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Sammanfattning
Högbegåvade barn i Sverige har svårt att komma till sin rätt. De sista åren har intresset växt
även här i norden, vilket kommer till uttryck i talrika bidrag i såväl medier som forskning.
Men vilken kunskap om högbegåvade finns ute i skolorna och hur används den?

I min kunskapsöversikt ska jag fokusera på eleverna, deras eventuella problem, deras behov
och hur dessa bemöts. Med matematikundervisningen som exempel ska jag försöka kartlägga
forskningen om högbegåvade elevers situation i skolan: Vilka problem har de, hur och i vilken
utsträckning ses respektive identifieras de och deras särskilda behov, vilken stöd får de (om
överhuvudtaget)  och  hur  effektivt  är  det?  Dock  framförallt:  Hur  tänker  de  högbegåvade
eleverna  själva om skolan och dess matematikundervisning?

För  att  skapa  en överblick  över  relevant  forskning inom det  avgränsade  området  gjordes
systematiska  sökningar  i  databasen  ERIC ECSBOhost,  baserade  på  forskningsöversiktens
frågeställning och dessa kompletterades med en manuell sökning.   

Det visade sig att studiernas resultat gick långt utöver att bara gälla de högbegåvade elevernas
attityder. Även om kunskapsöversiktens syfte egentligen fokuserade på eleverna, deras behov,
kunskaper,  attityder  och  välbefinnande,  så  är  detta  nära  förknippat  med och beroende av
faktorer  i  elevernas  miljö  på olika nivåer.  Detta  förklarar,  varför de undersökta artiklarna
behandlar  aspekter  gällande  högbegåvades  situation  på  såväl  individ-,  skol-  som
samhällsnivå.
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1. INLEDNING

1.1. Disposition
Kunskapsöversikten är  indelad i  fyra  huvudavsnitt,  varav det  första  förklarar  bakgrunden, 
definierar  viktiga  begrepp  och  kunskapsöversiktens  syfte.  Andra  delen  beskriver  mitt 
tillvägagångssätt vid urval av material, kartläggning och analys av artiklarna. I tredje delen 
presenteras  de  undersökta  studierna,  deras  syften,  metoder  och  resultat.  Fjärde  delen 
innehåller resonemang kring studiernas resultat och deras betydelse för högbegåvade elever i 
Sverige. 

1.2. Bakgrund och definitioner
Enligt  en  svensk  definition  är  ”den  […]  särbegåvad  som  kontinuerligt  förvånar  både 
kunskapsmässigt  och  tillämpningsmässigt  genom sin osedvanliga  förmåga i  ett  eller  flera 
beteenden.”  Den här  definitionen,  liksom begreppet  särbegåvning,  som båda myntades av 
Persson (1997:25), utgår från att en övergenomsnittlig begåvning alltid visar sig i form av en 
likaså övergenomsnittlig prestation. Eftersom Persson (2010) själv motsäger detta med sin 
forskning, känner jag behov av att titta närmare på begreppet begåvning och dess definition.

1.2.1. Begåvning
Människans  olika  förmågor  är  talrika  och  många  forskare  har  försökt  att  förklara  och 
strukturera det komplexa samspelet av intellektuella, sociala, musikaliska, konstnärliga och 
psykomotorisk-praktiska  färdigheter  (Stapf  2010:18).  Begåvningsforskningen  befattar  sig 
främst med beskaffenheten och utvecklingen av de intellektuella färdigheterna,  som sedan 
länge är objekt för internationell intelligensforskning (op. cit.). Trots stora skillnader i såväl 
begåvnings- som intelligensmodellerna, så råder dock stor enighet om att intelligens är en 
viktig aspekt av kognitiv begåvning. Om man ska studera hög begåvning är det därför viktigt 
att definiera intelligens.

1.2.2. Intelligens
William Stern  (1912)  skriver:  ”Intelligens  är  en  individs  generella  förmåga  att  medvetet 
anpassa  sitt  tänkande  till  nya  krav;  den  är  allmän  mental  anpassningsförmåga  till  nya 
uppgifter  och  livsvillkor"  (egen  översättning)1.  Enligt  David  Wechsler  är  intelligens 
”individens sammansatta eller globala förmåga att agera målmedvetet, att tänka rationellt och 
att effektivt hantera sin miljö" (Wechsler 1944:3, egen översättning)2. 

I Wechslers definition anas redan den senare uppkomna frågan om intelligensens generella 
eller multipla struktur. Eftersom intelligens är ett mycket komplext fenomen, så utvecklades 
senare  olika  intelligensmodeller,  som tar  hänsyn  till  denna  komplexitet.  Huvudskillnaden 
ligger i antagandet att det finns antingen flera av varandra oberoende intelligenser, eller en 
allmän intelligensfaktor (g-faktor) med olika underordnade specifika intelligensfaktorer (s-
faktorer). 

