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Alla barn och elever ska 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. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling, 

(Skollagen (2010:800), kap 3, 3 §). 
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Abstract 

In this paper, the concept of mathematical giftedness has been reviewed with the purpose of 

unraveling how mathematical giftedness amongst students can be measured, and also, what 

characterizes mathematical gifted students today. To answer those two questions, the main 

focus has been devoted to research carried out during the 21
st
 century, including doctoral 

dissertations and peer-reviewed articles. By doing that, the result of this study will clarify how 

mathematical giftedness can be measured, and give an insight as to what characterize 

mathematical gifted students, all from a research perspective.  

My studies agree that the mathematical characteristics of the mathematically gifted students 

may differ from student to student, and may be what qualities what so ever that facilitates the 

teaching of mathematics to students. Most studies measuring mathematical talent with 

performance-based funding, which contradicts their own conclusions about all mathematically 

gifted students is their own character and both are learning and practicing knowledge in 

different ways. 

 

Keywords: students, gifted, mathematic giftedness, mathematic abilities,  

 

Abstrakt 

I den här litteraturstudien har begreppet matematisk begåvning granskats i syfte att reda ut hur 

matematisk begåvning bland studenter kan mätas och även, vad som kännetecknar 

matematiskt begåvade elever i nutid. För att besvara dessa två frågor har tyngdpunkten lagts 

på forskning under 2000-talet, däribland doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. 

Genom att göra en studie utifrån dessa kommer resultatet av denna studie klargöra hur 

matematisk begåvning kan mätas och ge en inblick i vad som kännetecknar matematiskt 

begåvade elever, alla utifrån ett forskningsperspektiv. Mina studier enas om att matematiska 

egenskaper som de matematiskt begåvade eleverna kan ha är olika från elev till elev och kan 

vara vilka egenskaper som helst som underlättar matematikundervisningen för eleverna. De 

flesta studierna mäter matematisk begåvning med resultatbaserade medel vilket motsäger 

deras egna slutsatser om att alla matematiskt begåvade elever är sin egen karaktär och både lär 

sig och utövar kunskap på olika vis. 

 

 

Nyckelord: elever, begåvning, matematisk begåvning, matematiska förmågor. 
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1. Inledning 

En aktuell debatt i det svenska samhället berör det sjunkande resultat som svenska skolelever 

uppvisar i OECD:s PISA-undersökning
1
, i bland annat matematik. En tänkbar orsak till de 

sjunkande resultaten är bland annat det stöd som eleverna får i undervisningen (Skolverket 

2014).  I Lgr11 står det att ” varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter.” Lärarens uppgift beskrivs vara att ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till 

elever som har svårigheter” och slutligen redogörs det för att ”skolan har ett särskilt ansvar för 

de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”. Mycket 

uppmärksamhet riktas således mot elever med svårigheter, men hur ska skola och lärare 

bemöta elever med en begåvning?  

 

Persson (1997) kritiserar makthavarna i landet för detta eftersom man genom detta blundar för 

det extra stöd som elever som är extra förmögna i skolan skulle kunna behöva. Dessutom 

belyser Pettersson (2011) i sin avhandling att hon mött och samtalat med många studenter 

som vantrivts i skolan och där lärare inte lyckats ge den stimulering som behövs i bland annat 

matematik. Enligt Ziegler (2010) har många lärare en föreställning om att begåvade elever 

kommer att nå goda resultat utan särskild stöttning. Denna inställning hävdar Ziegler (2010) 

är problematisk eftersom dessa lärare riskerar att missa de elever som har en matematisk 

begåvning men ännu inte är högpresterande. Dessutom fann Dahl (2012) i sin studie att val av 

matematiska aktiviteter och arbetet med dessa påverkar lärarens möjlighet att identifiera barns 

olika förmågor. Genom att variera aktiviteter och arbetssätt uppmärksammade Dahl (2012) 

elever som visade en god matematisk förståelse men som tidigare verkat helt ointresserade av 

matematik. Om skolan, som den beskrivs i Lgr11, ska vara en plats för alla elever, som i sin 

tur ska bemöts utifrån sin nivå och utvecklas, måste alla barn bli sedda. Om alla elever ska bli 

sedda behöver lärare ha goda kunskaper om hur man bemöter såväl elever i svårigheter som 

begåvade elever och däribland matematiskt begåvade elever. 

 

 
                                                 
1
 PISA, som är en akronym för Programme for International Student Assesment, är en internationell jämförelse 

av hur väl länders utbildningssystem rustar 15-åriga elever inför framtiden med fokus på tre kunskapsområden: 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap 
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2. Syfte och frågeställningar 

Med bakgrund av detta kommer därför en litteraturstudie genomföras med fokus på hur 

matematisk begåvning mäts i avhandlingar och andra vetenskapliga texter, samt vad som 

karaktäriserar matematiskt begåvade elever i syfte att ge en nulägesbild av hur ämnet 

diskuteras. Syftet uppnås genom att besvara frågorna:  

 Hur mäts matematisk begåvning?  

 Vad karaktäriserar matematiskt begåvade elever? 

Frågeställningarna utgör sedan underrubriker i resultatavsnittet. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1. Historisk bakgrund bakom begreppet begåvning 
Albert Ziegler skriver i sin bok högt begåvade barn (2010) om de tidigaste definitionerna av 

begreppet begåvning som går tillbaka flera tusen år i tiden. Han skriver att både Konfucius i 

Kina och Platon i Grekland benämnde dessa barn som himmelska barn som alltså skulle vara 

direkt länkade till gud själva. Dessa himmelska barn var sådana med god kognitiv förmåga, 

det vill säga barn med en god tankeprocess. De himmelska barnen ansågs också ha förmågan 

att se in i framtiden. Inte heller under medeltiden ansågs det att människor kunde vara 

begåvade mänskliga människor utan att de mänskliga varelser som hade en begåvning var 

kopplade till något gudomligt. Trots att olika begåvningsbegrepp med olika definitioner har 

existerat runt om i världen i tusentals år har forskning kring begåvningens innebörd ändå bara 

pågått i cirka 140 år (Ziegler 2010).  

 

Ett annat perspektiv på begåvning och hur begåvning bemötts under tidigare år ges av Persson 

(1997). Han beskriver att många av våra största historiska personer som idag ses som 

begåvade och till och med geniala, under sin levnadstid mötts med förakt och i vissa fall fått 

sätta sina liv till eftersom de lyft fram ovälkommet nytänkande. Idag bemöts dock nytänkande 

mer välkomnande i form av bland annat nobelprisen som uppmärksammar framgång inom 

vetenskap (Persson 1997). Ytterligare ett sätt att se på begåvning ges av Ziegler (2010), som i 

sin bok använder en metod som kallas Delfimodellen och är ett verktyg för att fastställa en 

individs möjligheter och vad som kan förväntas av denne. Tre nivåer återfinns: talang, 

särbegåvning och expert, som rangordnas från "en person som möjligen kommer att kunna 

uppnå excellent prestationsförmåga i framtiden" till "en person som sannolikt kommer att 

uppnå excellent prestationsförmåga i framtiden" och avslutningsvis till ”en person som med 

säkerhet redan uppnått excellent prestationsförmåga". Ziegler (2010) beskriver vidare att 

begåvning är mera än bara egenskaper som en individ erhåller eftersom det även handlar om 

en utvecklingskurva. 

 

Begreppet begåvning kan även diskuteras ur olika nationella perspektiv. Persson (1997) 

beskriver exempelvis att innebörden av begreppet begåvning skiljer sig åt i olika länder. I 

USA benämns det som begåvning, i Kanada talas det om exceptionella barn, i England som 

särbegåvade barn, i Kina om supernormala och i Australien om barn med särskilda förmågor 
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eller särskilt kapabla barn. Vidare benämns det i Central och Sydamerika som särskilt 

begåvade barn, i Tyskland talas det om begåvning eller hög begåvning, i Nigeria om 

begåvning och i Botswana talas det om särskilt begåvade barn. (Persson 1997) 

 

Begreppet begåvning diskuteras således på ett annat sätt idag än förr och på olika sätt i olika 

länder. Även om det på grund av att det kan vara svårt att hitta något gemensam definition av 

begreppet begåvning försöker Pettersson (2011) ändå beskriva de många olika begreppen som 

används och som syftade till att beskriva samma sak: nämligen att beskriva en specifik 

egenskap hos en individ som gör att denne har goda kunskaper, inom exempelvis ett skolämne 

(Pettersson 2011). 

3.2. Inledande bakgrund kring matematisk begåvning 
När det kommer till begåvning i skolan finns en annan viktig faktor för begåvning, utöver den 

egenskap som Pettersson (2011) beskriver återfinns hos en elev med goda kunskaper i ett 

skolämne, nämligen hur dessa elever blir bemötta. Persson (1997) menar på att uppmuntran är 

en viktig del i den kärna som föder utveckling. Utöver uppmuntran spelar även stöttning från 

läraren en viktig roll för elevers begåvning. Pettersson (2008) menar att lärare som inte klarar 

av att identifiera, tolka och förstå elevers olika sätt att arbeta sig igenom bland annat 

matematiken inte kan klara av att stå bakom och stötta och främja dessa elever, (Pettersson 

2008). Avslutningsvis är det viktigt att belysa att det i diskussionen om begåvning inte bör 

talas om begåvade och obegåvade barn eftersom så kallade obegåvade barn enligt Persson 

(1997) inte finns. Han menar att begåvning är en förutsättning för liv, där graden av 

begåvning kan variera men aldrig vara på noll eftersom en obegåvad person i sådana fall 

skulle anses vara död.  

