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Matematiskt särbegåvade elever definieras som de individer som har en djupare förståelse för 

matematikämnet än normalt. De anpassningar dessa elever behöver skiljer sig från hur elever 

med svårigheter inom ämnet stöttas. Att modifiera undervisningen till en högre abstraktionsnivå 

är inte enkelt. Att dessutom upptäcka vilka individer i klassen som är i behov av sådan 

anpassning är inte heller självklart. Syftet med denna studie är således att belysa vad didaktisk 

forskning säger om hur matematiskt särbegåvade elever kan identifieras och genom 

anpassningar utmanas. Metoden för analysen är en genomförd litteraturstudie där både svensk 

och internationell forskning analyserats. Materialet har granskats genom närläsning och 

komparativ analys.   

Det analyserade materialet pekar på att en matematiskt särbegåvad elev är nyfiken, effektiv, 

snabbtänkt och har hög logisk resonemangsförmåga. Dock är dessa elever individer vilket gör 

att identifiering inte enbart kan ske genom beteendedrag utan behöver kompletteras med tester. 

Hur matematiskt särbegåvade elever ska utmanas för att nå sin fulla potential råder det delade 

meningar om. Analysen av den valda forskningen pekar dock på att dessa elever, oavsett 

anpassningar, mår bra av att vara inkluderade i klassgemenskapen och inte särbehandlas i för 

stor utsträckning. Studien påvisar också att Sverige behöver mer forskning på området då flera 

andra länder ligger före i arbetet med hur skolan ska anpassa verksamheten för matematiskt 

särbegåvade elever.  
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1. Inledning  
 

“Begåvningar är som fallskärmar – de fungerar bara när de öppnar sig”  

(Lord Thomas Robert Dewar 1864–1930) 
  

Vår litteraturstudie har syftet att belysa hur didaktisk forskning beskriver vilket stöd elever som 

har en djup förståelse för matematik kan få. Det inledande citatet av Lord Thomas 

Robert Dewar påvisar att särbegåvade elever behöver kunskapsmässig stimulans för att kunna 

nå sin fulla potential. Detta belyser även Eriksson och Petersson (Skolverket, 2018b, s. 2) som 

menar att matematiskt särbegåvade elever behöver mycket anpassningar i form av bland annat 

möjlighet att diskutera med likasinnade och utmanas med andra typer av uppgifter än resterande 

klasskamrater. Vidare drar Wahlström (1995) slutsatsen att många lärare har svårt att tillgodose 

matematiskt särbegåvade elevers behov då de anser att dessa är självgående samt svåra att 

upptäcka. Persson (2010, s. 10) betonar att en anledning till detta kan vara att det saknas 

forskning om särbegåvning. Därmed anser vi detta område relevant att undersöka närmare.  

 
Persson (2010, s.9) påtalar att Sverige behöver inspireras av andra länder när det kommer till 

särbegåvade elever. Detta då flertalet andra länder, bland annat England, kommit längre i sin 

forskning kring hur matematiskt särbegåvade elever ska stimuleras.  

 

Bakgrunden till denna idé kommer främst från de erfarenheter vi fått från 

vår verksamhetsförlagda utbildning. Under våra praktiker har handledare påtalat att en av de 

stora utmaningar de ser med sitt yrke är att utmana de elever som har lätt för skolan och då 

uppfylla läroplanens krav på att främja alla elevers lärande och utveckling (Skolverket, 2019, 

s. 5). Vi har valt att i denna litteraturstudie fokusera på hur matematiskt särbegåvade elever kan 

upptäckas och stimuleras i åldrarna fem till tio år. Under vår utbildning till grundlärare för 

förskoleklass och årskurs 1–3 upplever vi att matematikkurserna fokuserat mycket på hur vi 

som blivande lärare kan stötta och främja de elever som har svårt för matematik. Det vi däremot 

saknar i utbildningen är hur vi ska anpassa och möta de särbegåvade eleverna i undervisningen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar   

Denna litteraturstudie har syftet att belysa hur didaktisk forskning beskriver lärares bemötande 

av matematiskt särbegåvade elever i de tidiga skolåren. Fokus är att granska vad lärare, enligt 

forskning, kan göra för att stötta och stimulera de matematiskt särbegåvade eleverna. Tanken 

är således att bidra med mer kunskap kring vad en särbegåvad elev är samt hur denne kan 

stimuleras kunskapsmässigt. Utifrån ovanstående kommer följande frågeställningar att 

besvaras:  

• Hur kan särbegåvade elever inom matematik identifieras?  

• Hur arbetar lärare för att stötta matematiskt särbegåvade elever internationellt?  

• Hur kan lärare anpassa undervisningen för att stimulera och utmana matematiskt särbegåvade 

elever?  
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2. Bakgrund  
 

2.1 Styrdokument   

Den svenska skolan har en skyldighet att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. En del i 

detta är att på olika sätt främja alla elevers lärande och utveckling (Skolverket, 2019, s. 5).  I 

skollagen framkommer att; “elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2010:800, 3 Kap 

2§). Lärare har även skyldighet att planera sin undervisning på ett sådant sätt att varje elevs 

enskilda behov och förutsättningar tas hänsyn till (Skolverket, 2019, s. 12).   

Wahlström (1995) menar dock att många lärare har svårt att tillgodose detta och bortser från att 

särbegåvade behöver extra anpassningar. Fokus läggs istället på att anpassa undervisningen för 

de elever som har svårigheter. Vidare menar författaren att anledningen till att särbegåvade 

elever ofta inte får det stöd som styrdokumenten kräver är att de anses självgående, men att 

detta i realiteten inte är fallet. Särbegåvade elever behöver tvärtom mycket anpassningar och 

skräddarsydda utmaningar för att lyckas.    

 

2.2 Definitioner av särbegåvning   

Definitioner av särbegåvning innefattar ofta förmågan att resonera logiskt, tänka abstrakt och 

lösa komplexa problem. Vidare talas det också om att ett särbegåvat barn, för sin ålder, har ett 

stort ordförråd och en högre intensitet jämfört med sina jämnåriga. Särbegåvade barn har ett 

behov av att se helhetsbilden och kan därför ifrågasätta situationer som de upplever att de inte 

förstår. De söker svar på de frågor som är oklara och kan ibland uppfattas som att de har en 

dragning åt perfektionism (Pettersson, 2017, s. 9). Wallström (2010, s. 23) uppmärksammar att 

föräldrar tidigt märker barnets särbegåvning genom att det är uppmärksamt, nyfiket, vaket och 

vill ha omväxling. Vidare belyser författaren att när man talar om särbegåvade människor så 

utgör det en till två procent av världsbefolkningen. Dessa finns inom samhällets olika områden, 

däribland förskolor och skolor (Ibid, s. 17). Persson (1997, s. 50) definierar särbegåvning på 

följande sätt: ”Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och 

tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera beteenden”. En slutsats som 

kan dras av detta är alltså att ett särbegåvat barn inte behöver vara särbegåvat inom samtliga 

områden.  
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2. 3 Mönks triadiska interdependensmodell  

Mönks triadiska interdependensmodell (se Figur 1), används av flertalet forskare, exempelvis 

Pettersson (2011, s. 15), för att beskriva särbegåvning. Denna modell definierar särbegåvning 

som individuell potential inom ett eller flera ämnen. Med triad avses en grupp om tre aspekter 

eller element som är sammanlänkande. Interdependens innebär i sin tur ett gemensamt beroende 

(Mönks & Ypenburg, 2009, s.30). Modellen grundar hög begåvning på tre olika 

personlighetsegenskaper, som tillsammans bildar en triad. Dessa är motivation, kreativitet och 

högt intellektuella förmågor (Ibid, s. 30–31). Med motivation menar Mönks en persons drivkraft 

och vilja att fullborda ett specifikt arbete. Personen i fråga lockas av att utföra arbetet genom 

att sätta upp olika mål och planer. Genom god kreativitet har en individ förmågan att hitta 

problem samt finna lösningar på dessa. Ytterligare ett kännetecken är att personen är 

självständig och produktiv i sitt eget tänkande. Högt intellektuella förmågor definieras genom 

att intelligensen ligger över genomsnittet på ett intelligenstest (Mönks & Ypenburg, 2009, s 

27–28). För att dessa tre triadkomponenter ska uppnå sin fulla potential krävs det ett samspel 

med ytterligare en triad bestående av skola, vänner och familj (Ibid, s. 30). När de två triaderna 

sammanflätas bidrar det till att de särbegåvade eleverna kan utvecklas ostört (Ibid, s. 31).   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. Mönks triadiska interdependensmodell (Mönks & Ypenburg, 2009, s.30).  

2.3.1 Kritik mot Mönks triadiska interdependensmodell  

Kritik har riktats mot Mönks triadiska interdependensmodell då den inte genomgått en empirisk 

giltighetsprövning. Modellen har heller inte genomgått några utvärderingsstudier. Vidare är 

kreativitet en psykologisk konstruktion vilket innebär att dess användbarhet går att ifrågasätta 

då det inte finns några reliabla mätmetoder. Det finns också kritik emot variablerna i den andra 

triaden då dessa inte är granskade. Med detta menar Ziegel att barn från samma familj kan gå 

på samma skola vilket gör det svårt att skilja mellan vänner, skola och familj (Ziegel, 2010, s. 

