodavsnittet beskrevs även ytterligare urvalskriterier, så som att litteraturen ska vara 
riktad mot matematik i årskurs 4-6. Dock har båda dessa kriterier blivit bortsedda från vid ett par 
tillfällen. Anledningen är att en del av den litteratur som kom upp under den systematiska 
litteratursökningen ändå ansågs kunna tillföra relevanta resultat till den här studien i kombination 
med annan funnen litteratur.  
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Enbart två avhandlingar är skrivna på svenska, medan resterande litteratur är skriven på engelska. 
Detta kan innebära feltolkningar vid översättandet av litteraturen till svenska. Det har dock skett 
noga överväganden av översättningar och en del ord står kvar på engelska för att inte riskera att 
betydelsen påverkas. 

Att den inkluderade litteraturen kommer från fem olika länder i världen (Turkiet, USA, Sverige, 
Tyskland och Israel) ses snarare som en styrka i den här studien i och med att de tillsammans 
förstärker bilden av hur högpresterande och särbegåvade elever har det i skolan och hur man kan 
utforma undervisningen för att stimulera och tillgodose dessa elevkategoriers behov. Emellertid 
kan det vara svårt att dra några generella slutsatser som är heltäckande för undervisningen i 
matematik i och med att det är litteratur från olika länder och årskurser, samt att det enbart är 
totalt åtta inkluderade avhandlingar och tidskriftsartiklar.  

Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats. Detta har bidragit till en mer nyanserad 
bild över hur högpresterande och särbegåvade elever upplever skolan och hur undervisningen 
kan utformas då resultatet både består av statistiska och mätbara resultat men även känslomässiga 
aspekter. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med den här litteraturstudien har varit att få kunskap om högpresterande och särbegåvade 
elevers skolsituation, samt hur man bör arbeta i skolan för att ge dem ledning och stimulans som 
främjar deras fortsatta utveckling och lärande inom matematikämnet i årskurs 4-6. 

I inledningen och bakgrunden av denna studie beskrevs att högpresterande elever i mellanstadiet 
anser att matematikämnet består av för mycket upprepning och för lite utmaning, vilket i sin tur 
får dem att bli understimulerade, negativt inställda till ämnet och tappa lusten för att lära 
(Lindqvist et al. 2003 s. 12-13; Persson 2010 s. 557; Wistedt 2005 s. 54). Att nöjet för att lära sig 
matematik sjunker just under mellanstadiet stämmer också väl överens med den här studiens 
resultat (Hagenauer och Hascher 2014). Emellertid är det inte bara nöjet för inlärning som 
sjunker hos de högpresterande eleverna, utan studiens resultat visar att även deras prestationer 
sjunker signifikant från årskurs 6 till årskurs 7 (Hagenauer & Hascher 2014 s. 25). Den minskande 
lusten och den negativa inställningen som många högpresterande elever har gentemot 
matematikämnet kan därför vara en direkt orsak till att de börjar underprestera. Det har också 
visat sig finnas en koppling mellan en elevs lust för att lära och dess prestationer (Hagenauer & 
Hascher 2014 s. 24; Persson 2010 s. 557; Wistedt 2005 s. 54), vilket därmed stärker denna teori. 
Att prestationerna sjunker kan dock också bero på andra orsaker. Exempelvis förklarades det i 
bakgrunden av den här studien att högpresterande elever inte utvecklar en fungerande 
studieteknik och värdefulla arbetsvanor när de inte utmanas eller behöver anstränga sig 
(Skolverket 2012 s. 46). Det här leder sedan till att eleverna inte klarar av de krav som ställs i 
senare årskurser och därför inte längre presterar på samma nivå. Men oavsett om det beror på 
bristande studieteknik eller ett sjunkande nöje för inlärning så tycks de lägre prestationerna ändå 
bottna i samma sak, nämligen den traditionella matematikundervisningen som består av för lite 
utmaning och stimulans.  