 

Vad gäller begåvning i kombination med matematik, det vill säga matematisk begåvning, och 

hur detta gestaltas i skolan använder Pettersson (2011) begreppen matematisk begåvning och 

matematiska förmågor som synonymer till varandra. Hon har i sin doktorsavhandling från år 

2011 genomfört 30 intervjuer med lärare och ställt frågan om hur dessa lärare ser på 

matematisk förmåga samt hur de gör för att upptäcka matematisk förmåga hos sina elever. 

Som svar på sina två frågor om begåvning har Pettersson fått höra att det är elever som är 

snabbtänkta, aktiva på lektionstid och arbetar mycket och väldigt bra på egen hand. Även 

Pettersson har fått som svar att det är elever som plöjer igenom sina matematikböcker och 

visar goda resultat på olika typer av tester (Pettersson 2011). Trots denna relativt enkla bild av 
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hur matematisk begåvning tar sitt uttryck pekar Pettersson (2011) utifrån sina fallstudier på att 

elever med fallenhet och begåvning i matematik inte nödvändigtvis liknar varandra 

personlighetsmässigt. Inte heller visas deras matematiska förmåga vid någon specifik ålder.  

 

Det Pettersson (2011) kommit fram till i sin avhandling är att det trots elevernas olikheter 

finns drag hos eleverna som återkommer och är detsamma för många av dessa barn. Det kan 

röra sig om nyfikenhet och förmåga att kunna koncentrera sig under lång tid till att vara 

väldigt motiverade och vetgiriga. Det som skiljer sig här är sättet de uttrycker detta på, vissa 

elever syns och hörs mer än andra medan vissa är mera tillbakadragna. Petterssons (2011) 

fallstudieelever visar inte någon svaghet i några övriga ämnen. En av hennes fallstudieelever 

började efter ett tag att få specialmatematik tillsammans med en speciallärare som arbetade på 

elevens skola. Specialmatematiken var en timme per vecka. Specialundervisningen infördes 

enbart för att eleven inte skulle riskera att känna att skolan kändes tråkig, vilket enligt 

Pettersson (2011) är det som händer när elever inte stimuleras. Nämligen att de tröttnar på de 

skolämnen de inte aktiveras i. 

 

I detta sammanhang är det kärnfullt att presentera det resonemang som Persson (1997) för 

kring skillnaden mellan begåvning och talang. Han menar att begreppen bör skiljas åt då 

begåvning enligt Persson är medfött och talang framträdande, vilket kan tolkas som att man 

kan vara begåvad utan att ha någon specifik talang om möjlighet till att utveckla en talang 

aldrig erbjudits. Däremot kan man aldrig ha en talang utan att ha en viss begåvning (Persson 

1997). Även Heintz (2005) talar om talang som något som kan främjas och växa fram, och 

matematisk begåvning genom att ge eleverna utmanande matematikövningar. Kim (2006) 

talar om begåvade matematikers talang vilket även visar på begreppens olika betydelse. Vad 

gäller den svenska skolan finns det enligt Pettersson (2011) inte några handlingsplaner för 

matematiskt begåvade elever. Detta innebär att det inte finns någon plan eller arbetssätt för 

hur begåvade elever ska stimuleras för att det ska utvecklas till någon form av talang.  

 

Enligt Krutetski (1976) utmärker sig matematisk begåvning som en samling av matematiska 

förmågor som kan variera från individ till individ(s.77). Han menar därför att det är viktigt att 

lärarna öppnar upp för matematiska aktiviteter där eleverna får arbeta kreativt med matematik 

för att undvika att eleverna endast lär sig konceptet av en viss lösningsstrategi för en viss typ 

av matematiska tal. Med det sagt menar Krutetski att eleverna ofta får lära sig att memorera 

sätt att lösa matematiska uppgifter på snarare än en möjlighet till att få möjlighet till att 
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utveckla förmågor och egna lösningsstrategier. Det hämmar elevens möjlighet till matematisk 

begåvning. Krutetski menar även att elever ibland använder olika strategier för att lösa samma 

tal och få samma svar och att detta tyder på olika matematiska förmågor som dessa elever har, 

(Krutetski 1976, s 96). Krutetski förespråkar dessutom att alla ämnen ska inkluderas och att 

de då lyfter varandra, och att detta alltså är ett krav för att matematisk begåvning ska kunna 

uppstå; 

A person cannot develop mathematically unless the level of the general culture is raised. One must 

always strive for the all-round, harmonic development of the personality. A “nihilism” toward 

everything except mathematics, a sharply “one-sided” development of abilities cannot promote 

success in mathematical activity, (Krutetski 1976, s 349).  

 

3.3. Kognitiva förmågor 
För begåvningen spelar människans kognitiva förmåga en viktig roll. Enligt Richard. E. 

Mayer & Mary Hegarty (1996) handlar kognitiv förmåga om tänkande. I matematiska 

problemlösningssituationer rör det sig om att tänka fram ett sätt att lösa ett matematiskt 

problem som man från början inte vet hur man ska göra för att lösa, (Mayer & Hegarty 1996).  

Persson (1997) menar på att kognitiva förmågor bland annat handlar om vetande, förmåga att 

memorera, en effektiv inlärningsförmåga och förmåga att kunna tillämpa vetskap, med flera, 

(Persson 1997). 

3.4 Sammanfattning 

Enligt mina förstudier har begreppet begåvning gått från att vara något gudomligt till att i 

nutid stå för en individs goda egenskaper som gynnar denne i bland annat ämnen som 

matematik.  

 

Matematisk begåvning ses i de studier som granskats i den teoretiska bakgrunden som olika 

karaktäristiska drag som elever kan ha som gör att de klarar av matematiken bättre än 

normalbegåvade elever. Det är inte heller alltid tydligt att se om det är god matematisk 

förmåga som påverkar goda resultat utan det kan lika gärna handla om intresse och 

prestationsförmåga. Det lyfts dock fram att bland annat läraren måste vara noga med att se 

alla elever eftersom vissa elever som skulle kunnat vara matematiskt begåvade inte alltid får 

möjligheten att vara det då nyfikenhet, intresse och stöttning bland annat är viktigt för att 

elever ska hitta till rätta i sin roll som matematiskt begåvade. 
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Matematisk begåvning mäts i mina studier genom matematiska tester men i en studie fanns 

även specialmatematik inblandat för att tydligare synliggöra elevens egna individuella 

egenskaper. 

4. Metod 

Under metodavsnittet behandlas nedan det tillvägagångssätt som använts för att finna de 

avhandlingar som denna systematiska litteraturstudie bygger på. Hur dessa avhandlingar 

sedan har analyserats följer även det nedan i metodavsnittet. Även studiens reliabilitet och 

validitet diskuteras.  

4.1. Val av litteraturstudiemodell 
Min studie är en systematisk litteraturstudie som enligt Barajas, Forsbers och Wengström i 

deras bok om Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap (2013) innebär att jag 

söker, kritiskt granskar och slutligt vis sammanställer den valda litteraturen för mitt område. 

Mitt område är att ta reda på hur matematisk begåvning kännetecknas ur ett 

forskningsperspektiv. Studien följer bokens struktur som punktas enligt; 

1. Motivera varför studien görs (problemformulering). 

2. Formulera frågor som går att besvara. 

3. Formulera en plan for litteraturstudien. 

4. Bestämma sökord och sökstrategi. 

5. Identifiera och välja litteratur. 

6. Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå. 

7. Analysera och diskutera resultatet. 

8. Sammanställa och dra slutsatser, (Barajas et al. 2013). 

 

All tidigare forskning inom aktuellt område skall därför utforskas och granskas och är även 

det som kommer att presenteras i den här studiens resultat. Att väga samman ett flertal studier 

gör att forskaren bakom en litteraturstudie kan väga samman och dra starkare slutsatser än vid 

en granskning av en enskild studie. 

Punkterna 1-2 har tagits upp i uppsatsens syfte och frågeställning medan punkterna 3-6 går att 

finna under metoddelen. De sista två punkterna finns i resultat och diskussion. 