58).  
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2.4 Skillnader mellan högpresterande och särbegåvade elever  

Då detta arbete fokuserar på matematisk särbegåvning har vi valt att förklara begreppen 

särbegåvning och högpresterande ur matematisk synvinkel. Pettersson (2017, s. 16) påtalar att 

det är viktigt för lärare att förstå skillnaden mellan matematiskt särbegåvade elever och 

matematiskt högpresterande elever. Detta då skillnaden mellan särbegåvade och 

högpresterande elever är stor både när det gäller intressen och vad de är intellektuellt kapabla 

till.  En matematiskt särbegåvad elev är en elev som har en förståelse för det matematiska 

tankesättet som sträcker sig långt över vad som anses normalt för dennes ålder. En särbegåvad 

elev utför inte alltid alla uppgifter som ges utan kan protestera mot nivån i tysthet. Dessa elever 

har inte som mål att vara bäst i klassen utan håller sig ofta i bakgrunden, därför är de inte särskilt 

lätta att upptäcka. Vidare belyser författaren att en matematiskt högpresterande elev fokuserar 

mycket på att vara bäst och snabbast utföra de uppgifter som ges. De har precis som 

särbegåvade elever högre potential att lära än andra och båda grupperna behöver extra stöd. 

Vilket stöd det handlar om skiljer sig mellan de olika grupperna. Pettersson (2017) refererar i 

sin bok till Kokot (1999) vilken beskriver skillnaden mellan de olika grupperna på följande 

sätt:   

 

                        De högpresterande är nyfikna, har goda idéer, kan oftast svaret, medan  

                        de särskilt begåvade är nyfikna, har tokiga idéer och ställer frågor,  

                        de högpresterande lär sig snabbt, kopierar, tycker om skolan, medan  

                        de särskilt begåvade redan kan, skapar nytt, tänker komplext och tycker   

                        om att lära. (Pettersson, 2017, s. 17)   

  

2.5 Särbegåvning inom matematikämnet   

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial till lärare som berör på vilket sätt stöd kan ges till 

särbegåvade elever i matematik. I Särskilt begåvade elever: ämnesdidaktiskt stöd i matematik 

(2018b) framhåller Eriksson och Petersson att de elever som får högt betyg i matematik är de 

som besitter en bred och djup kunskap inom flera av de fem matematiska förmågorna som ska 

utvecklas i den svenska skolans matematikundervisning. De fem förmågorna är 

begreppsförmåga, metodförmåga, kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och 

problemlösningsförmåga (Skolverket, 2019, s. 55). Dessa elever betecknas ofta som 

högpresterande (Skolverket, 2018b, s. 4). En särbegåvad elev kan vara väldigt intelligent men 

ofta endast inom en förmåga. Eftersom ett högt betyg i matematik kräver att eleven har denna 

kunskap inom flera förmågor är det inte säkert att den särbegåvade eleven har ett bra betyg. I 
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sin tur behöver alltså en elev som har bred och djup kunskap inom flera matematiska förmågor 

inte vara särbegåvad (Skolverket, 2018b, s. 4).  I stödmaterialet finns vissa formuleringar kring 

hur lärare ska planera sin undervisning i syfte att stödja de särbegåvade eleverna. Bland annat 

bör dessa elever få arbeta med öppna uppgifter och komplexa tal, vilka inte har förutbestämda 

svar (Skolverket, 2018b, s. 14 och 17). Författarna nämner vidare att det är viktigt att 

särbegåvade elever får möjlighet att diskutera med likasinnade i syfte att stimulera sin 

kreativitet. Det är dessutom bra att bjuda in vuxna med särbegåvning till att möta dessa elever. 

På detta sätt kan de särbegåvade eleverna få förebilder utanför skolan (Ibid, s. 13).    

   

2.6 Matematisk särbegåvning ur ett internationellt perspektiv  

Internationellt har skolor sedan länge utvecklat olika insatser för att möta de matematiskt 

särbegåvade eleverna. Dessa särbegåvade elever går i vanliga klasser och det förekommer 

sällan specialundervisning för denna målgrupp. Istället sker anpassningen i den dagliga 

undervisningen i form av individuell nivåanpassning där man arbetar med handledning och 

rådgivande samtal (Skolverket, 2018a, s.2).  I stora delar av Europa anordnas kurser och 

speciella evenemang, exempelvis tävlingar inom matematik, för de särbegåvade eleverna 

(EADSNE, 2009, s. 19). Detta sker utanför den formella skoltiden (Skolverket, 2018a, s.2).  

I England har forskarna under det senaste decenniet arbetat för att utveckla undervisningen för 

särbegåvade elever. Den engelska modellen innebär att upptäcka elevens förutsättningar och 

utifrån dessa individualisera den undervisning som sker i klassrummet. I USA definieras 

särbegåvade elever genom observationer, tester och intervjuer under de två första åren i skolan. 

Under tredje skolåret erbjuds de särbegåvade ett speciellt dataprogram som innehåller berikning 

inom matematikämnet (Wallström, 2010, s. 84–86). Wallström (2010, s. 88) belyser att forskare 

globalt inte är överens om hur lärare på bästa sätt ska erbjuda stöttning till de särbegåvade 

eleverna.  

Freeman, Raffan och Warwick (2010) genomförde en internationell kartläggning över olika 

länders utvecklingssystem för att se hur dessa utvecklar särbegåvade elevers förmågor på bästa 

sätt. De kom fram till att det tidigare sättet att se på begåvning som något ärftligt har förändrats. 

Idag definierar många länder särbegåvning som en fallenhet som kräver ansträngning för att 

utvecklas. I flera olika länder fokuserar undervisning av särbegåvade elever mycket på etik och 

demokratiska värderingar då chansen anses stor att de kommer bli framtida ledare (Skolverket, 

2018a, s. 5).   
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3. Metod  

Detta är en litteraturstudie i vilken vi har gjort en informationssökning. Studien är gjord genom 

att identifiera ett intressant forskningsområde och sedan genomföra systematiska 

databassökningar i syfte att välja ut relevant material för att ge en heltäckande bild av området 

(Nilholm, 2017). I denna del beskrivs hur informationssökningen till litteraturstudien har 

genomförts samt hur det utvalda materialet har analyserats. Dessutom presenteras de 

urvalskriterier vi valt med utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställningar. 

   

3.1 Informationssökning  

Genom söktjänsterna ERIC, Google Scholar och SwePub har vi funnit det analysmaterial som 

presenteras i tabell 2 nedan.   

De sökord vi använt oss av är baserade på huvudorden i vårt syfte; matematik, särbegåvade 

elever och tidiga skolår. Utifrån dessa sammanställde vi följande tabell vilken bland annat 

inkluderar synonymer och engelska översättningar i syfte att finna forskning även från den 

internationella arenan. Detta för att öka studiens trovärdighet och ge en bredare bild av området 

(Nilholm 2017, s. 42). Under litteratursökningen använde vi olika kombinationer av orden i 

tabell 1 och fann då den litteratur vi valt.   

 

    Tabell 1: sökord  
   Matematik  Särbegåvade elever  Tidiga skolår  

Synonymer       Intelligenta elever  

 Särskilt begåvade  

   

Bredare/överordnade 

termer  

 Skolan      Grundskolan   

Smalare termer   Grundläggande matematik        

Relaterade termer         Lågstadiet  

Översättning   Mathematics  

 Mathematics education    

   

 Gifted students  

 Talented students  

 Elementary school  

 Primary school  

  

 

Sökprocessen har även inkluderat thesaurus- och frassökningar. Vidare användes trunkering 

och AND inkluderades mellan sökorden.   

De tre krav vi ställt på det material vi valt ut är: 

1. Texterna ska behandla barn i lågstadieåldern, det vill säga elever omkring 5 till 10 år.  

2. Texterna ska tydligt vara inriktade på matematiskt särbegåvade elever.  

3. Texterna ska vara vetenskapligt granskade. 
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Vår sökprocess inleddes med att söka i de nämnda databaserna. Litteratursökningen i ERIC (se 

figur 2) inkluderade sökorden; ”gifted students” och mathematics. Denna sökning ledde till 

495 träffar. I syfte att avgränsa sökningen lades sedan frasen ”elementary school” till vilket 

ledde till 91 träffar. Följaktligen gjordes ytterligare en avgränsning baserat på titeln följt av 

abstract, utifrån de titlar vi fann relevanta för vår inklusion, vilket ledde fram till fem av de sju 

valda artiklarna från ERIC.  

  

  

 

 
 

   

      Figur 2: Flödesschema över sökprocessen på ERIC 

 

Det resterande materialet är funnet med samma tillvägagångssätt på ERIC, SwePub och 

Google Scholar. Dessa sökningar resulterade i ytterligare två artiklar på ERIC, en på SwePub 

och fyra på Google Scholar. Inga specifika avgränsningar har gjorts gällande publikationsår. 

Det material som valts har ett tidsintervall på 43 år (1977–2020) vilket gör det möjligt att 

studera och problematisera utvecklingen på området. Gällande publikationsspråk har 

avgränsningar gjorts till svenska och engelska. 

Denna litteraturstudie innehåller tolv publikationer däribland åtta tidskriftsartiklar, en 

doktorsavhandling, en licentiatavhandling, ett antologikapitel och en konferensrapport. 

Samtliga presenteras i tabell 2 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sökning i ERIC 

Sökord:  

“gifted students”  

mathematics 

 

Antal träffar: 495 

Avgränsad sökning:  

Tillägg av frasen:  
“elementary school” 
   Antal träffar: 91 

Avgränsning 

baserat på titel. 

 

Antal träffar: 11 

 
Avgränsning 

genom abstract 

och kriterier för 

inklusion.  