Vidare framgår det både i bakgrunden och resultatet av den här studien att högpresterande elever 
ser en större nytta med matematikämnet (värdekognition) och känner sig mer positiva till sin egen 
förmåga att lära (kontrollkognition) än medelpresterande elever (Hagenauer & Hascher 2014 s. 
24; Persson 2015 s. 5; Skolverket 2012 s. 27-31). Dock kan den traditionella undervisningen också 
vara en orsak till att även dessa två variabler visat sig sjunka hos de högpresterande eleverna. För 
känner eleverna ingen stimulans och utmaning när de arbetar med matematikämnet så kanske de 
inte heller känner någon nytta med det. Börjar undervisningen dessutom inverka negativt på deras 
tidigare goda prestationer så kanske de börja känna en ännu större tveksamhet över 



26 

 

undervisningens nytta och därigenom för ämnet i sig. Att prestationerna sjunker kan nog också 
med stor sannolikhet få dem att tveka på sig själva och sin egen förmåga att lära.  

Även de särbegåvade elevernas relation till matematikämnet synliggörs i denna studie. I 
bakgrunden klargjordes det att endast 16 % av deltagarna i Perssons (2010 s. 556) studie ansåg att 
grundskolan alltid eller ganska ofta stimulerade dem, medan 76 % tyckte att de sällan eller aldrig 
blev utmanade. Liknande åsikter kan urskiljas hos de särbegåvade eleverna som deltog i Kleinbok 
och Vidergors (2009) samt Young och Ballis (2014) studier. Flera av dem upplevde att den 
traditionella undervisningen snarare innebär en långsam studiehastighet och arbete med sådant 
som de redan behärskar, istället för att de får känna sig utmanade och stimulerade. Det här fick 
eleverna att uppleva tristess och ett sjunkande intresse för att lära (Kleinbok & Vidergor 2009 s. 
26; Young & Ballis 2014 s. 238, 240). Resultaten visar också att understimulans dessutom kan 
leda till att eleverna börjar underprestera och bli ”problematiska”. Det här är möjliga 
konsekvenser som även togs upp i bakgrunden av denna studie då Mattsson och Pettersson 
(2015b s. 4) lyfter att särbegåvade elever ofta är ovilliga att arbeta med sådant som de redan kan 
eller med sådant som de inte har något intresse för. En slutsats som kan dras är att den 
traditionella matematikundervisningen även för de särbegåvade eleverna kan leda till omfattande 
konsekvenser som påverkar deras fortsatta prestationer negativt. 

Sammantaget tyder de resultat som framkommit i denna studie på att det finns brister i den 
traditionella matematikundervisningen som måste ses över. Undervisningen behöver utformas så 
den bättre främjar skollagens (SFS 2010:800 3 kap. §3) och läroplanens (2016 s. 7) tankar om att 
alla elever ska känna lust att lära och att alla ska ges den ledning och stimulans de behöver för att 
utvecklas så långt som möjligt. Följande avsnitt kommer att diskutera utformningen av 
matematikundervisningen utifrån tre teman: undervisningens innehåll, undervisningens utformning samt 
lärarens och mentorn. 

 

6.2.1 Undervisningens innehåll 
I de inkluderade studierna framkom det aldrig något enskilt arbete med läroböcker som ett 
lärorikt och stimulerande inslag i matematikundervisningen, utan samtliga aktiviteter i 
undervisningen syftade till problemlösande och projektbaserade aktiviteter med kommunikativa 
delar (Altintas & Ozdemir 2015; Carlsson 2012; Young & Balli 2014). Även ett par berikande 
aktiviteter gavs som exempel, vilka var arbete i resursrum för begåvade, uppdrag i klassrummet 
eller möjlighet till att delta i program på utbildningscenter för begåvade (Kleinbok & Vidergor 
2006 s. 34). Emellertid går det inte att dra några slutsatser att läroboksanvändningen inte skulle 
kunna vara ett inslag som stimulerar och tillgodoser de högpresterande och särbegåvade elevernas 
behov eftersom ingen studie undersöker detta. Å andra sidan går det inte heller att utesluta att 
den höga läroboksanvändningen som visat sig i de två senaste TIMMS-undersökningarna 
(TIMMS 2007 s. 66; TIMSS 2011 s. 10-11) inte skulle vara hämmande för dessa elevkategorier. 
Det framkommer även i resultatet att elever upplever arbete i läroböcker som tråkigt och 
enformigt och att den höga användningen inte skapar möjligheter att utveckla kreativa förmågor 
(Dahl 2012 s.79; Kleinbok & Vidergor 2009 s. 26). Dock är det viktigt att ha i åtanke att den här 
problematiken inte nödvändigtvis behöver orsakas av läroböckerna i sig. Då är det rimligare att 
anta att det beror på hur läraren lägger upp matematiklektionerna. En rimlig anledning till att 
eleverna känner att undervisningen inte stimulerar och utmanar ligger i hur läroboken används, 
inte att den används. Flera studier indikerar nämligen att det är mer arbete med samma sak, 
arbete med sådant som de redan kan, ett långsamt tempo och en låg nivå (Dahl 2012 s. 79; 
Kleinbok & Vidergor 2009 s. 26; Young & Balli 2014 s. 238, 240) som snarare är 
bakgrundsfaktorerna till den tristess som eleverna upplever på matematiklektionerna. Det här 
tyder på att läraren behöver se över undervisningen och på ett bättre sätt variera innehållet. Detta 
påpekades även i bakgrunden av denna studie då Lindqvist et al. (2003 s. 29) lyfter vikten av att 
använda matematikboken på ett medvetet sätt och samtidigt kombinera den med alternativa 
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arbetssätt som exempelvis problemlösning och samtal för att därigenom uppnå en mer kreativ 
och stimulerande undervisning. Läroboken är också viktig för att elever ska få träna på metoder, 
algoritmer och beräkningar (Pettersson 2011 s. 209) men den bör inte ta över och oreflekterat 
genomsyra hela undervisningen.  