4.2. Sökord & sökstrategier 
Tre sökbaser har använts för att söka litteratur till valt forskningsområde eftersom jag har 

önskat ett brett utbud av vetenskapliga texter. Google Scholar och Libris som källor till den 
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teoretiska bakgrunden samt ERIC EBSCO till litteraturstudiens resultatdel. Samt alla tre 

källor i samverkan till diskussionen. Min sökning i ERIC EBSCO var inställd på Peer 

Reviewd och jag sökte texter mellan 2004-2014 eftersom jag önskade nutida forskning och 

genom att jag inte önskade ett allt för smalt utbud har jag valt att titta på forskning gjord 

under tio års tid. Mina sökord i ERIC EBSCO har varit, mathemat*, students*, gifted*. När 

jag sökt i ERIC EBSCO har jag använt mig av operatorn AND eftersom denna funktion enligt 

Barajas (2013) gör att sökningen smalnas av. Den ger alltså enbart träffar på texter som 

innehåller samtliga tre sökord eftersom jag använt mig av AND mellan dem alla tre. Detta 

eftersom jag önskade finna matematiska artiklar om begåvade elever där inget av dessa tre 

begrepp önskades väljas bort. Jag har valt att göra en bred sökning kring begreppet 

matematisk begåvning för att sedan analysera dessa avhandlingar efter karaktärsdrag hos 

matematiskt begåvade elever och hur matematisk begåvning mäts  

 

Jag valde även som kriterier att sökorden mathemat* och gifted* ska finnas med i textens titel 

medan students* endast skulle finnas med någonstans i artikeln. Jag valde att ha dessa två 

begrepp i texternas titlar eftersom jag då ökar chanserna för att de artiklar som jag väl hittade 

skulle inrikta sig mot mitt specifika sökområde. Att jag valde att inte söka efter texter med 

students* som begrepp i titeln är för att jag anser att det inte är tillräckligt vanligt att definiera 

vem studien inriktar sig på redan i titeln. Jag hade då kunnat riskera att förlora många bra 

studier. Att jag inte enbart valde att söka efter enbart texter med bara mathemat* eller med 

gifted* i titeln var för att smalna av sökningen eftersom dessa sökningar blev för stora och 

ospecificerade. Jag gjorde även det valet eftersom jag söker efter matematisk begåvning och 

inte efter matematik eller begåvning var för sig.  

4.3. Urval 
Mitt urval är enligt Barajas (2013) ett strategiskt urval som betyder att jag har valt ut texter 

som har mycket att berätta om forskningsfrågan men där även andra typer av svar välkomnas.  

 

I ERIC EBSCO database slutade mitt sökresultat på 33 (se sökschema under bilagor). Utifrån 

dessa texter kan jag valfritt välja vilka av dessa jag önskar till min litteraturstudie, eftersom de 

är peer reviewed samtliga 33 stycken. När jag valde ut de artiklar jag önskade använda mig av 

valde jag utifrån att de skulle ta upp vad som definierar begåvning i resultatet. Gärna artiklar 

där forskaren bakom artikeln gjort en egen studie. Alla mina artiklar innehåller minst en kort 

beskrivning av begreppet matematisk begåvning medan de texter jag valt bort enbart redogör 
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för matematisk begåvning som en kort sammanfattning i sin teoretiska bakgrund och 

följaktligen inte vidare i sin resultatdel.  

 

Redogörelsen för matematisk begåvning i de artiklar jag valt bort baseras dessutom enbart på 

referenser och sammanfattades kort i den teoretiska bakgrunden. Dessa redogörelser stöddes 

inte av något urval av referenser utan kunde vara i princip vilka referenser som helst som 

forskaren fann intressanta och bra. De texter som valdes bort var ofta texter som utgick utifrån 

att undersöka andra saker än vad som definierar matematisk begåvning, då till exempel 

snarare hur begåvade elever bemöts i skolan. Då de ämnade undersöka exempelvis hur 

begåvade elever bemöts i skolan behövde de självklart ha en kort beskrivning av begreppet 

begåvning varav detta fanns kort sammanfattat i den teoretiska bakgrunden som 

andrahandsreferat och av den anledningen inte var särskilt användbart för min studie. Dock 

fanns vissa undantag på texter som skulle definiera annat än mitt valda forskningsområde men 

inte riktigt höll sig till detta. De texterna har jag då valt att ta med i min studie.  

 

Sammanfattningsvis har jag läst alla artiklar och valt bort de studier som inte redogör för 

begreppet begåvning eller hur det kan tänkas mätas eller karaktäriseras mer än som refererat 

till andra vetenskapliga texter, böcker och artiklar. Ett annat motiv är att jag valt de 

vetenskapliga texter och artiklar som utgår ifrån elever som är yngre än "high school". 

Slutligen återstod 9 texter utav de 33 texter som kvarstod vid avgränsningen i ERIC EBSCO. 

Se bilaga 2 för artikelanalys för vald litteratur till resultat och analysdel. 

4.4. Resultat, analys och syntes 
Mitt resultat presenteras sammanflätat med min valda analysmetod. Innehållsanalys är den 

analysmetod jag har valt att använda mig av och fungerar på så sätt att den som forskar i det 

aktuella ämnet läser igenom de utvalda texterna noggrant och gärna flera gånger för att sedan 

fundera på vad texten handlar om innan texterna sätts ihop i olika kategorier som sedan blir 

till teman som tolkas och diskuteras. Analys handlar alltså om att plocka i sär i delar och titta 

på dessa medan syntesen senare sätter ihop delarna igen till en helhet, (Barajas 2013). I mitt 

fall har jag valt att använda mig av överrubriker i resultatdelen som tematiserar och parar ihop 

liknande resultat där analysen och syntesen av mina texter tydligt framkommer. 

4.5. Reliabilitet & validitet 
För att få hög validitet på mitt arbete har jag gjort mitt yttersta med att finna artiklar som 

uppfyller mina sökkriterier för att verkligen mäta det jag är ute efter att mäta.  
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Jag anser däremot att reliabiliteten på min litteraturstudie är relativt hög. Detta eftersom min 

slutsats bottnar sig i ett större antal källor där de källor som är grundstenar i min resultatdel 

alla är granskade av andra forskare och bedömda som tillförlitliga. En annan orsak är att jag 

noggrant har följt de steg som en systematisk litteraturstudie skall innehålla. Däremot kan det 

bli svårt för någon att göra en identisk sökning med den som jag har gjort eftersom alla inte 

kan komma åt ERIC EBSCO databas. Att det är på det viset sänker givetvis studiens 

reliabilitet men är svårt att frångå eftersom jag själv inte kan påverka vem som kan se de 

vetenskapliga artiklarna som finns i ERIC. En annan sak som gör att reliabiliteten skulle 

kunna sjunka i min studie är att mina studier är skrivna på engelska och jag själv har svenska 

som första språk. Det medför att jag med all sannolikhet inte alltid kommer att förstå precis 

allt som står i mina utvalda studier och då måste vända mig till bland annat 

översättningsfunktioner som inte alltid är pålitliga. 

4.7. Etiska överväganden 
Alla lämpliga texter som berör min aktuella frågeställning har tagits med. Den 

sammanfattande definitionen av matematisk begåvning, utifrån mina forskningsfrågor som 

dessa forskare har nått fram till, har tagits med. Utifrån dessa studier har inget valts bort 

utifrån att det verkar orimligt eller inte stödjer ett mönster som jag eventuellt har hittat. Jag 

har i möjliga minsta mån försökt att lyfta mina egna åsikter utan önskar lämna tolkningen av 

begåvnings begreppet till var och en som läser. Barajas (2013) stödjer detta genom att påpeka 

att säga att det är oetiskt att endast presentera artiklar som stödjer den åsikt som forskaren 

själv har, (Barajas 2013). 

 

5. Analys av valda studier inför resultat 

och resultatdiskussion 

För att tydliggöra för de studier som resultatet bygger på har utvalda avhandlingar 

sammanfattats för att ge en större förståelse för avhandlingarna och för min egen analys och 

syntetisering av dessa. 

 

Tabell 1. En översikt av utvalda studier om matematisk begåvning utifrån valda metoder, 

studieobjekt och utgångspunkt. 
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Namn på studien Vilken metod 

har använts i 

studien: 

Intervju, 

observation, 

annat? 

Vad har studerats ?: 

Omgivning, situation, 

syfte? 

Syfte, utgångspunkt?: 

Hypotes, antagande? 

annat? 

Heinze, Astrid- 

Differences in Problem 

Solving Strategies 

of Mathematically Gifte

d and Non-

Gifted ElementaryStude

nts 

Matematiska 

problemlösnin

gsuppgifter 

under 

observation. 

Eleverna är 6-10 år 

gamla. 

Studien görs på en 

tidigare, äldre studie gjord 

av en annan forskare. 

Utreda att 

problemlösningsuppgifter 

bidrar till att stärka 

elevers matematiska 

talang och intresse. 

Bicknell, Brenda-

Gifted Students and the 

Role 

of Mathematics Competi

tions 

Undersöker 

tidigare 

forskning där 

begåvade 

elevertestats 

med olika 

matematiska 

tävlingar i 

form av prov, 

observationer 

och 

problemlösnin

gsuppgifter. 

Studien undersöker en 

tidigare studie som rör 

matematiska tävlingar och 

hur dessa kan motivera 

matematiskt begåvade 

elever. Eleverna i studien 

är 15 stycken 10-13 

åringar som blivit 

utpekade som begåvade 

av sin/sina lärare. 

 

Utreda 

matematiktävlingar. 

Fördelarna är fler än 

nackdelarna vad gäller 

matematiska tävlingar för 

elever som är begåvade i 

matematik. 

Sak, Ugur- Test of the 

Three-

Mathematical Minds 

(M3) for the 

Identification 

of Mathematically Gifte

dStudents 

Matematiska 

tester av elever 

som sedan 

undersökts av 

professionella 

inom 

matematisk 

begåvning. 

291 mellanstadieelever 

deltog i studien. 