1”Intelligenz ist die allgemeine Fähigkeit eines Individuums, sein Denken bewußt auf neue Forderungen einzustellen; sie ist 
allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens.” (Stern 1912)
2”die zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit 
seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen.” (Wechsler 1944)
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1.2.3. Att mäta intelligens

I början av 1900-talet  utvecklade Alfred Binet ett allra första test  för att mäta testpersonens
allmänna  kognitiva  förmåga  genom  att  förknippa  vissa  förmågor  med  en  viss  ålder  ‒
intelligensåldern. Sedan dess har testmetoderna vidareutvecklats och olika intelligensmodeller
skapats (Schulte zu Berge 2001:5). Utan att vidare diskutera för- och nackdelar av och kritik
mot intelligensmätningen ska jag här ge en kort förklaring till, vad IQ betyder och vilka IQ-
värden som förknippas med hög begåvning.

William Stern satte Binets intelligensålder i förhållande till testpersonens biologiska ålder och
skapade på så vis intelligenskvoten (på tyska Intelligenz-Quotient), kort IQ. Idag beräknas IQ
istället utgående ifrån befolkningens medelvärde. 

Intelligenskvoten IQ är fördelad enligt Gauß´normalfördelningskurva så att omkring 70 % av
befolkningen  har  ett normalt IQ  mellan  85  och  115.   Resterande  ungefär  30  %  av
befolkningen har  IQ-värden,  som avviker  mer  eller  mindre  därifrån,  antingen  uppåt  eller
neråt;  ju  större  avvikelse  från  normalvärdet  (genomsnitt=100),  desto  färre  personer  med
respektive IQ. Övergångarna är flytande, så att alla värden, som begränsar de olika nivåerna,
måste betraktas som godtyckliga. I litteraturen och av en del organisationer (se även Mensa3)
används i  samband med hög begåvning värdet  130 som begränsning,  vilket  motsvarar  en
befolkningsandel på ungefär 2%. 

1.2.4. Högbegåvningsmodeller

Stern, som i början av 1900-talet präglade det tyska begreppet Hochbegabung, högbegåvning,
ansåg att högbegåvning är den mest utpräglade formen av intelligens (Stapf 2010:16)
Idag  finns  det  ett  antal  olika  begåvningsmodeller,  varav  två  av  de  mest  använda  ska
presenteras här i all korthet. I sin olikhet speglar dessa två modeller de olika ansatserna inom
begåvningsforskningen.

Renzullis  tre-ringsmodell (Renzulli  1978)  sätter intellektuella  färdigheter,  kreativitet  och
motivation i förhållande till varandra som likvärdiga förutsättningar, och ser begåvning som
deras snittmängd. Mönks ( se Schulte zu Berge 2001) modifierade Renzullis modell genom att
se  intelligens,  kreativitet  och  motivation  i  kontext  av  det  begåvade  barnets  miljö:  Skola,
kamrater och familj representerar här extra-individuella förutsättningar som har inflytande på,
hur och i vilken utsträckning begåvning realiseras eller ej.

I Münchner Begabungsmodell (Heller, Perleth & Hany 1994) är det olika begåvningsfaktorer
‒ som till exempel intellektuella färdigheter, kreativitet och musikalitet  ‒ , som tillsammans
med icke-kognitiva personlighetsdrag ‒ till exempel motivation, självbild och liknande ‒ och
sociala miljöaspekter genererar prestation inom olika områden. 

Skillnader mellan hur begåvning uppfattas är till synes stora. Vid närmare betraktande visar
det  sig dock att  det  framförallt  är  begreppsliga och inte  innehållsliga diskrepanser mellan
modellerna. Båda modellerna skiljer mellan:

a. den individuella dispositionen (kompetens),
b. olika andra faktorer som ligger dels i individens personlighet, dels utanför och
c. den ur a och b resulterande prestationen.

3 Mensa: Internationell förening för högbegåvade människor.
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Den omstridda punkten är benämningen av de olika aspekterna, alltså om det är punkt a. eller
punkt c. som ska definierar högbegåvning.

Genom att högbegåvning internationellt definieras på olika sätt, så bygger även de undersökta
studierna  i  denna  kunskapsöversikt  på  olika  uppfattningar  av  begreppet  högbegåvning.
Eftersom högbegåvningsbegreppet  inte  är  objektet  för  min  undersökning,  så  ska  jag  inte
närmare  gå  in  på  det.  Läsaren  ska  dock  vara  medveten  om att  högbegåvning  i  de  olika
studierna, beroende på respektive studiens teoretiska ramverk, inte alltid betyder detsamma.