Antal träffar: 5 
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Tabell 2: Översikt över utvalt material  
 

Artikelnamn  Författare  Årtal  Land   Publikationstyp 
Assessment, Acceleration, and 
Optimal Learning: The Talent Search 

Model 

S. Corwith  
 

2019 USA Tidskriftsartikel 

How Are Schools in England Addres

sing the Needs of Mathematically    

Gifted Children in Primary Class -
rooms? A Review of Practice  

C. Dimitriadis  2012  England   Tidskriftsartikel   

Mathematically Gifted Students:      

How Can We Meet Their Needs?  
S. Fello & 

J. V. Rotigel   

 
  

2004  USA   Tidskriftsartikel   

Problems to discover and 
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3.2 Analysprocess  

Det material som exkluderats under informationssökningen uteslöts på grund av att det inte 

uppfyllde våra inklusionskriterier och därmed inte är relevant för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det exkluderade materialet har berört elever som har höga resultat i skolan 

utan att vara särbegåvade, baserat på den definition av begreppet som presenteras i bakgrunden 

(se 2.4). Vidare berörde en del av det exkluderade materialet andra åldersgrupper än den som 

är fokus för vårt arbete (fem till tio år). Vanligt var också att texterna ifråga inte var 

vetenskapligt granskade och därmed oanvändbara i denna studie.    

Det valda materialet har analyserats genom att vi i ett första steg var och en för sig läst igenom 

valda publikationer och identifierat samtliga delar som belyser vårt syfte och våra 

frågeställningar ur något perspektiv. I ett andra steg har våra analyser från genomläsningen 

sammanförts och jämförts i syfte att få en sanningsenlig och relativt objektiv bild av 

materialet. Samtliga publikationer har i ett tredje skede sammanställts i en matris, se bilaga. I 

matrisen presenteras varje publikations syfte, design och innehåll. Utifrån denna matris har 

materialet kategoriserats efter våra frågeställningar, detta för att på ett systematiskt sätt kunna 

finna skillnader och likheter mellan texter som berör samma fråga.  

I resultatdelen är litteraturstudiens material uppdelat i tre delar vilka grundar sig på de tre 

forskningsfrågorna (se 1.1). De framkomna svaren på de tre forskningsfrågorna diskuteras 

sedan i diskussionsdelen där olika perspektiv ställs emot varandra och skillnader och likheter 

belyses.   
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4. Resultat   

4.1 Hur särbegåvade elever inom matematik kan identifieras 

I det valda analysmaterialet som tar upp identifiering av särbegåvade elever har två 

olika perspektiv funnits. Dessa är att identifiera särbegåvning genom elevers 

beteendeegenskaper samt identifiering genom matematiska tester. Nedan presenteras de olika  

perspektiven var för sig och ställs sedan mot varandra i diskussionen.    

4.1.1 Identifiering av särbegåvade elever genom beteendedrag  

Det verkar som att det internationellt saknas en allmänt accepterad definition av vad 

särbegåvning är vilket leder till att identifikation av dessa elever många gånger grundas på 

beteendedrag. De särbegåvade eleverna har samma utmärkande drag oavsett kultur och 

ursprung (Westling Allodi 2014 s. 144; Stevenson, Lee och Chen, 1994, s. 52). Lärare ser ofta 

särbegåvade som en homogen grupp men dessa elever är i verkligheten lika unika som 

normalbegåvade utöver sin nyfikenhet för kunskap. En matematiskt särbegåvad elev visar sina 

kunskaper först när hen blir tillräckligt stimulerad. Dessa elever har ett exceptionellt minne och 

analysförmåga. De är mycket intressestyrda och målmedvetna vilket kan leda till hög stress vid 

misslyckanden. Särbegåvade elever lär sig fortare än sina jämnåriga redan från 

födseln (Westling Allodi, 2014, s.141–142; Pettersson, 2011, s. 232). Till skillnad från Parish 

(2014, s. 515), som påstår att matematiskt särbegåvade elever är introverta, 

menar Westling Allodi (2014, s. 142) att detta är en myt då dessa elever kan ha god social 

kompetens. Matematiskt särbegåvade elever kännetecknas genom att de ofta kommer fram till 

svaret väldigt fort utan att kunna redovisa sina tankegångar och valda strategier. Dessutom 

lyssnar de inte aktivt på lektionerna då de finner innehållet för enkelt. Särbegåvade elever är 

vanligtvis begåvade inom ett matematiskt område. Inom detta område är de särbegåvade mer 

intresserade av “varför” snarare än “hur”. Förklaringen till detta kan vara att matematiskt 

särbegåvade elever vill lösa uppgifter på enklaste sätt och anser därför algoritmer som 

överflödiga. I sitt arbete är de ofta noggranna och arbetar relativt 

långsamt. Är undervisningen enbart fokuserad på färdighetsträning, med bland annat 

algoritmer, kan de särbegåvade bli uttråkade och därmed dölja sin förmåga. En anledning till 

detta kan vara att de vill passa in bland sina klasskamrater (Rotigel och Fello, 2004, s. 47; 

Parish, 2014, s. 515; O´Boyle, 2008, s.185). Mellroth (2020, s. 3) lyfter fram att särbegåvade 

elever löper risk att bli utåtagerande vid matematisk understimulans. Författaren anser vidare 

att en lärare, oavsett beteendeindikationer hos eleven, behöver studera hela elevens 

matematiska kunskapsutveckling för att med säkerhet kunna identifiera särbegåvning (Ibid, s. 

2).       
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4.1.2 Identifiering av särbegåvade elever genom tester  

House, Gulliver och Knoblauch, 1977, s. 223 belyser vikten av att identifiera särbegåvade 

elever så tidigt som möjligt, detta genom olika individualiserade tester. Författarna anser att det 

är viktigt att lärare på egen hand kan identifiera särbegåvning men att det i skolvärlden saknas 

kunskap för detta. Även Corwith (2019, s. 17) menar att tester är viktiga för 

identifikationen. Hon förespråkar användandet av modellen The talent search model och dess 

tillhörande tester. Grundtanken med denna modell är att använda tester som är menade för äldre  

elever för att identifiera matematiskt särbegåvade elever.   

 

Det har identifierats belägg för att särbegåvade elever använder sin högra hjärnhalva mer och 

på ett annat sätt än normalbegåvade. Det är även vanligt att de särbegåvade eleverna använder 

båda hjärnhalvorna lika mycket i aktiviteter där normalbegåvade främst skulle använda den ena 

hjärnhalvan. Det finns tre karaktäristiska drag i hjärnaktiviteten hos särbegåvade elever. Dessa 

är förbättrad utveckling av den högra hjärnhalvan som resulterar i en unik form av samarbete 

mellan hjärnhalvorna som kombinerar kognition och beteende, förbättrad kommunikation 

mellan hjärnhalvorna som bidrar till att koordinera information, ökad hjärnaktivitet i nivå med 

en vuxen som underlättar informationsbearbetning. Det är därför viktigt att utföra neurologiska 

tester för att identifiera matematiskt särbegåvade elever (O’Boyle, 2008, s. 181).    

 

Till skillnad från ovanstående forskare belyser Freiman (2006, s. 51) vikten av att utföra tester 

kring särbegåvning i praktiska matematiska sammanhang. Freiman utförde 

klassrumsobservationer av klasser från förskoleklass till och med årskurs 6 som innefattade 238 

elevers deltagande. Dessa elever låg på en varierad kunskapsnivå. Exempelvis skulle eleverna 

mata kaniner med morötter där varje kanin skulle få en morot. Detta tvingade eleverna att tänka 

på två aspekter samtidigt, nämligen att antalet morötter motsvarar antalet kaniner. 

Skillnaden mellan de normalbegåvade och särbegåvade i denna uppgift var att de särbegåvade 

systematiskt kategoriserade sina morötter efter ett geometriskt mönster. Ytterligare en uppgift 

var att sortera babushka-dockor i rätt storlek. De normalbegåvade valde att pröva sig fram 

medan de särbegåvade systematiskt sorterade dockorna utefter storlek (Ibid, s. 54). Slutsatsen 

Freiman gör är att särbegåvade elever arbetar mer systematiskt än de normalbegåvade.  
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 4.2 Hur lärare arbetar för att stötta matematiskt särbegåvade elever internationellt  

Internationellt arbetar länder på varierande sätt med särbegåvade elever. Lärarutbildningar i de 

flesta länder erbjuder möjlighet att välja kurser om undervisning av särbegåvade 

elever. Identifikationen av dessa elever varierar, gemensamt är dock att fokusera på antingen 

tester eller identifiering genom rekommendationer från lärare. Kritik riktas mot att flera länder 

endast erbjuder anpassningar till särbegåvade elever med en hög socioekonomisk 

bakgrund. För att möta denna kritik har flertalet länder valt att erbjuda anpassningar för 

särbegåvade elever med annat modersmål och andra förutsättningar (Westling Allodi, 2014, s. 

143 och 148). Nedan presenteras vad valt material tar upp kring matematisk särbegåvning 

internationellt.  

 

I England får de särbegåvade eleverna, med lärarens stöd, arbeta matematiskt undersökande 

inom ramen för klassrumsundervisningen.  De matematiskt särbegåvade eleverna är av lika 

stort behov av lärarens stöd som en normalbegåvad. När de särbegåvade eleverna får detta stöd 

ökar deras möjlighet att nå sin fulla potential. Det anses vara av stor vikt att lärarna har rätt 

utbildning för att möta de särbegåvade elevernas behov (Dimitriadis, 2012, s. 73). 

 

Till skillnad från England har USA valt att erbjuda särbegåvade elever att göra tester vilka leder 

till förslag på lämpliga fritidsaktiviteter som ska utveckla deras matematiska kunskap. Testerna 

baseras bland annat på The talent search model (se 4.1.2) och finns på fem olika ställen i 

USA. Utifrån resultatet anpassas även nivån på skolarbetet. I de fall där skolan inte erbjuder 

möjlighet att genomföra detta test kan föräldrar på eget initiativ anmäla sina barn till att göra 

provet. Utöver detta erbjuder inte de amerikanska skolorna något speciellt stöd för de 

matematiskt särbegåvade eleverna (Corwith, 2019, s. 18).   

 

Stevenson, Lee och Chen belyser att skolsystemet i västvärlden skiljer sig från det skolsystem 

som finns i Asien. Dessutom skiljer sig synen på särbegåvade elever. Detta anser 

författarna beror på kulturella skillnader (1994, s. 27). I en intervjustudie har Stevenson, Lee 

och Chen intervjuat forskare inom pedagogik i Kina, Taiwan och Japan samt sammanställt och 

jämfört deras svar (Ibid).  