Studien har till största del 

handlat om att utreda om 

matematisk begåvning är 

enspårig eller 

dimensionell. 

Olika matematiska tester 

har gjorts för att få en 

flerdimensionell bild utav 

matematisk begåvning för 

att identifiera matematiskt 

begåvade elever. 

Modellen för att testa de 

tre matematiska sinnen vi 

människor har bör ses 

som en tillgång för att 

utveckla tester som mäter 

elevers matematiska 

förmågor. 

Kim, Sally- Meeting the 

Needs 

of Gifted Mathematics S

tudents 

Analys av 

olika metoder. 

Vill tillgodose utbildning 

för begåvade elever 

genom att finna det bästa 

sättet att bemöta dessa. 

Elever kan tappa lusten att 

lära om de ej stimuleras. 

Samt; alla begåvade 

elever skiljer sig från 

varandra. 

McAllister, Brook 

Anne; Plourde, Lee A.- 

Enrichment Curriculum: 

Essential 

for Mathematically Gift

ed Students 

Analyser av 

studier. 

En kreaiv 

matematikuppgift har 

analyserats för att ta reda 

på hur den skulle kunna 

fångas upp av begåvade 

elever och bidra till deras 

fortsatta matematik-

utveckling.  

Undersöker vad 

matematiskt begåvade 

elever behöver för att bli 

framgångsrika. 

Matematiskt begåvade 

elever lär sig annorlunda 

än andra elever. 

Nödvändigt att arbeta 

tillsammans med 

likasinnade elever. 
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Threlfall, 

John; Hargreaves, 

Melanie- The Problem-

Solving Methods 

of Mathematically Gifte

d and Older Average-

Attaining Students 

Jämförelser av 

problemlösnin

gsuppgifter. 

Svar på matematiska 

problemlösningsuppgifter 

jämförs mellan 475 

stycken 9-åriga begåvade 

elever och 230 stycken 

13-åriga normalbegåvade 

elever. 

Ifrågasätter om begåvade 

elever är begåvade av den 

anledningen att dem lär 

sig snabbare eller har ett 

annorlunda sätt att tänka 

på. 

Rotigel, Jennifer 

V.; Fello, Susan- 

Mathematically Gifted 

Students: How Can We 

Meet Their Needs? 

En studie som 

lyfter 

begåvade 

elevers behov. 

Analyserar tidigare 

studier.  

Vill få reda på hur 

matematiskt begåvade 

elevers behov kan mötas. 

Det finns många 

svårigheter att mätta de 

behov som begåvade 

elever har. 

Preckel, Franzis; Goetz, 

Thomas; Pekrun, 

Reinhard; Kleine, 

Michael- Gender 

Differences in Gifted and 

Average-

Ability Students: 

Comparing Girls' and 

Boys' Achievement, Self-

Concept, Interest, and 

Motivation 

in Mathematics 

Undersöker 

skillnader 

bland 

begåvade och 

normalbegåva

de elever med 

hjälp av 

matematiska 

tester som 

senare 

analyserades. 

Undersöker 

könsskillnaderna mellan 

181 matematiskt 

begåvade elever och 181 

normalbegåvade elever i 

klass 6, i bland annat; 

prestation, självbild, 

intresse och motivation. 

Hypotes1; Ingen skillnad i 

resultat. 

Hypotes 2; Pojkar har 

högre matematisk 

kompetens. 

Hypotes 3; Pojkar har 

bätte självbild och större 

intresse för matematik. 

Tsui, Joanne 

M.; Mazzocco, Michele 

M. M (2006) - Effects of 

Math Anxiety and 

Perfectionism on Timed 

versus Untimed Math 

Testing 

in Mathematically 

Gifted Sixth Graders. 

Undersöker 

begåvade 

elever utifrån 

tester. 

Undersöker begåvade 

elever i klass 6 utifrån 

tidsbaserade tester. 

Dem antog att tidstest 

tillsammans med 

matematik ångest skulle 

vara positivt men att det i 

aspekten om 

perfektionism skulle vara 

negativt. 

 

6. Resultat 

Nedan följer resultaten av de studier jag tagit del av. Jag har valt att dela upp dessa utifrån 

mina forskningsfrågor och valt att inte ha vidare kategorier då analysen av mina studier visat 

sig väldigt spretiga. Vidare sammanställs det som jag kommer fram till i en gemensam 

sammanfattning som sedan leder över i en resultatdiskussion där studiernas trovärdighet, 

slutsatser och metod kommer att diskuteras. Val av metod för min egen studie diskuteras 

sedan och leder vidare till förslag till vidare forskning och så småningom till studiens slutord. 
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6.1. Hur matematisk begåvning mäts 
De flesta av mina studier nämner på något vis att tester görs för att avskilja begåvade elever 

från normalbegåvade elever. Detta är alltså det främsta sättet att mäta matematisk begåvning 

utifrån dessa studier. Testerna som används i många av mina studier skiljer sig åt 

innehållsmässigt men utgår ifrån samma grundtanke om testbaserade tester för att mäta 

matematisk begåvning. Tsui och Mazzocco (2011) har utgått från höga provresultat hos 

eleverna för att bedöma vilka av eleverna som är matematiskt begåvade. Threlfall och 

Hargreaves (2008) använder sig av problemlösningsuppgifter i sin studie, vilket även Heinze 

(2005) gör. Heinze (2005) skriver i sin vetenskapliga artikel om skillnader i lösningsstrategier 

för som hon nämner det, begåvade och icke begåvade elever. I studien använder Heinze 

(2005) olika typer av tester som exempelvis antal kombinationer som skapas utifrån ett visst 

antal färger och liknande problemlösningstal som hon hämtat ifrån en tidigare studie gjord av 

en annan forskare. Rotigel och Fello (2005) lyfter liksom Heinze (2005) fram 

problemlösningstal som något som mäter hur matematiskt begåvade elever sticker ut. 

Skillnaden är dock att Rotigel och Fello (2005) förespråkar att eleverna ska få ha sina egna 

lösningsstrategier. De beskriver att många lärare är snabba med att göra poängmässiga avdrag 

för elever som inte skriver ut hur de löst en viss problemlösningsuppgift, och argumenterar 

snarare för att varje elev ska ha rätt till att tänka på sitt eget vis så länge svaret blir rätt i 

slutändan. Rotigel och Fello (2005) hävdar att de elever som inte tillåts tänka på sitt eget vis 

hämmas när läraren gör poängmässiga avdrag för obefintlig presentation av tankesätt och 

skriver att ” Teachers need to be confident in their own mathematical knowledge and teaching 

abilities in order to accept the divergent thinking abilities of their gifted students” (Rotigel & 

Fello 2005:65). 

 

Brook och Plourde (2008) går emot de andra studiernas testbaserade mätning av begåvning 

eftersom de menar att elevers begåvning kan mätas på flera olika vis. Exempelvis skulle 

matematiskt begåvade elever kunna identifieras genom matematiska diskussioner (Brook & 

Plourde 2008). Även Bicknell (2008) är inne på ett liknande spår då hon i sin studie kommer 

fram till att matematiska tester gynnar matematiskt begåvade elever men ifrågasätter hur 

dessa elever väljs ut som matematiskt begåvade från första början. En annan aspekt som Tsui, 

och Mazzocco (2011) lyfter fram är hur matematisk ångest och känslan av perfektionism har 

att göra med matematiskt begåvade elever och kom fram till att tidspress försämrade 

resultaten.  
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6.2. Vad som karaktäriserar matematiskt begåvade elever 
De flesta studier är överens om att de egenskaper som matematiskt begåvade elever har kan 

vara av många olika karaktärer. Threlfall och Hargreaves (2008) beskriver att matematiskt 

begåvade elever ofta är tidigt utvecklade och före sin tid, men att andra elever i samma ålder 

har möjlighet att uppnå samma kunskapsnivå så småningom. Dock gäller denna tes enbart för 

barn eftersom matematiskt begåvade vuxna enligt Threlfall och Hargreaves (2008) är på en 

annan kunskapsnivå än andra vuxna. Till skillnad från barn kommer de andra vuxna inte att 

kunna nå upp till matematiskt begåvade vuxnas nivå varken nu eller framöver (Threlfall & 

Hargreaves 2008).  

 

Istället för matematiskt begåvade barns tidiga utveckling väljer Heinez (2005) att lyfta fram 

snabbhet och struktur. Heinez (2005) beskriver att matematiskt begåvade elever löser 

problemlösningsuppgifter snabbare än andra elever samt att de löser uppgifter på ett mer 

strukturerat och systematiskt sätt vilket hon påstår reflekterar dessa elevers förståelse för 

matematik. Dessa elever skall även enligt Heinze (2005) ha lätt för att redovisa hur dem löst 

ett matematiskt problem. Men hon vill påpeka att alla matematiskt begåvade elever är olika 

och i behov av individuellt stöd precis som vilken annan elev som helst. Rotigel och Fello 

(2005) ger liksom Heinze (2005) en bild av att matematiskt begåvade elever är kvicktänkta 

och därför löser problemlösningsuppgifter snabbare än andra elever. De beskriver även att 

dessa elever ofta har egna lösningsstrategier när de utövar matematik. Preckel, Goetz, Pekrun 

och Kleine (2008) lyfter fram prestation som en egenskap matematiskt begåvade elever ofta 

har. De hävdar dock att resultaten nödvändigtvis inte alltid måste skilja sig åt mellan 

matematiskt begåvade och andra elever, men att de matematiskt begåvade eleverna ofta får 

bättre provresultat vid oförberedda prov. Preckel et al. (2008) beskriver också att tjejer skulle 

kunna få bättre resultat på matematiska tester om deras självbild vore bättre än vad dem anser 

att tjejers självbild ofta är. 