Sammantaget skulle detta undervisningsupplägg innebära en plattform där elever får vara 
kreativa, nyfikna och prova egna idéer, samt ges möjlighet att utveckla de fem förmågorna som 
finns i matematikens kursplan: problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga, 
resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga (Lgr 11, i Eriksson & Petersson 2015 s. 4). 

 

6.2.2 Undervisningens utformning 
I bakgrunden beskrevs de tre undervisningsformerna acceleration, berikning och nivåindelning 
som kunde användas för att anpassa matematikundervisningen så att den främjar höga 
prestationer hos de två elevkategorierna (Skolverket 2012 s. 41). Att dessa insatser med fördel kan 
tillämpas i undervisningen bekräftades även av resultatet (Altintas & Ozdemir 2015; Brulles et al. 
2010; Carlsson 2012; Kleinbok & Vidergor 2009; Young & Balli 2014). Dock har det blivit tydligt 
i den här studien att varken acceleration eller nivåindelning är helt oproblematiskt, vilket nu 
kommer att diskuteras. 

 

6.2.2.1 Acceleration 
Acceleration kan vara ett viktigt verktyg för läraren vid undervisning av högpresterande och 
särbegåvade elever, men det får inte användas som en rutinmässig insats utan måste anpassas 
efter varje enskild individ. Det är till exempel nödvändigt att det sker en utförlig utvärdering 
innan det tas ett beslut om en elev ska placeras i högre årskurser eller inte, då det snarare kan 
hämma dem annars. Tillämpas någon form av acceleration för en elev så är det även viktigt att 
läraren fortsättningsvis är uppmärksam på hur detta fungerar för eleven. Som lärare måste man 
ibland låta eleven i fråga få stanna upp och gå på djupet istället för att enbart ta sig framåt. För i 
resultatet av denna studie har det visat sig att acceleration (både förflyttning till högre årskurs och 
arbete snabbare framåt i kurser) tycks fungera bäst ihop med berikande arbete (Brulles et al. 2010 
s. 345-346; Kleinbok & Vidergor 2009 s. 34). Det här beror på att elever kan uppleva att 
acceleration inte är tillräckligt utmanande och på grund av detta återgå till att känna sig 
understimulerade igen (Kleinbok & Vidergor 2006 s. 32, 34; Skolverket 2012 s. 42). Det är därför 
av oerhörd vikt att, som tidigare nämnts, anpassa denna utformning efter varje enskild individ 
och att läraren fortsätter stötta och stimulera eleven även efter det att någon form av acceleration 
har tillämpats. För används detta verktyg på ett medvetet sätt tillsammans med berikande arbete 
så kan den, som resultatet i den här studien visat på, leda till bland annat förstärkt akademisk 
utveckling och förbättrad självbild, samt till en ökad meningsfullhet i deras studier (Kleinbok & 
Vidergor 2009 s. 32). 