 

I Kina har staten inga institutioner eller liknande för undervisning av matematiskt särbegåvade 

elever men det finns många program för dessa som skapats både inom och utanför 

skolorganisationen. I vissa delar av landet finns det även egna läroplaner för matematiskt 

särbegåvade, i dessa ingår oftast inte humanioraämnen. Det finns också tidningar med 
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matematiska problem anpassade för särbegåvade elever i olika åldrar. Vanligt är att 

särbegåvade i Kina får hoppa över flera årskurser (Stevenson, Lee & Chen, 1994, s. 28–33).  

 

Taiwan är relativt likt Kina rörande matematikundervisning av särbegåvade elever. Dock 

är intresset från den taiwanesiska staten i frågan nytt. I Taiwan finns både enskilda klasser för 

särbegåvade samt klasser med olika kunskapsnivåer. De särbegåvade eleverna som går i vanlig 

klass får istället specialanpassningar. Det har i landet gjorts undersökningar i syfte att ta fram 

lämpligt undervisningsmaterial. För att en elev ska få ta del av detta material inom matematik 

måste hen bland annat få högt resultat på ett IQ test samt matematikprov och ha ett högt betyg 

i ämnet. Dessutom ska hen ha utmärkt sig i en matematisk tävling. Till skillnad från Kina anser 

Taiwan att en särbegåvad elev helst ska följa sin årskurs. Taiwan har utbildningskurser för 

lärare i hur man undervisar särbegåvade elever (Stevenson, Lee & Chen, 1994, s. 33–37).   

 

I Asien är Japan det land som urskiljer sig mest angående matematiskt särbegåvade 

elever. Staten har inga speciella program för dessa elever. Landet har inga specialklasser och 

elever får sällan hoppa över en årskurs. Detta beror på att det i Japan råder en kultur som 

förespråkar hårt arbete och likställdhet, det vill säga att klara sig igenom skolan utan större 

ansträngning är inte omtyckt. Dock jobbar lärare mycket med nivågrupperingar och 

matematiskt undersökande arbetssätt. På högstadie-nivå finns det vissa försök till anpassningar 

för särbegåvade, bland annat att låta dem komma in på ”high school” utan att göra 

antagningsprov. Det finns en del aktiviteter efter skolan för matematiskt särbegåvade elever, 

men dessa inkluderar främst att stanna kvar en timme och studera. I Japan finns det olika åsikter 

om hur landet ska utvecklas gällande särbegåvade elever. En del av befolkningen anser att 

Japan bör bortse från sina kulturella värderingar och istället använda Kina som modell för att 

producera högutbildade ungdomar genom att skapa speciella program för dessa elever 

(Stevenson, Lee & Chen, 1994, s.37–43).   

 

Stevenson, Lee och Chen (1994, s. 59) drar slutsatsen att elever som kommer från länder med 

höga skolresultat studerar hårdare. Huruvida ett land har skapat möjligheter för särbegåvade 

beror inte på ekonomin utan mer på samhällets grundläggande värden.  

 

Sverige har kommit framåt i sin utveckling och kunskap kring matematiskt särbegåvade elever 

men det anses fortfarande inte vara tillräckligt för att tillgodose dessa elevers behov. Viljan hos 

de svenska lärarna finns där men det saknas resurser och kunskap om särbegåvning. Inom det 

svenska skolväsendet finns det inte några nämnvärda insatser för att stötta de särbegåvade 
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eleverna inom matematik. Utmaningen för dessa elever är idag att fortsätta räkna framåt i sin 

matematikbok, alternativt få göra arbetsblad med högre svårighetsgrad som berör området. I 

vissa fall får de också arbeta i en matematikbok som är avsedd för äldre elever. Den 

dominerande matematikundervisningen i den svenska skolan är den tysta räkningen och det är 

bristfälligt med tid för diskussion och gemensamma genomgångar. Det sistnämnda gynnar 

särskilt de särbegåvades kunskapsutveckling (Mellroth, 2020, s. 1; Pettersson 2008, s. 115; 

Pettersson 2011, s.212–213).  

 

4.3 Hur lärare kan anpassa undervisningen för att stimulera och utmana matematiskt 

särbegåvade elever  

Gemensamt för flertalet forskare i det utvalda materialet är att de anser att lärare behöver mer 

kunskap för att kunna stimulera och utmana matematiskt särbegåvade elever på bästa sätt. En 

lärare kan göra olika anpassningar men flera av dessa kan anses oväsentliga om läraren i fråga 

inte har utbildning i att undervisa särbegåvade elever. En utbildning som i nuläget inte finns att 

tillgå i Sverige (Westling Allodi, 2014; Dimitriadis, 2012, s. 59; House, Gulliver & Knoblauch, 

1997, s. 224). Westling Allodi (2014, s. 44) menar att anpassning av läroplanen efter dessa 

elever är viktigt men att detta är svårt att uppnå i Sverige. Detta då det råder en uppfattning om 

att inte definiera elever efter visad kunskapsnivå och funktionsnedsättningar. Anpassningar är 

i viss mån möjliga men kunskapsmålen att uppnå är alltid detsamma (Ibid, 46). Mellroth (2020, 

s. 15) belyser att den svenska lärarkårens ökade kunskap kring särbegåvning bör innehålla 

möjligheter för lärare med erfarenhet inom området att dela med sig av sina 

arbetssätt. Författaren anser att lärarna är den viktigaste komponenten för att särbegåvade elever 

ska nå sin fulla potential.  

 

Att individualisera undervisningen för de matematiskt särbegåvade eleverna är något som flera 

av forskarna i artiklarna rekommenderar. Dessutom understryks att den individualiserade 

undervisningen av en särbegåvad elev inte alltid bör innebära att hoppa över en årskurs. Istället 

bör lärare lägga vikten på att uppmärksamma och integrera de särbegåvade eleverna lika 

mycket som övriga klasskamrater. Ett öppet och tillåtande klimat i klassrummet anses vara den 

viktigaste komponenten för att särbegåvade elever ska lyckas och känna motivation. (House, 

Gulliver och Knoblauch,1977, s. 226; Westling Allodi, 2014, s. 149; Dimitriadis, 2012).  

 

Freiman (2006, s. 65) menar att läraren bör utforma matematikundervisningen utifrån tre 

aspekter. Dessa är öppna problem, modifierade rutinuppgifter av lärare samt modifierade 

rutinuppgifter av elever. Detta påstår Freiman skapar utmanande lärsituationer för särbegåvade 
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elever. Westling Allodi (2014, s.145) belyser att detta är svårare för lärare i de tidiga 

skolåren än för lärare i de senare årskurserna. Dock ger inte författaren någon anledning till 

detta. Pettersson (2011, s. 139) påtalar vikten av att lärare gör sitt yttersta för att den 

särbegåvade eleven ska få en undervisning som utvecklar dennes matematiska kunskaper. Hon 

menar att detta i vissa fall behöver leda till att en lärare i äldre årskurser får ta över ansvaret för 

elevens matematikundervisning och därigenom fungera som en slags mentor för den 

särbegåvade.  

 

Den individualiserade undervisningen bör utformas efter den särbegåvades kunskapsnivå och 

inte efter de kunskapskrav som finns för den aktuella årskursen. Resultatet på ett prov (som 

mäter årskursens kunskapskrav) visar inte den särbegåvades egentliga kunskapsnivå utan 

bekräftar endast att eleven kan det som förväntas i den åldern. Därav bör läraren låta elever som 

enkelt klarar matematikproven få pröva att genomföra ett prov avsett för elever i en högre 

årskurs. När lärare och elev funnit den kunskapsnivå eleven erhåller ska undervisningen 

anpassas utefter detta (Corwith, 2019, s. 18; Rotigel & Fello, 2004, s. 49). O’Boyle påtalar att 

läraren ska anpassa sina bedömningskriterier vid rättning av särbegåvades matematikprov. 

Detta då särbegåvade vanligtvis inte använder samma tankesätt som 

en normalbegåvad. Exempelvis har en särbegåvad elev svårigheter att redogöra för de 

strategier och tankeled som hen har använt vid uträkningen. Då särbegåvade elever 

använder den högra hjärnhalvan (den estetiska) mer bör läraren i sin matematik-

undervisning dessutom använda mer multimodala verktyg så som exempelvis bild och film 

(O’Boyle, 2008, s. 184).  Avslutningsvis är det av yttersta vikt att kommunikationen mellan 

hem och skola är tydlig då detta gynnar den särbegåvade elevens kunskapsutveckling (House, 

Gulliver & Knoblauch, 1977, s. 225). 
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5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  

I vår litteraturstudie har vi under sökprocessen funnit mycket material som givit svar på våra 

frågeställningar (se 1.1). Det material vi valt att basera vår studie på 

innehåller tolv publikationer skrivna av elva olika författare respektive författarteam, vilket gör 

att studiens resultat kan anses ge en bred bild av området. Dessutom ger de internationella 

artiklarna i denna litteraturstudie en indikation på hur lärare världen över arbetar med 

särbegåvning inom matematik. De valda artiklarna täcker ett stort tidsintervall (1977–

2020). Dock har vi upptäckt att den forskning som nyligen genomförts mestadels 

hänvisar till äldre forskning. Alltså är forskningsresultaten i de utvalda artiklarna liknande 

oavsett publikationsår. Exempel på detta är artikeln från 1994 (Stevenson, Lee & 

Chen) som kan anses oaktuell då utvecklingen i Kina, Japan och Taiwan troligen gått 

framåt sedan publiceringen. Då vi gjort försök att finna nyare forskning rörande särbegåvning 

i Asien har vi endast funnit material som hänvisar till denna studie. Då detta material 

inte innehöll någon annan bild av ländernas syn på särbegåvning beslutade vi att ta med 

ursprungskällan i studien.  I sökprocessen har vi valt att i ett stadie göra avgränsningar baserat 

på titel trots att vi är medvetna om att titeln i vissa fall kan vara missvisande. Detta då vi fick 

så pass många träffar att det var orealistiskt att läsa alla abstract. Därmed finns det en risk att vi 

har gått miste om relevanta artiklar.  