 

Sallys (2006) bild av vad som karaktäriserar matematiskt begåvade elever skiljer sig lite från 

de andra studierna. Sally (2006) beskriver nämligen att matematiskt begåvade elever är de 

som intresserar sig för ”varför” snarare än hur en viss typ av uppgift ska lösas. Dessa elever 

beskrivs utöver det även kunna se förhållanden i och förståelse för matematik och är ofta 

nyfikna redan tidigt som barn. Här tas inte specifika egenskaper upp, såsom snabbhet, struktur 

och systematik, egen problemlösningsstrategi eller prestation (eg. Heinez 2005; Rotigel & 
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Fello 2005; Preckel et al. 2008), utan mera djupgående matematikförståelse och där intresset 

är en avgörande faktor. 

 

Sak (2009) har gjort en studie utifrån en metod som rör sig om tre matematiska sinnen (se 

bilaga 3). Studien har ett kognitivt perspektiv för att identifiera matematiskt begåvade elever 

och genomfördes på 291 studenter. Kognitiv förmåga kan uppfattas som intelligens men är 

enligt Sak (2009) istället något som kan göra att elevers höga intelligens inte syns. Detta 

eftersom det rör sig om saker som bland annat koncentrationsförmåga, språkliga aktiviteter 

och inlärning som vid avsaknad eller svårigheter kan försvåra det även för en begåvad elev. 

Detta gör att avsaknad av dessa kognitiva förmågor kan dölja begåvning. De tre sinnen som 

ingår i metoden som kallas The three-matemathical minds model (M3) utgår ifrån att man kan 

vara begåvad på tre olika sätt inom matematik, genom att vara: den analytiska, 

kreatören/skaparen eller kunskapsexperten. Dock kan även kombinationer av dessa tre uppstå 

vilket gör att man kan vara den kreativa analytikern, expertanalytikern eller den kreativa 

experten. Ytterligare en variant finns där man benämns som mästare, det vill säga att man 

klarar av att hantera alla tre matematiska egenskaper man kan ha som begåvad. Det är dock 

väldigt ovanligt. Denna metod är ännu enligt Sak (2009) inte tillräckligt beprövad för att 

kunna ge bästa resultat. McAllister och Plourde (2008) är inne på samma spår när de menar 

att matematiskt tänkande, som alltså kan motsvara den analytiske i Sak’s (2009) metod är en 

egenskap som en matematiskt begåvad elev kan ha. 

 

7. Diskussion 

I följande underrubriker sammanfattas resultatet och leder vidare till en resultatdiskussion 

som är uppdelad utifrån mina två forskningsfrågor, samt en gemensam diskussion för mina 

båda forskningsfrågor, en diskussion av vald metod för litteraturstudien samt slutord och 

förslag till vidare forskning. 

7.1.  Sammanfattning 
Något som var svårt i min litteraturstudie var alla de olika benämningarna av begreppet 

matematisk begåvning. De användes på olika sätt och hade för olika forskare - olika 

betydelse. Det gjorde det svårt att försöka få en helhet i arbetet och att försöka strukturera upp 
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och hitta mönster bland mina forskningsstudier som jag grundat min egen studie på. I 

resultatdiskussionen nedan följer det som jag ändå har kunnat urskilja och kommit fram till.  

I korta drag sker mätningar inom matematisk begåvning ofta utifrån olika typer av prov eller 

tester. Vad som karakteriserar elever med matematiska begåvningar är däremot lite svårare att 

definiera eftersom det är väldigt spretigt. Dock verkar alla studier vara överens om att 

matematisk begåvning ligger i betraktarens öga, att det som läraren ser att en elev kan vara 

duktig inom och sedan tillgodose är det bästa för varje elev. 

7.2. Resultatdiskussion 

7.2.1. Hur matematisk begåvning mäts 
Den bristfälliga definitionen av det begreppet matematisk begåvning gör således mätningen 

av fenomenet problematisk. Utifrån detta kan studierna i denna uppsats kritiseras då de, trots 

att de beskriver begreppet begåvning som något spretigt när det kommer till vad som 

karaktäriserar matematiskt begåvade elever, väljer att mäta matematisk begåvning med just 

resultatbaserade tester. Krutetski (1976) menar att man genom att granska testresultat inte kan 

avgöra elevens potential eller vilken typ av undervisning som kan passa denne. Om en lärare 

inte försöker mäta matematisk begåvning på fler sätt än prov, och enbart mäter en liten 

beståndsdel av begreppet, kommer elever vars matematiska begåvning tar sig uttryck på andra 

sätt inte att upptäckas och därmed heller inte kunna stimuleras på rätt sätt. 

Ett ensidigt fokus på matematikresultat gör att det endast är elever som ligger långt fram i 

matematikboken som syns. Vilka typer av elever som omger individer vars matematiska 

begåvning inte uppmärksammas genom prov kan således styra det sätt på vilket dessa 

individer bemöts och syns. I detta sammanhang är det meningsfullt att referera till Pettersson 

(2011) som skriver; Det finns inte, som läraren ser det, någon annan i klassen som ligger på 

samma eller liknande nivå som Erica inom matematiken (s 140). Det verkar som att läraren 

använder Erica som ett sätt att mäta vilka som är matematiskt begåvade vilket, baserat på vad 

som karaktäriserar matematiskt begåvade elever, innebär att det antagligen finns begåvade 

elever i Ericas klass som hamnar i skymundan. Tyvärr tror jag inte att det är särskilt ovanligt 

att det blir på det här sättet. För att få eleverna att prestera bättre uppmuntrar läraren dem att 

eftersträva Ericas beteende medan denne försöker hålla Erica tillbaka för att alla elever ska 

hålla samma tempo. Utifrån detta blir alla elever lidande i och med att begåvade barn inte 

uppmuntras att ta tillvara på det sätt som deras begåvning yttrar sig, samtidigt som den vars 

begåvning identifierats hålls tillbaka. Att hålla tillbaka elever för att alla ska vara på samma 

nivå känns för mig som ett väldigt omedgörligt tankesätt som en lärare kan ha. Även det 
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faktum att eleverna inte får utvecklas utifrån sina egna förmågor. De båda styrks av skollagen 

där det står att; 

 

 Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas 

 förmåga att tillägna sig dessa. 

 Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt  

 förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

 Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god  

 grundför ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

 (Skollagen 2010:800 kapitel 10, 2 §). 

 

Även Persson (1997) motsäger sig ett klimat där alla elever skulle befinna sig på samma nivå. 

Detta då samhället ser ut på det sättet att man behöver ha en viss typ av elitism för att ett 

samhälle överhuvudtaget ska kunna fungera (Persson 1997). I ett samhälle behövs enligt 

honom alla typer av människor och däribland som olika typer av experter (Persson 1997). 

Utifrån det här anser jag att alla elever ska få chansen att synas och att inga elever skall hållas 

tillbaka eller nekas möjligheten till sin egen personliga utveckling som utgår ifrån elevens 

egna matematiska förmågor. Därför behövs nya typer av matematiska tester existera i våra 

klassrum där varje elev får en möjlighet till egen utveckling utifrån sina förmågor. Det styrks 

av Sak(2009, s 54) som i sin studie menar att de sätt man använder när man mäter matematisk 

begåvning inte tillgodoser alla de matematiska förmågor som elever kan ha, däribland 

kreativa matematiska förmågor, något som Sak menar ofta hamnar i skym undan. Det medför 

givetvis problem eftersom man som lärare då tar ett aktivt val att förbise förmågor som både 

hade kunnat gynna eleven här och nu men även i stöttandet framåt i matematikämnet. Flera av 

mina studier är medvetna om alla elevers olikheter men tar ändå inte hänsyn till detta när 

dessa elever bedöms. Ett par av mina studier talar dock om alla elevers olika lärande och 

huruvida en enkelspårig bedömning kan svika de elever som lär sig på andra vis, (Brook och 

Plourde (2008); Bicknell (2008); Tsui, och Mazzocco (2011). 

Eftersom alla mina studier mer eller mindre enats i min resultatdel om att alla elever lär sig 

olika kan det absolut anses som bärande för att nya mätningsmetoder som inkluderar alla 

matematiska sinnen och förmågor behöver utvecklas och användas. Enligt Sak(2009) finns 

som tidigare nämnt i resultatet, en modell (se bilaga 3, den undre modellen) som innefattar 7 

olika matematiska roller som elever kan ha. För att kunna tillgodose alla olika roller behöver 

lärare och annan verksam personal i skolan få kunskap inom begreppet begåvning i matematik 
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samt möjligheten att utföra varierad undervisning och så givetvis resultatmätning som rör alla 

de varierade matematikområdena.  