 

6.2.2.2 Nivåindelning 
Viktigt att tänka på är att den inkluderade litteraturen i resultatet inte tar upp några negativa 
konsekvenser av nivåindelning, utan enbart lyfter nivåindelning som positivt för de 
högpresterande och särbegåvade elevernas utveckling och lärande. Flera fördelar med 
nivåindelning beskrevs även i bakgrunden, men där tydliggjordes det även att det finns en risk 
med att högpresterande elever kan komma att uppleva för höga förväntningar på sig själva, vilket 
i sin tur kan orsaka stress (Skolverket 2012 s. 8). Det är viktigt som lärare att ha i åtanke att alla 
individer är unika och därmed har olika styrkor och svagheter. Med detta sagt så är nivåindelning, 
precis som acceleration, en undervisningsform som måste användas på ett medvetet sätt med 
eleverna i fokus.  
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I Carlssons (2012) studie fick de högpresterande eleverna arbeta med områden och innehåll som 
de annars inte skulle kommit i kontakt med. Det här kan vara anledningen till att nivåindelning av 
högpresterande elever gav ett sådant positivt utfall i hans studie. Att högpresterande elever ges 
tillfälle att få arbeta med områden och innehåll som de annars inte skulle komma i kontakt med 
var också den omständighet som Skolverket (2012 s. 42-43) lyfte som den främsta faktorn för att 
nivåindelning av denna elevkategori ska ses som fördelaktig.  

Vidare går det att ifrågasätta Brulles et al. (2010) som undersökte fördelarna med att gruppera 
särbegåvade elever för sig själva. Å ena sidan kunde flera fördelar konstateras då de särbegåvade 
eleverna ökade i prestation mer än de särbegåvade eleverna som var kvar i sina vanliga klasser. 
Men å andra sidan hade lärarna som höll i de homogena grupperna med särbegåvade elever fått 
mer kunskap om begåvad undervisning än lärarna som höll i undervisningen i de ordinarie 
klasserna (Brulles et al 2010 s. 335). En fråga kan därför vara i vilken utsträckning som lärarnas 
kunskap bidrog till resultatet i undersökningen. Var det lärarnas kunskap som avgjorde att de 
särbegåvade eleverna i de homogena grupperna presterade signifikant högre, eller hade det ändå 
blivit samma utfall om lärarna erhållit lika mycket fortbildning? En rimlig förklaring kan vara att 
det både var lärarens kunskap och det faktum att undervisningen skedde i mer homogena 
förhållanden som bidrog till att de särbegåvade eleverna i de homogena grupperna presterade 
bättre. I bakgrunden nämndes det nämligen att särbegåvade elever måste få genomföra 
grupparbeten och diskussioner med andra på sin nivå för att de ska bli tillräckligt utmanade och 
kunna fungera som en kreativ kraft åt varandra (Eriksson & Petersson 2015 s. 13; Mattsson & 
Pettersson 2015b s. 5). Dessutom förklarar Brulles et al. (2010 s. 345) det som att anledningen till 
att den här typen av differentiering är så gynnsam kan bottna i att lärare får det enklare att lägga 
undervisningen på en lämplig nivå, öka hastigheten och arbeta mer utmanande och berikande när 
grupperna är mer homogena. Detta stämmer överens med beskrivningen av berikning och 
accelererande arbete som finns i bakgrunden av denna studie. Där förklaras det att berikande och 
accelererande arbete kan vara en utmaning för lärare att tillämpa i heterogena klassrum i och med 
att det dels är svårare att genomföra gemensamma genomgångar när eleverna arbetar med olika 
delar, dels för att lärare samtidigt undervisar elever med skilda kunskaper, behov och intressen 
(Jahnke 2015 s. 7; Skolverket 2012 s. 42). Som lärare bör man därmed ta tillvara på att arbeta 
accelererande och berikande när nivåindelning används, eftersom det visat sig vara enklare att 
tillämpa sådant arbete när eleverna är på ungefär samma nivå. 

Sammanfattningsvis skapar nivåindelning möjligheter till att enklare anpassa undervisningen och 
arbeta mer accelererande och berikande. Nivåindelningen bidrar också till de nödvändiga möten 
som de särbegåvade eleverna är i behov av. En rimlig slutsats som kan dras utifrån dessa resultat 
är ändå att användningen av homogena grupper i matematikundervisningen inte automatiskt 
skapar stimulans och utmaning för de högpresterande och särbegåvade eleverna. Resultaten visar 
nämligen inte att det är nivåindelningen i sig självt som gör att deras behov blir tillgodosedda, 
utan att det betydelsefulla är hur undervisningen tas tillvara på efter det att nivåindelningen har 
tillämpats. 