 

Det har varit svårt att finna forskning kring matematisk särbegåvning i Sverige, vilket har lett 

till att vi i vår sökprocess fått söka mestadels med engelska sökord. Därmed är majoriteten av 

de tolv artiklarna skrivna på engelska av utländska forskare. Detta leder till att situationen för 

matematiskt särbegåvade elever i svensk skola inte får särskilt mycket utrymme i denna studie. 

Dock anser vi att detta istället kan vara en indikation på att det behövs 

mer svensk forskning inom området.  

 

Feltolkningar av det engelska materialet kan ha förekommit på grund av språkbrister då vi inte 

med säkerhet har kunnat veta om forskarna i artiklarna hänvisar till särbegåvade eller 

högpresterande elever (se 2.3). Dock har vi gjort noggranna eftersökningar, såsom att slå i 

ordböcker och leta synonymer, kring dessa begrepp på engelska för att försöka förebygga 

misstolkningar. Skulle denna studie genomföras på nytt skulle vi ha tagit direktkontakt med 

forskare inom området. Detta för att få en aktuell bild av vad forskning säger om 

matematiskt särbegåvade elever.  
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Det valda materialet har lästs noggrant flertalet gånger och jämförts grundligt. Vi valde under 

arbetets gång att ägna mycket tid åt denna process i syfte att säkerställa att studiens resultat 

blev tillförlitligt. Utifrån denna närläsning och komparativa analys har vi kunnat fastställa att 

studiens validitet är hög då samtliga artiklar tydligt berör vårt syfte och våra frågeställningar. 

Vidare kan även reliabiliteten för vår litteraturstudie anses hög då vi genom hela 

analysprocessen noggrant ställt samtliga tolv artiklar emot våra valda kriterier (se 3.1). Baserat 

på ovanstående anser vi att valt material och denna litteraturstudie ger en trovärdig och 

övergripande bild av arbetet med matematiskt särbegåvade elever.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras det material som presenterats i resultatdelen. För tydlighetens skull har vi valt 

att diskutera en frågeställning i taget och till sist presentera en avslutande reflektion kring 

studiens relevans.   

 

5.2.1 Hur särbegåvade elever inom matematik kan identifieras 

Huruvida en lärare bör identifiera matematiskt särbegåvade elever genom beteendedrag eller 

med hjälp av tester finns det inget säkert svar på. Då särbegåvade elever inte är en homogen 

grupp, utan tvärtom är ganska olika, kan slutsatsen dras att en lärare inte endast kan basera sin 

identifikation på hur en elev beter sig i skolsammanhang.    

  

Det analyserade materialet i denna litteraturstudie presenterar något olika beteendedrag som 

går att finna hos särbegåvade elever. Sammantaget kan det dock sägas att en matematiskt 

särbegåvad elev är nyfiken, effektiv, snabbtänkt och har hög logisk resonemangsförmåga. Att 

de olika studierna i denna uppsats skiljer sig åt gällande vilka beteendedrag de anser vara 

utmärkande kan bero på att de undersökt olika individer och grupper av särbegåvade. Detta kan 

förklaras med att särbegåvades beteendedrag snarare beror på individen än det faktum att hen är 

särbegåvad. Således anser vi att tester är mer pålitligt då särbegåvning i grunden handlar om 

elevernas kunskapsnivå och inte hur de beter sig.  Sammantaget har det analyserade materialet 

visat på tre olika testtyper; teoretiska, praktiska eller neurologiska. Det framgår också att 

testerna i sig skiljer sig åt. Vilken av dessa testtyper som anses vara bäst svarar inte denna 

litteraturstudie på. Utifrån det resultat vi fått fram inser vi vikten av att lärare på egen hand kan 

identifiera matematiskt särbegåvade elever i sina klasser. Med grund i detta kan man anse 

att   O’ Boyles neurologiska tester blir svårt att genomföra i ett klassrum. Således återstår 

praktiska och teoretiska prov. Frågan rörande vem som ska utföra dessa tester och hur mycket 
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tid detta kommer att ta från den vanliga undervisningen är svår att svara på. Att över huvud 

taget identifiera särbegåvade elever inom matematik försvåras dessutom genom det faktum att 

det endast är en till två procent av världsbefolkningen som anses särbegåvade (Wallström 2010, 

s. 17). Därmed är det ännu färre som är matematiskt särbegåvade. Då denna grupp dock ska få 

sina kunskapsbehov tillgodosedda, precis som alla andra elever (Skolverket, 2019, s. 5), 

behöver ändå tester genomföras.  

 

5.2.2 Hur lärare arbetar för att stötta matematiskt särbegåvade elever internationellt  

Vi har uppmärksammat att det internationellt finns flera olika tillvägagångssätt när det 

kommer till hur lärare arbetar med matematiskt särbegåvade elever. Det råder delade meningar 

kring huruvida den rätta anpassningen av matematiskt särbegåvade ska innefatta att hoppa över 

en eller flera årskurser. Denna diskussion innefattar även frågan kring huruvida en matematiskt 

särbegåvad elev utvecklas bäst inom ramen för klassrumsundervisningen eller i en nivåbaserad 

grupp. Här går åsikterna mellan länderna isär. Dock finner vi inget belägg för att något av 

alternativen skulle vara mer fördelaktigt. Baserat på att alla matematiskt särbegåvade har 

individuella egenskaper anser vi att den bästa anpassningen för dessa elever troligtvis varierar 

från fall till fall. Om det dock gynnar elevens skolgång i stort att hoppa över en eller flera 

årskurser är något vi reflekterat över. Detta baserat på Perssons (1997, s, 50) citat (se 2.2) att 

en särbegåvad elev inte behöver vara särbegåvad inom samtliga ämnen. Därmed kan en elev 

som är duktig i matematik behöva extra stöd i andra ämnen vilket kräver att hen går kvar med 

sin årgång och istället får specialanpassning inom just matematik.  

 

Dessutom har denna litteraturstudie visat att det i Asien råder delade meningar om hur 

matematiskt särbegåvade elever ska bemötas. Dock finner vi likheter mellan Kina och 

USA rörande viljan att skapa fritidsaktiviteter för matematiskt särbegåvade. Stevenson, Lee 

och Chen (1994, s.27) drar slutsatsen att anledningen till att denna vilja inte råder i Japan är på 

grund av landets kulturella värderingar. Då denna litteraturstudie har visat att även Sverige är 

ett land som saknar berikande möjligheter för matematiskt särbegåvade elever är det intressant 

att reflektera kring den svenska kulturens värderingar. Persson (2010, s. 9–10), professor 

i pedagogisk psykologi, slår fast att särbegåvade barn under en lång tid har varit försummade i 

Sverige. Detta på grund av den mycket etablerade och något gammalmodiga jantelagen som 

innebär att man ska rätta in sig i ledet och inte skilja sig från mängden. Då den svenska kulturen, 

enligt Persson (Ibid), kan ge en förklaring till avsaknaden av anpassningar för matematiskt 

särbegåvade i den svenska skolan finner vi Stevenson, Lee och Chens slutsats trovärdig (1994, 
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s. 27). Detta resonemang kan utvecklas genom att inkludera den svenska skolans 

kompensatoriska uppdrag, vilket bland annat framkommer i skollagens (SFS, 2010:800) 1 kap. 

9§ rörande en likvärdig utbildning. Denna tradition i svensk skola gör att det inte anses tillåtet 

att favorisera priviligierade elever för mycket. Att detta dock förekommer i andra 

länder (Westling Allodi, 2014, s. 148) så som bland annat USA (Persson, 2010, s. 9) gör att 

teorin kring kulturella värderingars betydelse i denna fråga förstärks.   

 

Avslutningsvis drar vi slutsatsen att anpassningar för de matematisk särbegåvade skiljer sig 

mellan de valda länderna i denna litteraturstudie. Behovet av att anpassa 

matematikundervisningen för de särbegåvade är tydligt. Dock finns det ingen av 

de ovan nämnda länderna som har en tydlig ledarroll i hur man ska bemöta och anpassa 

undervisningen för dessa elever.  

 

5.2.3 Hur lärare kan anpassa undervisningen för att stimulera och utmana matematiskt 

särbegåvade elever  

Flertalet av forskarna i vårt analyserade material belyser vikten av att lärare ska anpassa och 

individualisera undervisningen för att stimulera och utmana de matematiskt särbegåvade 

eleverna. Dock framgår inget tydligt förslag på hur detta ska göras. Mellroth (2020, s. 15) anser 

att de lärare som besitter kompetensen bör dela med sig till sina kollegor. Något vi reflekterar 

över är hur en lärare kan anses ha kunskap och kompetens kring särbegåvade elever då det inte 

finns någon specifik utbildning/kurs kring detta område. Är denna kompetens då baserad på 

egna erfarenheter och kan man då anse att dessa lärares anpassningar är tillräckligt bra för 

de matematiskt särbegåvade eleverna?  Baserat på de analyserade publikationerna i detta arbete 

anser vi att matematiskt särbegåvade elever är så pass komplexa att lärare borde erbjudas 

utbildning på området vilket erbjuds i flera andra länder. Detta likt de fortbildningar som finns 

att tillgå om hur elever med matematiksvårigheter ska stöttas.    