7.2.2. Vad som karaktäriserar matematiskt begåvade elever 
Ziegler (2010) skriver i sin bok Högt begåvade barn att hög intelligens och hög begåvning 

inte är synonyma med varandra men att den parallellen fortfarande genomsyrar hela 

skolväsendet bland såväl lärare som utbildningspolitiker. Han påpekar att IQ tester enbart 

mäter just excellent prestationsförmåga vilket gör att de som är intelligenta men ännu inte 

presterar bra inte syns eller utmärks som begåvade (Ziegler 2010). Det här kan knytas till 

mina studier som pekar på just detta, det vill säga att begåvning kan synas på flera olika vis. 

Även Sternberg (1996) motsäger parallellen mellan intelligens och begåvning och hävdar att 

det inte går att avgränsa något som har med begåvning att göra. Han hävdar att om man börjar 

med att definiera förslagsvis matematiskt tänkande kommer det att leda till att det skapas ett 

helt nät av begrepp som går i varandra och leder vidare till andra begrepp och förmågor. 

Sternberg (1996) hävdar vidare att dessa begrepp inte har någon given relation till varandra, 

vilket kan tyda på att det har att göra med att begreppen i sig inte har någon säkerställd 

definition. Kort sagt är begåvningsbegreppet diffust och nära besläktat med flera andra olika 

begrepp.  

 

Rotigel och Fello (2005)talar om att matematiskt begåvade elever ofta har egna strategier för 

att lösa tal vilket Sternberg(1996) menar handlar om individuella förmågor. Enligt Sternberg 

(1996) kan olika elever använda sig av olika förmågor för att lösa samma tal. En del elever 

använder exempelvis minnet för att minnas vissa typer av tal, hur dessa skall lösas och ibland 

till och med hela svar. Andra elever kan använda sig av logiskt tänkande för att räkna ut 

samma tal medan en tredje typ av elev kanske kan använda sig av tidigare kunskaper inom 

matematik för att räkna ut talet. Utifrån detta är det svårt att definiera matematiska förmågor 

och bestämma vad dessa skall uppfylla för funktion för elever. Annorlunda uttryckt är det 

således svårt att säga att matematisk begåvning gör att elever räknar snabbt och har högt IQ, 

och i sin tur även att fastställa matematisk begåvning genom höga provresultat. Snarare är alla 

elever olika och har eller använder olika typer av matematiska förmågor. 

 

Med bakgrund av detta kan matematiska begåvningsbegrepp som vissa forskare föreslår 

kritiseras, som kvicktänkthet, då barn kan behöva olika betänketid men ändå vara kapabla att 

komma fram till samma resultat. Ziegler (2010) lyfter ett begrepp som jag anser hör ihop med 
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kvickhet vilket är begreppet prestationsförmåga. Ziegler (2010) menar på att de eleverna med 

hög prestationsförmåga bland annat har möjlighet att hitta bättre lösningar. Detta anser jag gör 

att de elever med god prestationsförmåga snabbare kan komma fram till en lösning men inte 

nödvändigtvis behöver vara mer begåvad än andra elever. Även i Pettersson (2008) 

avhandling nämns elevernas möjligheter till att räkna snabbt som en egenskap som de elever 

som är begåvade inom matematik har. Hon lyfter dock även fram andra egenskaper som egna 

lösningsstrategier samt elevers förmåga att redogöra för sitt sätt att tänka (Pettersson 2008). 

Det sistnämnda sammanflätar bra tillsammans med Heinzes(2005) resultat som pekar på att 

matematiskt begåvade elever är duktiga på att förklara hur de har tänkt. Det tyder på god 

förståelse för ämnet vilket handlar om elevens tankeverksamhet och då antyder till god 

kognitiv förmåga samt god individanpassad matematisk förmåga. Även Pettersson (2008) är 

inne på samma spår och menar att elever med fallenhet för matematik relativt ofta hittar egna 

vägar att lösa tal men att de många gånger även använder sig av vanliga algoritmer och 

traditionella sätt när de räknar. Dessa elever har enligt henne olika lätt att presentera hur de 

tänker men visar tydligt att de är bra på att använda sig av gamla lösningsstrategier de lärt sig 

tidigare när det dyker upp nya problemområden (Pettersson 2011).  

Sammanfattningsvis så stödjer ingen av mina källor tanken om att alla matematiskt begåvade 

elever skulle vara identiska med varandra och på så vis lära likadant. 

7.2.3. Gemensam slutdiskussion för mina båda forskningsfrågor 
En viktig aspekt i vägen för att besvara mina forskningsfrågor är att studiernas metod för att 

mäta matematisk begåvning är tillförlitlig i den benämningen att nästan alla mina källor har 

utfört sina matematiska tester på stora elevgrupper. De uppgifter som förekommer i några av 

studierna har varierat men har ändå berört samma typer av uppgifter vilket gör studiernas 

resultat mindre trovärdiga. Det som även gör dem mindre tillförlitliga är att de troligtvis 

missar mycket viktig information eftersom mätningen av elevers matematiska begåvning görs 

väldigt smal trots att alla studier verkar vara medvetna om att alla matematiskt begåvade 

elever är olika och att mätning av dessa elevers matematiska begåvning logiskt sett inte kan 

ske på lika vis. En annan brist hos de studier jag granskat är att elever som pekats ut som 

matematiskt begåvade har valts ut som ensamma deltagare i testerna. Ett alternativ hade 

kunnat vara att genomföra en studie där alla elever kan delta, där det utgås från att elevernas 

nivå i matematiken är okänd samt att man genom flera olika typer av mätningar kan finna 

dessa matematiskt begåvade elever samt kanske nya matematiska förmågor. På så sätt riskerar 

man inte att missa exempelvis matematiskt begåvade elever med låg prestationsförmåga eller 
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begåvade elever som helt enkelt bara är ointresserade av exempel problemlösningsuppgifter. 

Det här anser jag är väldigt problematiskt eftersom man i vissa fall har letat nya matematiska 

förmågor via exempelvis problemlösningsuppgifter, hos elever där man har utgått ifrån att 

dessa är matematiskt begåvade via provbaserade tester. De drar alltså slutsatsen om att enbart 

elever som skriver bra på prov är de elever som kan ha andra matematiska förmågor. 

 

Förvånansvärt och nämnvärt är också att ingen av mina studier nämner något om 

specialmatematik samt att elever som inte utmanas i skolan kan tröttna på att lära sig. Detta 

tas nämligen upp i den teoretiska bakgrunden genom Pettersson(2011) som menar på att det är 

vid sådan undervisning som elevers matematiska begåvning kan klargöras. Det kan tolkas 

som att det absolut måste gynna läraren framöver att veta vilka speciella förmågor dennes 

elever har eller inte har. Petterson (2011) har i sin studie två elever som går på 

specialundervisning och jag citerar från sida 187 i hennes avhandling och återkopplar det till 

att specialmatematiken gynnar elever med dolda matematiska begåvningsegenskaper, 

”Problemen är valda så att de representerar Axels och Ericas sätt att lösa matematiska 

problem och samtidigt fångar de karaktäristiska dragen i de individuella uttrycken för deras 

matematiska förmågor”. Genom att tillåta matematisk begåvning att ta sig olika uttryck och 

anpassa undervisningen till varje elevs styrka och matematiska uttryck kan varje elev 

stimuleras på rätt sätt och därmed vidareutvecklas.  

7.3. Metoddiskussion 
Brister i min metod anser jag är att jag inte gått in på sidospår av som tidigare nämnt 

exempelvis begåvade elever med inlärningssvårigheter för att kunna få en ännu bättre och 

bredare slutsats av alla typer av begåvning. Det var även svårt att få såpass många olika 

definitioner av begreppet begåvning och hur det karaktäriseras att det gjorde det svårt att 

närma mig något slutgiltigt svar på mina frågor. Kanske kan mina forskningsfrågor aldrig 

förklaras, utan bara utredas och komma fram till en slutsats som är tolkningsbar så länge som 

något begrepp inom matematisk begåvning inte är definierat. Jag har försökt att vara objektiv 

men eftersom det aldrig går att vara objektiv till 100 procent utgör det helt klart en brist i den 

här litteraturstudien. Eftersom ingen av mina studier ansåg att alla elever är lika och lär sig på 

lika vis så har den aspekten inte kunnat vägas gentemot den motsatta aspekten, vilket kan göra 

att det kan tyckas verka som att min litteraturstudie enbart stöttar ett håll eftersom information 

som rör att elever skulle vara lika varandra och ha samma förmågor alltså helt saknas.  
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En nackdel är likaså att jag inte fått möjlighet att göra en egen studie där jag kunnat observera 

elevers matematiska förmågor och kunnat intervjua lärare för deras syn på matematisk 

begåvning. Det tror jag hade kunnat tillföra väldigt mycket till mina resultat- och diskussions 

- delar. Jag vill tro att det hade kunnat tillföra mycket till min studie genom att få möjlighet att 

bli ännu mera insatt i mitt aktuella ämne och på så vis kunnat prestera bättre i mitt forskande 

och skrivande, om jag själv hade kunnat få komma ut och observera och intervjua barn och 

lärare. 