 

6.2.3 Läraren och mentorn 
I ovanstående del snuddade diskussionen vid lärarens roll och det har också vid flertalet gånger i 
både bakgrunden och resultatet av denna studie synliggjorts att elever som har lätt för att lära 
också är i behov av stöd för att kunna utvecklas, stimuleras och hantera större utmaningar 
(Brulles et al. 2010; Kleinbok & Vidergor 2009; Mattsson 2013; Persson 2015; Pettersson 2011; 
Skolinspektionen 2014 s. 6-7; Skolverket 2012). Som exempel kan högpresterande elever behöva 
vägledning av en kunnig lärare för att förstå ett avancerat innehåll (Skolverket 2012 s. 54) eller 
hjälp av en lärare för att kunna få till lärorika diskussioner och argumentationer (Carlsson 2012 s. 
61, 66). Särbegåvade elever kan i sin tur behöva få träning i att kommunicera, vilket Mattsson 
(2013 s. 63) menar att grundskolelärarna måste bli bättre på att träna dem i. Dessutom behöver 
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de ges social och känslomässig stimulans (Mattsson 2013 s. 4-5, 63). Att det här är viktigt kan 
kopplas till att det i bakgrunden förklarades att en elev kan börja dölja sin förmåga om läraren 
inte tycks värdera eller uppmuntra dennes förmåga (Mattsson & Pettersson 2015a s. 7 ff.; Persson 
2010 s. 550-551, 558; Wistedt 2005 s. 54). För att undervisningen ska utformas så bra som möjligt 
och för att behoven ska bli tillgodosedda på bästa sätt så framkom det också i den här studien att 
det är betydelsefullt att lärare får utbildning/fortbildning (Brulles et al. 2010 s. 346, 348; Mattsson 
2013 s. 4-5). Detta måste understrykas som oerhört viktigt i och med att det kommit fram att 
lärare i nuläget känner sig otillräckliga vad gäller att hantera och stimulera högpresterande och 
särbegåvade elever (Persson 2010 s. 559; Skolverkets 2012 s. 44).  

Handledning av en mentor beskrevs i bakgrunden av den här studien som en av de viktigaste 
insatserna för en särbegåvad elev (Mattsson & Pettersson 2015b s. 2; Pettersson 2001 s. 20). 
Även fast ingen av de inkluderande studierna undersöker användningen av mentor i 
matematikämnet så påvisar ändå den roll som läraren har vilken betydelse en mentor kan ha. 
Dessutom förklarar Mattsson och Pettersson (2015b s. 2) att en mentor kan utgöras av en lärare. 
Deras beskrivning av mentorns roll stämmer också väl överens med hur lärarens roll har 
beskrivits, då mentorskapet innebär att hen genom regelbundet och stimulerande arbete ska 
hjälpa den särbegåvade eleven att utvecklas samt att behålla sin motivation och drivkraft. Vidare 
nämns det också att mentorn behöver ha intresse och kompetens inom det aktuella ämnet samt 
ha kunskap om begåvning, precis som en lärare. 

 

 

7 Sammanfattning av studien och förslag till fortsatt forskning 
I denna litteraturstudie synliggörs en brist i matematikundervisningen för högpresterande och 
särbegåvade elever. Trots att olika gynnsamma undervisningsformer har kunnat konstateras 
genom forskning så består fortfarande den ”traditionella” undervisningen som istället får dessa 
elevkategorier att tappa intresset och motivationen till att lära. I och med att litteraturen till viss 
del är skriven i andra länder, samt att den litteratur som är skriven i Sverige riktar sig mot högre 
årskurser så skulle ett förslag på fortsatta studier vara att undersöka hur just 
matematikundervisningen i svensk skola anpassas och utformas för att tillmötesgå de 
högpresterande och särbegåvade eleverna i årskurs 4-6. Detta skulle exempelvis kunna göras 
genom intervjuer med mellanstadielärare i matematik för att försöka ta reda på om och i så fall 
hur de anpassar undervisningen till högpresterande och särbegåvade elever. Det skulle också vara 
intressant att ta reda om lärarna själva känner att de fått utbildning/fortbildning i hur de kan 
bemöta särbegåvade och högpresterande, i och med den viktiga roll som lärarna har för dessa 
elever. Ett annat förslag skulle kunna vara att utifrån den här studiens resultat utforma en 
aktivitet/undervisningsform för högpresterande och särbegåvade elever som sedan testas och 
utvärderas.  
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