 

En skillnad vi lagt märke till under arbetets gång är att det i Kina finns specialkonstruerade 

läroplaner för matematiskt särbegåvade elever vilket är något som saknas i den svenska skolan 

där också den rådande läroplanen anses svåranpassad.  Att detta är fallet torde göra att 

anpassning för matematiskt särbegåvade elever i Sverige ställer högre krav på lärare att tänka 

själva än i andra länder. Persson (2010, s. 9) ger förslag på en amerikansk modell vid namn 

Counseling vilken går ut på att en person, vars kompetens motsvarar den svenska skolkuratorns, 

yrkesvägledarens, skolpsykologens samt terapeutens, ska stötta och ge rådgivning kring 
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den särbegåvade eleven och hens utbildning. Dock menar Persson att denna anpassning grundar 

sig i att det i amerikansk lagstiftning finns en lagstadgad rätt till särskilt stöd om man anses 

“gifted”. I svensk lagstiftning finns inte denna tydliga motsvarighet vilket leder till att denna 

modell kan vara svår att implementera i de svenska skolorna. Ytterligare en fundering kring 

denna modell är huruvida denna person besitter de ämneskunskaper som behövs för att stötta 

den matematiskt särbegåvade eleven? Därmed kanske denna modell, som Persson påpekar, 

snarare lämpar sig som ett allmänt stöd för särbegåvade elever i skolan än inom ett specifikt 

ämne. Läraren torde därför vara den person som har störst möjlighet att stötta de särbegåvade 

eleverna i matematik. 

 

Dimitriadis (2012), Parish (2014) och Westling Allodi (2014, s. 149) framhåller vikten av att 

integrera och uppmärksamma de matematiskt särbegåvade i lika hög utsträckning som 

resterande elever. Att detta torde vara en nyckel till framgång för samtliga elever oavsett 

kunskapsnivå gör att det inte kan anses vara en specifik anpassning för just matematiskt 

särbegåvade. Detta resonemang förstärks genom att den svenska skolan sedan flera år tillbaka 

jobbar med ett inkluderande arbetssätt i samtliga skolformer.  

 

En forskare som ger ett relativt konkret förslag kring hur anpassningar inom matematikämnet 

ska åstadkommas är Freiman som rekommenderar modifierade rutinuppgifter (se 4.3). Att 

modifiera redan existerande rutinuppgifter är något som troligtvis kräver mycket tid, kunskap 

och ansträngning från lärarens sida. Då kraven på lärarna har ökat, anser vi att detta kan vara 

svårt för varje lärare att hinna med i vardagen. Något som hade underlättat för den enskilde 

läraren hade varit ett granskat och väl genomarbetat material som kan användas nationellt. Att 

dessa anpassningar skulle vara svårare för lärare i de yngre skolåren (Westling Allodi, 2014, s. 

145) är något vi ställer oss tveksamma till då förmågan att anpassa gissningsvis snarare beror 

på den allmänna matematikförståelsen hos läraren än i vilket stadie hen undervisar.   

 

O’Boyle (2008, s. 184) påtalar att läraren bör anpassa sina bedömningskriterier vid rättning av 

särbegåvades matematikprov. Detta ger en viktig poäng kring hur mycket anpassningar som 

kan behöva göras för matematiskt särbegåvade elever. En fråga som uppstår kring detta är dock 

hur en lärare i svensk skola ska kunna bedöma en elevs kunskaper i matematik och då bortse 

från läroplanens kunskapskrav att kunna redovisa sina tankegångar (Skolverket, 2019, s. 59)? 

Som lärare har man ett ansvar att bedöma eleverna efter vad de visar att de kan och inte endast 

efter hur mycket läraren vet att de kan.   
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En åsikt vi delar med House, Gulliver och Knoblauch (1977, s. 225) är betydelsen av god 

kommunikation mellan familj och skola. Detta då det gynnar den särbegåvade elevens 

kunskapsutveckling. Dock anser vi att kommunikationen gynnar alla elever oavsett 

kunskapsnivå. Detta stärks också av Lgr11 där läraren har en skyldighet att integrera familjen i 

elevens skolgång (Skolverket, 2019, s.14). Mönks och Ypenburg framhåller 

i sin triadiska interdependensmodell (se 2.2.1) vikten av detta samarbete mellan familj och 

skola. I stort pekar denna litteraturstudies resultat på att Mönks triadiska interdependensmodell 

(se figur 1) ger en bra bild av vad matematiskt särbegåvade elever behöver för att lyckas. Den 

högt intellektuella förmågan erhåller eleverna själva men skola, hem och vänner behöver 

tillsammans skapa förutsättningar för dem att utmanas i en så pass hög utsträckning att de 

känner motivation och kan använda sin potential på ett kreativt sätt.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det råder enighet kring hur matematiskt särbegåvade elever 

ska stimuleras, nämligen genom att anpassa den rådande undervisningen efter deras 

individuella behov. Dock är många av forskarna i studien vaga kring hur dessa 

anpassningar ska genomföras i praktiken och mycket vikt läggs vid behovet av mer kunskap.   

 

5.3 Avslutande reflektion  

Under denna rubrik kommer vi att sammanfatta de slutsatser som tagits fram i denna 

litteraturstudie. Detta i syfte att ge ett tydligt svar på vårat syfte och frågeställningar.  

Att studier kring särbegåvning är viktiga för vår kommande yrkesroll råder ingen tvekan om. 

Särbegåvade elever är något som vi som lärare kommer att stöta på. Detta bekräftas också 

av forskningen i denna litteraturstudie. Det som förvånat oss mest under arbetets gång är att det 

inte finns något konkret material för hur matematiskt särbegåvade elever ska utmanas och 

stöttas. Efter denna litteraturstudie anser vi att det står klart att särbegåvade elever befinner sig 

i en gråzon som lärare har svårt att navigera inom.  

 

I den svenska läroplanen framkommer att alla elever ska utmanas efter sina förutsättningar 

(Skolverket, 2019, s.6). Vår uppfattning är dock att många lärare bortser från att denna skrivelse 

också inkluderar de som har lätt i olika ämnen och istället fokuserar på att alla ska nå målen. En 

fundering som uppstår är således om de matematiskt särbegåvade hade fått mer hjälp och stöd 

om läroplanen hade varit lika tydlig som skollagens (SFS 2010:800) 3 Kap 2§? Vilken lyder: 

“elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för 

att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling”. Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att vad 

som är den bästa metoden för att identifiera, stimulera och utmana matematiskt särbegåvade 
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elever är oklar. Detta gäller både i Sverige och internationellt. Att mer forskning behövs på 

området är efter denna litteraturstudie tydligt. I Sverige har vi identifierat ett behov av mer 

forskning som bevisar att de matematiskt särbegåvade eleverna är i stort behov av stöd samt 

ger förslag på hur lärare ska arbeta med dessa i de svenska skolorna där det finns ett fokus på 

att det räcker att nå minsta godkända kunskapsnivå.  

 

Idéer om fortsatt forskning inom området med grund i denna litteraturstudies resultat:     

 

• Vad har lärare i de tidiga skolåren för erfarenheter av att undervisa särbegåvade elever 

inom matematik?   

• Vilken kunskap har lärare i de tidiga skolåren kring särbegåvade elever?  

• Vilka strategier använder lärare i de tidiga skolåren när de ska stimulera och stötta 

matematiskt särbegåvade elever?   

 

Grunden i dessa förslag är att forskningen kring hur lärare i Sverige arbetar med matematiskt 

särbegåvade elever har visats vara bristfällig. En lämplig metod som skulle kunna användas för 

att besvara dessa frågor är att genomföra en intervjustudie med lärare i olika kommuner för att 

möta skolor med olika rutiner och metoder. Eventuellt skulle även en observationsstudie kunna 

genomföras i klasser innehållande matematiskt särbegåvade elever. Detta kan dock bli 

problematiskt då de särbegåvade eleverna, som nämnt, är svåra att identifiera.  

 

En viktig påminnelse denna litteraturstudie kan ge till både verksamma och blivande lärare är 

vikten av att ta ansvaret att utmana samtliga elever oavsett kunskapsnivå på allvar. Att som 

lärare alltid vara medveten om att det är du som är ytterst ansvarig för dina elevers 

kunskapsutveckling och därför våga tänka utanför boxen. Att alltid reflektera kring om du 

verkligen vet hur hög kunskapsnivå dina elever har eller om det är nödvändigt att använda annat 

material för att ta reda på det. Baserat på denna litteraturstudies resultat dras slutsatsen att det 

inte enbart är elevernas kunskapsutveckling som är viktig utan även lärarens. 
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Bilaga: Översikt över analyserad litteratur 
  

Titel 

Författare  

Tidskrift 

Publikationstyp/år 

Land  

Databas 

Syfte Design  
Identifiering av 

särbegåvade elever 

Stimulans och utmaning 

av särbegåvade elever. 

Undervisning av särbegåvade elever i 

andra länder 

Titel: 

Mathematically Gifted  
Students: How Can We Meet

 Their Needs? 

Författare: 

Jennifer V. Rotigel   

Susan Fello  
Tidskrift: Sage Publication- 

Gifted child today 

Publikationstyp/år: 

tidskriftsartikel/2004 

Land: USA 
Databas: ERIC 

Syftet med studien är 

att undersöka hur 
särbegåvade elever ska 

undervisas för att 

stimuleras 

kunskapsmässigt.  

 

Litteraturgenomgång av 

forskning på området. 
 

Särbegåvade elever kommer 

fram till svaret väldigt fort och 
kan ofta inte förklara hur de 

kom fram till detta. De lyssnar 

inte särskilt mycket på 

lektionerna. Särbegåvningen är 

ofta inom ett matematiskt 
område. De är mer intresserade 

av ”varför” snarare än hur man 

gör. De vill studera varje 

område noggrant och grundligt.  