 

En annan brist i min litteraturstudie är att jag har valt att två av mina tre sökord, gifted* och 

mathemat* ska finnas med i titeln. Det kan ha medfört att jag försummat viktiga avhandlingar 

som hade kunnat vara gynnande för min studie. Exempelvis kan studier som är framtagna för 

matematikområdet ha undvikit att använda sig av matematik begreppet i titeln vilket kan vara 

en av anledningarna till att jag har hittat ytterst litet med forskning inom mitt aktuella område. 

7.4. Slutord 
Min litteraturstudie har förhoppningsvis rört upp lite nya tankebanor för er som läst den. För 

mig är begreppet begåvning fortfarande väldigt svårt att definiera, likaså hur matematisk 

begåvning mäts och vad som karaktäriserar matematiskt begåvade elever. Dock är det, efter 

att jag gjort denna litteraturstudie, på det viset jag känner att jag vill ha det. Jag vill vara 

öppen för nya tankar från forskare, lärare och föräldrar. Dock vill jag främst vara öppen för att 

uppmärksamma nya matematiska förmågor som jag med all säkerhet vet att mina framtida 

elever kommer att erhålla.  

 

Avslutningsvis kan vi urskilja att matematisk begåvning innefattar väldigt mycket och det 

även grundar sig beroende på vilken situation man befinner sig i. IQ kan räknas som 

begåvning vid ett intelligenstest medan nyfikenhet och intresse kan vara dem viktigaste 

förmågorna att ha om man ska ha en chans att bli bra på något man studerar. Men det är till 

stor fördel att ta del av andras syn av begåvning och se om den bild man själv har av 

begåvning kan breddas vilket kan gynna framtida elever. Likheterna och skillnaderna i min 

studie var att det egentligen bara fanns mest skillnader i hur olika forskare såg på olika typer 

av begåvningsbegrepp som även dessa benämndes olika. Jag hoppas med anledning i alla 

olikheter att ni som läser bildar er en egen uppfattning och att den kan vara till er nytta men 

även att ni lämnar öppet även för nya perspektiv. 
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För att besvara mina forskningsfrågor vill jag ändå påstå utifrån mina studier att matematisk 

begåvning i nuläget mäts i olika typer av prov och tester och att det som karaktäriserar 

matematiskt begåvade elever är alla de olika egenskaper, intressen och förmågor som elever 

kan ha som gynnar dem inom matematiken.  

7.5. Förslag till vidare forskning 
Efter att ha genomfört denna systematiska litteraturstudie kan jag konstatera att det var 

oerhört svårt att finna material som utgick ifrån det jag ämnade undersöka. I de flesta av de 

artiklar jag valde att använda mig av till min resultatdel fanns bara några rader om vad 

forskaren ansåg att begåvning är för något. Jag har därför fått läsa noggrant och mellan 

raderna för att kunna urskilja så mycket som möjligt. Problematiken ligger i att det idag inte 

finns tillräckligt mycket forskning bakom vad som definierar matematisk begåvning, vilket 

leder till att det är svårt att få en korrekt bild av hur matematisk begåvning mäts och vad som 

karaktäriserar matematiskt begåvade elever när det inte helt går att fastställa vad matematisk 

begåvning är för något. Det är av den anledningen svårt att mäta ett begrepp som inte har ett 

bestämt innehåll eller betydelse. Just därför efterlyser jag mera forskning inom definitionen av 

matematisk begåvning eftersom det blir enklare för dem som forskar i aktuellt ämne att följa 

upp de andra trådarna kring matematisk begåvning när de har en säkrare grund att stå på. 

Forskningen bör backa ett steg enligt vad jag ser att mina studier visar för resultat. De som 

blir lidande är våra elever som bedöms utefter spekulationer som grundar sig på ett inte helt 

definierat begrepp. Detta är det viktigaste jag funnit i min studie. Det vill säga det faktum att 

alla forskare verkar överens om vad matematisk begåvning innebär för eleverna men att de 

ändå inte har tagit hänsyn till detta när de sedan gör mätningar av den matematiska 

begåvningen. Jag förespråkar därför flera sätt att mäta matematisk begåvning på som inte 

enbart är resultatbaserade. Samt att begreppet begåvning får en klar definition som gäller som 

riktlinje för alla, där lärare bland annat har något att förhålla sig till vilket i sin tur underlättar 

för alla elever som behöver en lärare som kan hjälpa dem framåt. 

 

En annan brist jag fann var att det fanns mängder med studier som handlade om hur begåvade 

elever blir bemötta i skolan, detta förundrar mig lite eftersom begrepp som bland annat 

begåvning, fallenhet, särbegåvning, med flera, inte känns särskilt utredda. Jag ifrågasätter då 

vad dem använt för mall när de pekat ut dessa matematiskt begåvade elever som de sedan 

undersöker bemötandet av i skolan. Oftast hade de utgått ifrån resultat på olika tester som 

dessa elever hade fått göra, vilket enligt mina slutsatser bara är en del i begreppet matematisk 
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begåvning och inte ensamt kan definiera begåvning inom matematik. Dessa studier har i en 

kort sammanfattning definierat begreppet matematisk begåvning utifrån vad det känns som, 

första bästa bok eller artikel de hittat om begåvning i matematik. Även detta är en problematik 

bakom avsaknad forskning. 

 

Jag eftersöker även att Lgr11 tydligare skulle kunna lyfta fram, precis som de lyfter fram 

stöttning av elever i svårigheter, stöttning av begåvade elever, inte bara inom matematik utan i 

alla ämnen för att alla elever i skolan ska kunna bli sedda, uppmärksammade och hjälpta 

framåt oavsett vilken nivå de befinner sig på.  
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Bilagor; 

 

Bilaga 1; Sökschema för den teoretiska bakgrunden. Observera att begreppet definition av 

matematisk begåvning har används för att med omfång finna allting inom matematisk 

begåvning för att sedan smalna av till det som rör mina forskningsfrågor men även för att 

kunna definiera begreppet begåvning och matematisk begåvning i den teoretiska bakgrunden. 

 

Databas 

och datum 

Sökord/kombination 

av sökord 

 

Avgränsningar Sökträffar 

Google Scholar 

22/04-14 

Vad är matematisk 

begåvning? 

1. Full sökning 

2. ”Vad definieras som matematisk begåvning för elever i 

lägre åldrar?” 

3.  ”Vad definieras som matematisk begåvning för elever i 

lägre åldrar? 2000” 

4. ”Vad definieras som matematisk begåvning för elever i 

lägre åldrar? 2000. Fallenhet” 

5. ”Vad definieras som matematisk begåvning för elever i 

lägre åldrar? 2000. Fallenhet. Upptäcker. Bemöter.” 

6. ”Vad definieras som matematisk begåvning för elever i 

lägre åldrar? 2000. Fallenhet. Upptäcker. Bemöter. 

Kompetens.” 

7. ”Vad definieras som matematisk begåvning för elever i 

lägre åldrar? 2000. Fallenhet. Upptäcker. Bemöter. 

Kompetens. Särbegåvning.” 

1. 2970 

2. 1150 

3. 971 

4. 139 

5. 69 

6. 62 

7. 20 

Eric database Mathemath* 1. Mathemat* 

2. TI Mathemat* 

3. TI Mathemat* AND TI Gifted* 

4. TI Mathemat* AND TI Gifted* AND Students* 

5. TI Mathemat* AND TI Gifted* AND Students*  

(ställde här in årtalssökning 2004-2012). 

1. 46270 

2. 12349 

3. 116 

4. 89 

5. 33 

Libris(4/6-14). 

 

 

Matematik 

 

1. Full sökning 

2. Matematisk begåvning 

1. 2271 

2. 1 
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Bilaga 2; Schema för artikelanalys(utifrån dessa kriterier har mina vetenskapliga artiklar valts 

ut och enbart de texter med tre stycken ja har använts. Dock är syftet väldigt missledande och 

missvisande då vissa studier trots att ej nämnt - ändå valt att definiera matematisk begåvning. 

Därav måste alla texter läsas för att utse vilka som är lämpliga om någon önskar upprepa den 

studie som jag har gjort); 
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Al-Hroub, Anies- Developing Assessment Profiles 

for Mathematically Gifted Children with Learning Difficulties at 

Three Schools in Cambridgeshire, England 

Matematisk studie för elever med 

inlärningssvårigheter i syfte att upplysa bla 

pedagoger och lärare. 

Ja Nej Ja 

Choi, Kyong Mi; Hon, Dae Sik-Gifted Education in Korea: Three 

Korean High Schools for the Mathematically Gifted 

3 koreanska högskolor för matematiskt 

begåvade studenter presenteras och jämförs 

med vanliga högskolor. 

Nej Nej Ja 

Dieker, Lisa; Grillo, Kelly; Ramlakhan, Nirmala- The Use of Virtual 

and Simulated Teaching and Learning Environments: 

Inviting Gifted Students into Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics Careers (STEM) through Summer Partnerships 

Ett sommarläger inom bland annat matematik 

för begåvade elever för att se hur det kan 

påverka elevernas självkänsla. 

Nej Ja Ja 

Brulles, Dina; Peters, Scott J.; Saunders, Rachel- 

Schoolwide Mathematics Achievement within the Gifted Cluster 

Grouping Model 

Undersöker hur "obegåvade" elever presterar i 

matematik beroende på om dem arbetar i en 

grupp med begåvade elever eller om dem 

arbetar i en grupp med andra "obegåvade" 

elever. 