 

Grunden i individuell 

anpassning är att komprimera 
läroplanen och utföra förtester 

med hjälp av material för äldre 

elever. Utifrån detta ska 

undervisningen sedan 

skräddarsys.  
 

 

Titel: 

Defining Mathematical 

Giftedness  

Författare: 

Linda Parish 

Publikationstyp/år: 

Konferensrapport/2014 

Land: Australien 

Databas: ERIC 

Syftet är att definiera 

vad en särbegåvad 

elev är och hur denne 

ska stimuleras 
kunskapsmässigt inom 

matematik. 

 

Litteraturgenomgång av 

forskning på området. 

 

Särbegåvade elever vill lösa 

uppgifter på det enklaste sättet. 

De ser ej nyttan i att öva på 

olika algoritmer. De har ofta 
inte några beteendeproblem. De 

är introverta. De är 

perfektionister och arbetar 

långsamt och noggrant.  

 

Särbegåvade elever måste få 

anpassad undervisning.  
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Titel: 

Education of Gifted and Tale

nted Students in China, 

Taiwan, and Japan.  

Författare: 

Harold W. Stevenson, Shin-

Ying Lee 

&Chuansheng Chen  

Bok: Excelence: A Case for 

Developing America's Talent 
Publikationstyp/år: kapitel 

ur forskningsantologi/1994 

Land: USA 

Databas: ERIC 

 

Syftet med arbetet är 

att ge en överblick 

kring 

forskningsresultat 

rörande undervisning 
av särbegåvade elever 

i Japan, Taiwan och 

Kina.  

 

Intervjustudie samt 

litteraturgenomgång av 

forskning på området mellan 

1983 och 1994. 

 
Intervjustudien innefattade 

forskare inom pedagogik i 

Taiwan, Kina och Japan. 

 

Särbegåvade elever har mer 

uthållighet och självständighet 

än andra elever.  

Dessa elever föds ej med denna 

särbegåvning utan utvecklar 
den genom att tidigt börja 

intressera sig för ett eller flera 

områden. De är ofta närsynta.  

 

 
Särbegåvade elever skiljer sig 

inte mellan olika kulturer utan 

har samma ”kännetecken” 

oavsett ursprung.  

 

 Kina: staten har inga institutioner eller 

liknande för undervisning av särbegåvade 

elever men det finns många program för dessa 

elever som skapats både inom och utanför 

skolorganisationen. För en del av dessa finns 
det även egna läroplaner, i dessa ingår ofta inte 

humanitära ämnen. Det finns också en hel del 

tidningar med matematiska problem anpassade 

för särbegåvade elever i olika åldrar. Vanligt 

att särbegåvade får hoppa över flera klasser.  
 

Taiwan: Intresse för särbegåvade elever, ifrån 

bland annat staten, är relativt nytt. Det har 

gjorts en del undersökningar i syfte att ta fram 

lämpligt undervisningsmaterial.  I landet finns 
både enskilda klasser för särbegåvade samt 

elever som går i vanlig klass men har 

specialanpassningar. För att en elev ska få ta 

del av detta inom matematik måste hen bland 

annat få högt resultat på ett IQ test samt 
matematikprov och ha ett betyg i ämnet som är 

bland de bästa i hens klass. Dessutom ska de 

ha utmärkt sig i en matematisk tävling. 

Särbegåvade elever ska helst inte hoppa över 

mer än en årskurs. Taiwan har 
utbildningskurser för lärare i hur man 

undervisar särbegåvade elever.   

 

Japan: Staten har inga speciella program för 

särbegåvade elever. Landet har inga 
specialklasser och elever får sällan skippa en 

årskurs. Detta beror på att man i landet har en 

kultur som förespråkar hårt arbete och 

likställdhet. Dock jobbar lärare mycket med 
nivågrupperingar och undersökande arbetssätt. 

På högstadie-nivå finns det dock vissa försök 

till anpassningar för särbegåvade, bland annat 

att låta dem komma i på ”high school” utan att 

göra antagningsprov. Det finns en del 
aktiviteter efter skolan för särbegåvade elever, 

men dessa inkluderar främst att stanna kvar en 

timme efter skolan och studera. Finns olika 

åsikter om hur landet ska utvecklas.  



 3 

 

Elever som kommer ifrån länder med höga 

resultat studerar hårdare. Huruvida ett land har 

många möjligheter för särbegåvade beror inte 

på ekonomin utan med på samhällets 
grundläggande värden.  

 

Titel: 

How Are Schools in 

England Addressing the Nee
ds of Mathematically Gifted 

Children in Primary Classroo

ms? A Review of Practice  

Författare: 

Christos Dimitriadis  
Tidskrift:  

National Association for 

gifted children 

Publikationstyp/år: 

tidskriftsartikel/2012 
Land: England 

Databas: ERIC 

 

Syftet är att undersöka 

hur lärare i England 

undervisar 
särbegåvade elever i 

matematik.  

 

Kvalitativ intervjustudie och 

klassrumsobservationer  

 
Intervjustudie: 44 lärare som 

undervisar särbegåvade 

elever fick svara på ett 

frågeformulär rörande deras 

undervisning. 19 av dessa 
lärare hade erfarenhet av 

denna typ av arbete.  

Kriteriet för vilka skolor 

frågeformuläret skickades till 

var att de skulle arbeta 
systematiskt med 

särbegåvade elever.  

 

Studien baseras på fyra 

klassrumsobservationer, 
vilka valdes ut med grund i 

svaren på frågeformuläret. 

Observationerna fokuserades 

på hur de särbegåvade 

eleverna undervisades och 
hur de upplevde detta.   

 

  Grunden i att lyckas med att 

stimulera särbegåvade elever 

kunskapsmässigt är lärarens 
erfarenhet och kunskap inom 

området samt att de 

särbegåvade ges samma mängd 

uppmärksamhet som resterande 

klasskamrater.  
 

Särbegåvade elever i England får arbeta 

mycket undersökande inom matematik. De får 

jobba mycket i nivåbaserade grupperingar. De 
särbegåvade eleverna går tillsammans med 

sina jämnåriga klasskamrater.  

Titel: 

Problems to discover and 

to boost mathematical talent 
in early grades: 

A Challenging Situations 

Approach  

Författare: 

Viktor Freiman  

Tidskrift:  

The Mathematics Enthusiast 

Publikationstyp/år: 

tidskriftsartikel/2006 
Land: USA 

Databas:  Google Scholar  

 

Syftet är att undersöka 

hur särbegåvade elever 

kan stimuleras 
matematiskt i 

klassrummet.  

 

Klassrumsobservationer av 

klasser ifrån förskoleklass till 

och med årskurs 6.  
 

Studien innefattade 238 

elever med varierande 

kunskapsnivå.  
 

Observationerna gjordes 

under lektioner som 

författaren och dennes 

kollegor höll i syfte att 
stimulera 

resonemangsförmågan.  

 

Särbegåvade elever identifieras 

genom att göra tester inom flera 

olika praktiska områden som på 
något sätt inkluderar 

matematik.  

 

Läraren behöver basera 

undervisningen på tre sätt; 

öppna problem, modifierade 
rutinuppgifter lärare och 

modifierade rutinuppgifter 

elever. 

 
Läraren behöver skapa 

utmanande situationer för 

särbegåvade elever.  
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Titel: 

Studiesituationen för elever 
med särskilda matematiska 

förmågor  

Författare: 

Eva Pettersson  

Publikationstyp/år:  
Doktorsavhandling/2011 

Land: Sverige 

Databas:  Google Scholar   

 

Syftet med studien är 

att undersöka hur 
matematiskt 

särbegåvade individers 

studiesituation i den 

svenska skolan ser ut.  

Studien utgår ifrån tio 

fallstudier och två större 
enkätundersökningar.  

 

Fallstudierna innefattar 

intervjuer med elever, 

föräldrar, lärare och rektorer.  
 

Den första 

enkätundersökningen 

riktades till grundskollärare i 

tre kommuner i södra Sverige 
och den andra till 

matematikutvecklare i 229 av 

landets kommuner.  

 

Många lärare anser särbegåvade 

som en homogen grupp men i 
verkligheten är dessa elever lika 

unika som normalbegåvade 

men sticker ut genom sin 

nyfikenhet för kunskap.  

 

Lärare saknar kunskap om 

särbegåvade elever vilket leder 
till bristfälliga anpassningar 

som ofta inkluderar 

acceleration.  

 

Lärare behöver utmana 
eleverna med öppna problem 

samt lägga vikt vid att eleverna 

ska få en undervisning som 

utvecklar deras kunskap. Ibland 

kan detta innebära att låta en 
annan lärare ifrån exempelvis 

gymnasiet ta hand om 

matematikundervisningen för 

den särbegåvade eleven.  

I Sverige erbjuder inte skolorna några 

nämnvärda insatser för de särbegåvade 
eleverna. 

Titel: 

On meeting the needs of the 

mathematically talented-  a 

call to action   

Författare: 

Peggy A. House  
Markita L. Gulliver  

Susan F. Knoblauch  

Tidskrift:  

Mathematics Teacher  

Publikationstyp/år:  
Tidskriftsartikel/1977 

Land: USA 

Databas:  ERIC 

 

Syftet är att definiera 
vad lärare bör göra för 

att stimulera 

särbegåvade elever 

inom matematik.  

 

Litteraturgenomgång av 
forskning på området. 

 

Viktigt att identifiera 
särbegåvning så tidigt som 

möjligt. De är ofta 

självständiga, ansvarsfulla, mer 

mogna och ej impulsiva.  

 
Särbegåvade elever är den mest 

utsatta gruppen i skolan.  

 

Särbegåvade måste testas med 

individualiserade metoder.  
  

Skolor har ej möjlighet att 
själva stimulera de särbegåvade 

eleverna på egen hand. Lärare 

behöver mer utbildning kring 

särbegåvade elever. 