Ja Nej Ja 

Dimitriadis, Christos- How Are Schools in England Addressing the 

Needs of Mathematically Gifted Children in Primary Classrooms? A 

Review of Practice 

Undersöker hur begåvade elever bemöts i 

skolor i England. 

Ja Nej Ja 

Sriraman, Bharath-Gifted Ninth Graders' Notions of Proof: 

Investigating Parallels in Approaches 

of Mathematically GiftedStudents and 

Professional Mathematicians 

Undersöker hur begåvade elever når en lösning 

på ett matematiskt problem och hur de 

säkerhetsställer att de verkligen räknat rätt. 

Nej Nej Ja 

Yim, Jaehoon; Chong, Yeong Ok; Song, Sang Hun; Kwon, Seokil- A 

Case Study on the Local Organization of 

Two Mathematically Gifted Seventh-Grade Students 

Undersöker bland annat hur begåvade elever i 

sjätte klass skapar lösningsstrategier. 

Ja Nej Ja 

Heinze, Astrid- Differences in Problem Solving Strategies 

of Mathematically Gifted and Non-Gifted ElementaryStudents 

Att undersöka hur matematiskt begåvade elever 

skiljer sig från andra elever. 

Ja Ja Ja 

Adelson, Jill L.; McCoach, D. Betsy; Gavin, M. Katherine- 

Examining the Effects of Gifted Programming in Mathematics and 

Reading Using the ECLS-K 

Undersöker om databaser över begåvade elever 

bör införas. Dels eftersom begåvade elever som 

byter skola inte ska bemötas i den nya skolan 

Ja Nej Ja 
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som normalbegåvade. 

Gadanidis, George; Hughes, Janette; Cordy, Michelle-

Mathematics for Gifted Students in an Arts- and Technology-Rich 

Setting 

Begåvade elever i årskurs 7-8 får utöva 

matematik tillsammans med poesi och drama 

och det undersöks om detta gynnar elevernas 

matematikkunskaper. 

Ja Nej Ja 

Bicknell, Brenda-Gifted Students and the Role 

of Mathematics Competitions 

Undersöker om matematiktävlingar gynnar 

elever som är begåvade i matematik. 

Ja Ja Ja 

Sak, Ugur- Test of the Three-Mathematical Minds (M3) for the 

Identification of Mathematically GiftedStudents 

En modellen som testa de tre matematiska 

sinnen vi människor har testas som en tillgång 

för att utveckla tester som mäter elevers 

matematiska förmågor för att identifiera och 

upptäcka begåvning. 

Ja Ja Ja 

Nokelainen, Petri; Tirri, Kirsi- Role of Motivation in the Moral and 

Religious Judgment of Mathematically Gifted Adolescents 

Denna studie undersöker om begåvade elevers 

motivation till matematik baseras på deras 

moral samt på deras religiösa åskådning. 

Ja Nej Ja 

Kim, Sally- Meeting the Needs of Gifted Mathematics Students Analys av olika metoder för att tillgodose 

utbildning till begåvade elever. 

Ja Ja Ja 

Reed, Catherine Finlayson-Mathematically Gifted in the 

Heterogeneously Grouped Mathematics Classroom: What Is a 

Teacher to Do? 

Undersöker ett fall av en begåvad elev som 

underpresterar och hur denne skall motiveras. 

Nej Nej Ja 

Stoeger, Heidrun; Ziegler, Albert- Evaluation of an Elementary 

Classroom Self-Regulated Learning Program 

for Gifted MathematicsUnderachievers 

En studie som undersöker hur man kan 

motivera 36 stycken underpresterande elever i 

matematikämnet. 

Ja Nej Ja 

Al-Hroub, Anies- Charting Self-Concept, Beliefs and Attitudes 

towards Mathematics among Mathematically GiftedPupils with 

Learning Difficulties 

Den här studien undersöker hur två grupper 

matematiskt begåvade elever med 

inlärningssvårigheter ändrar eller inte ändrar sin 

inställning till matematik genom två olika 

program med matematisk undervisning. 

Nej Nej Ja 

McAllister, Brook Anne; Plourde, Lee A.- Enrichment Curriculum: 

Essential for Mathematically Gifted Students 

Undersöker vad matematiskt begåvade elever 

behöver för att bli framgångsrika. Därbland att 

arbeta tillsammans med likasinnade elever. 

Ja Ja Ja 

Hargreaves, Melanie; Homer, Matt; Swinnerton, Bronwen- A 

Comparison of Performance and Attitudes in Mathematics amongst 

the "Gifted". Are Boys Better atMathematics or Do They Just Think 

They Are? 

 Ja Nej Ja 

Threlfall, John; Hargreaves, Melanie- The Problem-Solving Methods 

of Mathematically Gifted and Older Average-Attaining Students 

Svar på matematiska problemlösningsuppgifter 

jämförs mellan 475 stycken 9-åriga begåvade 

elever och 230 stycken 13-åriga 

normalbegåvade elever. För att undersöka hur 

dessa 9-åriga elever urskiljer sig. 

Ja Ja Ja 

Chamberlin, Scott A.; Moon, Sidney M.- Model-Eliciting Activities as 

a Tool to Develop and Identify Creatively Gifted Mathematicians 

Behandlar Model-Eliciting Activities som är ett 

verktyg för att både finna och utveckla kreativa 

matematiskt begåvade elever. 

Ja Nej Ja 
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Rotigel, Jennifer V.; Fello, Susan- Mathematically Gifted Students: 

How Can We Meet Their Needs? 

Undersöker de behov som matematiskt 

begåvade elever har och hur dessa skall 

bemötas. 

Ja Ja Ja 

Al-Hroub, Anies- Programming for Mathematically Gifted Children 

with Learning Difficulties 

Den här studien söker efter begåvade elever 

med inläningssvårigheter samt för att planera 

undervisning för dessa elever. Studien 

behandlas i Jordanien. 

Ja Nej Ja 

Koshy, Valsa; Ernest, Paul; Casey, Ron-Mathematically Gifted and 

Talented Learners: Theory and Practice 

Redogör för begreppet matematisk begåvning 

utifrån enbart andra studier. 

Ja Ja/Nej Ja 

Banfield, Toni- Ability Grouping 

for Mathematically Gifted Adolescent Boys 

Undersöker behovet av nivågruppering för 

matematiskt begåvade pojkar. 

Ja Nej Ja 

Karp, Alexander- Teachers of the Mathematically Gifted Tell about 

Themselves and Their Profession 

Lärare som arbetar med matematiskt begåvade 

elever berättar om bland annat sin arbetsroll. 

Ja Nej Ja 

Al-Hroub, Anies; Whitebread, David- Teacher Nomination of 

"Mathematically Gifted Children with Specific Learning 

Difficulties" at Three State Schools in Jordan 

Den här Jordanska tudien visar på hur begåvade 

elever inom matematik med 

inlärningssvårigheter identifieras. 

Ja Nej Ja 

Ficici, Abdullah; Siegle, Del- International Teachers' Judgment 

of Gifted Mathematics Student Characteristics 

Lärare från USA, Sydkorea och Turkiet 

identifierar matematiskt begåvade elever i 

denna studie. 

Nej Nej Ja 

Hong, Eunsook; Aqui, Yvette- Cognitive and Motivational 

Characteristics of Adolescents Gifted in Mathematics: Comparisons 

amongStudents with Different Types of Giftedness 

Denna studie jämför bland annat kognitiva 

egenskaper för elever i gymnasiet som är 

matematiskt begåvade på olika sätt samt 

"obegåvade". 

Nej Nej Ja 

Preckel, Franzis; Goetz, Thomas; Pekrun, Reinhard; Kleine, Michael- 

Gender Differences in Gifted and Average-Ability Students: 

Comparing Girls' and Boys' Achievement, Self-Concept, Interest, and 

Motivation in Mathematics 

Undersöker könsskillnaderna mellan 181 

matematiskt begåvade elever och 181 

normalbegåvade elever i klass 6,  i bland annat; 

prestation, självbild, intresse och motivation. 

Det utfördes med hjälp av matematiska tester 

som sedan analyserades. 

Ja Ja 

 

 

Ja 

Sriraman, Bharath- Are Giftedness and Creativity Synonyms 

in Mathematics? 

Undersöker om kreativitet och begåvning är 

synonymbegrepp med varandra. 

Ja Nej Ja 

Wilkins, Michelle Muller; Wilkins, Jesse L. M.; Oliver, Tamra- 

Differentiating the Curriculum for 

Elementary Gifted Mathematics Students 

Mathematics Investigation Center utreds. Detta 

är ett verktyg som ger läraren möjlighet att 

utforma utbildningen från en enklare nivå till en 

svårare nivå genom att gå ifrån enklare 

beräkningsuppgifter till bland annat 

problemlösningsuppgifter. 

Ja Nej Ja 

Tsui, Joanne M.; Mazzocco, Michele M. M (2006) - Effects of Math 

Anxiety and Perfectionism on Timed versus Untimed Math Testing 

in Mathematically Gifted Sixth Graders. 

Undersöker begåvade elever i klass 6 utifrån 

tidsbaserade tester. 

Ja Ja Ja 
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Bilaga 3; 2 figurer för The three-mathematical minds model; (Sak 2009);

 

 