 
Undervisningen måste 

individualiseras. Det bästa för 

en särbegåvad är inte alltid att 

exempelvis hoppa över en 

årskurs.  
 

Kommunikationen mellan olika 

parter (hem och skola) kring 

den särbegåvade eleven måste 

vara tydlig.  
 

Kommuner och staten behöver 

ha övergripande material och 

hjälpmedel för lärare. 
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Titel: 

Förbjudet område? 

Utbildning och   

kompetensutveckling om 

högbegåvade barns behov i 
skola och förskola  

Författare:  

Mara Westling Allodi  

Tidskrift:  

Sociomedicinsk tidskrift  
Publikationstyp/år:  

Tidskriftsartikel/2014 

Land: Sverige 

Databas:  SwePub 

 

Syftet med artikeln är 

att med forskning 

styrka betydelsen av 

lärares utbildning 

kring särbegåvade 
elever.  

 

Litteraturgenomgång av 

forskning på området. 

 

Det finns ej någon 

internationellt accepterad 

definition på särbegåvning.  

 

Höga prestationer behöver ej 
vara fallet med särbegåvade 

elever.  

 

En särbegåvad elevs kunskaper 

kommer fram först då denne 
blir tillräckligt stimulerad 

kunskapsmässigt. Innan dess är 

de ofta dolda.  

 

Överlag har ofta särbegåvade 
elever exceptionellt minne och 

analysförmåga. De är ofta 

mycket målmedvetna och 

intresse-styrda.  

 
De lär sig saker fortare än sina 

jämnåriga redan ifrån födseln. 

Särbegåvade barn kan bli 

väldigt stressade vid 

misslyckanden. De har hög 
energi-nivå och kan misstas 

som hyperaktiva.  

 

En myt är att de saknar social 

kompetens.  
 

En lärare kan göra många olika 

anpassningar men många av 

dessa kan anses oväsentliga om 

läraren ifråga inte har 

utbildning i undervisning av 
särbegåvade elever. Även 

möjlighet att anpassa 

läroplanen är viktig. Detta är 

dock svårt i Sverige då det 

råder en uppfattning om att ej 
definiera elever efter förmågor.    

 

Det som oftast erbjuds 

särbegåvade elever är 

individuellt stöd och 
acceleration i skolarbetet.  

 

Särbegåvade elever måste ges 

utmaningar och känna 

motivation.  
 

Lärare i de tidiga åren finner 

det svårare att anpassa 

undervisningen efter 

särbegåvade än exempelvis 
mellanstadielärare.  

Många särbegåvade elever blir 

nöjda när de uppmärsammans 

och stimuleras på något sätt, 

oavsett om det är i klassrummet 
eller i en mindre grupp, men 

det finns en del studier där 

avgränsning ifrån resterande 

klass har visat sig vara 
negativt.  

 

Allodis slutsats är därmed att 

mer forskning behövs på 

området samt att man behöver 
utvärdera samtliga studier som 

görs för att finna bästa möjliga 

sätt att bemöta särbegåvade 

elever. Vidare menar hon att 

I de flesta länder finns det möjlighet för 

blivande lärare att välja till kurser om 

undervisning av särbegåvade elever, men ej 

som obligatoriskt moment.   

 
Identifikationen av högbegåvade barn varierar. 

Diagnostiska procedurer (prestationer och test) 

är vanliga, men identifikation genom 

rekommendationer från lärare och föräldrar 

verkar också ha blivit vanligare. Andra 
modeller är flexibla utredningar, portfolio, 

tävlingar samt självnominering.  

Flera länder har fått kritik då de anpassningar 

för särbegåvade elever som finns främst 

erbjuds redan priviligierade elever. Därför 
finns det i vissa länder specialanpassningar för 

särbegåvade med annat modersmål mm.  

 

 



 6 

lärare främst behöver reflektera 

över hur man kan skapa ett 

lärande-klimat med stödjande 

relationer, där alla får vara sig 
själva och ”glänsa” efter sin 

förmåga.  

Titel: 

Hur matematiska förmågor 

uttrycks och tas om hand i en 
pedagogisk praktik  

Författare:  

Eva Pettersson 

Publikationstyp/år:  

Licentiatavhandling/2008 
Land: Sverige 

Databas:  Google Scholar  

 

Syftet är att studera 

särbegåvade elever 

inom matematik och 
den omgivande 

pedagogiska praktiken 

 

Två empiriska studier 

bestående av en fallstudie av 

två elever och en 
enkätundersökning med 180 

grundskollärare.  

 

 Den undervisning av 

särbegåvade som dominerar i 

de svenska 
matematikklassrummen är 

acceleration eller svårare 

anpassningar inom samma 

område som resterande klassen 

arbetar med. Detta arbete få de 
särbegåvade ofta klara på egen 

hand.  

 

Många lärare har viljan att 

anpassa undervisningen efter 
de särbegåvade men känner att 

de saknar kunskap.  

I Sverige erbjuder inte skolorna några 

nämnvärda insatser för de särbegåvade 

eleverna. 

Titel: 

Assessment, Acceleration, 

and Optimal Learning: The 
Talent Search Model 

Författare:  

Susan Corwith  

Tidskrift: Parenting for high 

Potential 
Publikationstyp/år:  

Tidskriftsartikel/2019 

Land: USA 

Databas:  ERIC 

Syftet med denna 

artikel är att studera 

fördelar och nackdelar 
med ”The talent search 

model” som medel för 

identifikation av 

särbegåvning.  

 
 

Litteraturgenomgång av 

forskning på området. 

 

Särbegåvning identifieras 

genom att låta eleverna göra 

prov menade för äldre elever.  
Det finns sådana prov kopplade 

till modellen.  

 

Alla särbegåvade elever är 

unika i sin förmåga.  
 

Det är viktigt att 

individualisera studietakten och 

innehållet i undervisningen.  
 

Uppgifterna bör utformas efter 

kunskapsnivå och inte baserat 

på årskursens kunskapskrav.   

 
Lärare bör låta elever som 

enkelt klarar proven pröva på 

att göra äldre årskursers prov.  

 
Genom modellen får lärare en 

uppfattning om elevens styrkor 

och utvecklingsområden.  

Modellen erbjuder elever i USA möjlighet att 

göra tester vilka leder till förslag på lämpliga 

friditsaktiviteter.  
De får även hjälp att anpassa nivån på 

skolarbetet. Detta finns endast på fem olika 

ställen i landet.  

 

Många gör särbegåvning till något som man 
kan tävla i. 

 

Om inte skolorna erbjuder modellens prov kan 

föräldrar på eget intiativ anmäla eleven till att 
göra provet.   

 

De amerikanska skolorna erjbuder i regel inte 

särskilt mycket stöd till särbegåvade.  

Titel: 

Mathematically Gifted 

Children: Developmental 

Brain Characteristics and 

Their Prognosis for Well- 

Being  

Författare: 

Michael W. O’ Boyle  

Tidskrift: Roeper Review  

Publikationstyp/år:  

Tidskriftsartikel/2008 
Land: USA 

Syftet med artikeln är 
att finna bevis i 

litteratur för att 

särbegåvade elevers 

hjärnaktivitet skiljer 

sig ifrån 
normalbegåvade samt 

hur detta påverkar den 

undervisning de bör 

få.  

 

Litteraturgenomgång av 
forskning på området. 

 

Särbegåvade elever använder 
sin högra hjärnhalva mer och på 

ett annat sätt än 

normalbegåvade. Vanligt är att 

de använder båda hjärnhalvorna 

lika mycket i aktiviteter där 
andra främst skulle använda en.   

 

Om de blir uttråkade på grund 

av nivån kan de bli stökiga 

alternativt döljer sin förmåga 
för att passa in.  

Då särbagåvade använder den 
högra hjärnhalvan (den 

esttetiska) mer bör läraren 

använda mycket multimodala 

verktyg.  

 
Lärare behöver anpassa sina 

bedömningkriterier inom 

matematik efter särbegåvade 

elever då de ofta inte använder 

samma tankesätt.  
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Databas:  ERIC  

Titel: 

Teacher´s Views on 

Teaching Highly Able Pupils 
in a Heterogeneous 

Mathematics Classroom 

Författare:  

Elisabet Mellroth 

Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Educational 

Research   

Publikationstyp/år:  

Tidskriftsartikel/2020 

Land: Sverige 
Databas:  Google Scholar  

 

Syftet med studien är 

att sammanbinda 

lärares praktiska 
erfarenhet med teorier 

om särbegåvade 

elevers utbildning.  

 

Observationsstudie av tio 

lärares samtal med varandra 

om hur olika teorier ska 
inkluderas i 

undervisningspraktiken.  

Grunden i samtalet är 

litteratur på området som de 

blivit ombedda att läsa inför 
träffen.  

 

När särbegåvade inte får den 

stimulans de behöver kan de 

lätt bli utåtagerande.  
 

Lärare måste studera hela 

elevens kunskapsutveckling för 

att kunna definiera 

särbegåvning. 
 

Mellroth anser att det är 10% av 

befolkningen som är 

särbegåvade.    

 

Lärare med kunskap om att 

undervisa särbegåvade elever 

har en plikt att dela med sig av 
denna kunskap till kollegor.  

 

Bra att använda sig av 

differentierad undervisning i 

samtliga ämnen.  
 

Läraren är den viktigaste 

komponenten i att särbegåvade 

ska nå sin fulla potential.  

 
Många lärare brister i att 

undervisa särbegåvade och 

behöver mer utbildning på 

området. För  att detta ska bli 

av behöver de ledninginges 
stöd.   

 

Lärarna kände under studien att 

de hade mycket nytta av den 

fakta de fick.  

Sverige har kommit framåt i sin utveckling 

kring särbegåvade elever men det är 

fortfarande inte tillräckligt för att tillgodose 
dessa elevers behov.  
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