1.2.5. Högbegåvning – särbegåvning

Det  svenska  begreppet  särbegåvning  (Persson  1978) syftar  tydligen  på  en  multipel
intelligensmodell,  där  olika  intelligenser  förekommer  mer eller  mindre oberoende bredvid
varandra, såsom på en högbegåvninsmodell, som inte betraktar själva dispositionen utan bara
dess realisering som begåvning. Eftersom prestation på högsta nivå sällan kan utvecklas på
olika områden samtidigt, så resulterar dessa antaganden i ett synsätt, där en allmän begåvning
är  undantaget,  en  särskild  begåvning  ‒ alltså  sär-begåvning  ‒ på  ett  avgränsat  område
däremot regeln.

I min egen begreppsanvändning utgår jag från högbegåvning som en hög allmän intelligens
(g-faktor),  alltså  en  disposition  hos  individen,  som  i  samspel  med  andra  faktorer  är
förutsättningen för höga prestationer på ett eller flera områden. I detta arbete använder jag
mig genomgående av begreppet högbegåvning.

1.3. Syfte och frågeställning
Högbegåvade barn i Sverige har svårt att komma till sin rätt. Medan det i andra länder sedan
flera  årtionden  tillbaka  bedrivs  omfattande  forskning  på  området,  liksom identifiering  av
begåvade  barn  vilka  erbjuds  olika  stödprogram,  antingen  inom  eller  vid  sidan  av  den
obligatoriska skolgången, så var detta område tills nyligen nästintill tabu i Sverige (Persson
2010).  

De sista åren har intresset växt även här i norden, vilket kommer till uttryck i talrika bidrag i
såväl  medier  som forskning,  och  även  i  skollagen  hittas  nedslag  av  en  förändrad  attityd
gentemot högbegåvade elevers behov. Men hur ser verkligheten ut för de berörda? Hur och i
vilken utsträckning efterkommer skolan lagens förpliktelse att ge 

”...alla barn och elever i samtliga skolformer […] 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 eller de kravnivåer som 
gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”
(SFS 2018:1098, §2)?

Hög begåvning representerar en viktig resurs i kampen mot framtidens utmaningar, som 
samhället inte har råd att slarva bort. Framförallt gäller det dock att ta minst 35 0004 barns 
individuella behov på allvar och skapa en (skol-) värld som gör även dessa barn rättvisa. 

4 Enligt Wikipedia lever i Sverige 1 760 994 barn mellan 0 och 14 år (31. dec. 2016), varav ca 2%, altså 35220 barn, enligt
normalfördelningen gäller som högbegåvade. 
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Att upptäcka och stödja högbegåvade barn är säkerligen viktigt i alla åldrar och på alla nivåer.
Många vuxna berättar dock, att situationen blev avsevärt bättre på gymnasienivå (Persson 
2010). Forskning visar dessutom att åratal av understimulans och utanförskap kan resultera i 
frustration, depression, och bristande motivation, så att en del högbegåvade elever utvecklar 
allvarliga psykosociala problem redan innan de når högstadiet (Persson 2010; Brackmann 
2005; Stapf 2003). Fenomen som hemmasittandet och underprestation måste därför 
förebyggas redan på grundskole-, helst lågstadienivå.
Men vilken kunskap om högbegåvade finns ute i skolorna och hur används den? Vilka 
stödprogram finns och hur tillgodoser dessa verkligen de högbegåvade elevernas behov?
Ämnet är komplext och berör förutom de begåvade barnen själva även deras familjer, lärare, 
specialpedagoger och psykologer, lärarutbildare, barnläkare och många fler. 

I min kunskapsöversikt ska jag fokusera på eleverna, deras eventuella problem, deras behov 
och hur dessa bemöts. Med matematikundervisningen som exempel ska jag försöka kartlägga 
forskningen om högbegåvade elevers situation i skolan: Vilka problem har de, hur och i vilken
utsträckning ses respektive identifieras de och deras särskilda behov, vilken stöd får de (om 
överhuvudtaget) och hur effektivt är det? Dock framförallt: Hur tänker de högbegåvade 
eleverna  själva om skolan och dess matematikundervisning? Frågeställningarna lyder altså:

Vad karakteriserar forskningen om hur högbegåvade elever upplever skolans 
matematikundervisning? och

Vilken kunskap om högbegåvade finns, hur används den och hur skiljer sig Sverige i detta 
avseende från andra länder?

2. METOD

2.1. Kunskapsöversikt
Syftet med en kunskapsöversikt är att skapa en överblick över relevant forskning inom ett
avgränsat område. Med inspiration från Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013)
gjordes  systematiska  sökningar,  baserade  på  forskningsöversiktens  frågeställning,  i
ämnesspecifika databaser innehållande forskningsartiklar.  

2.2. Sökmetoder och urval
Det förberedande arbetet inför kunskapsöversikten bestod i att skapa bakgrundskunskap inom
området, granska böcker, och leta efter forskning som motsvarar mitt intresse. 

Begåvningsforskning är ett stort interdisciplinärt område och forskningsartiklar är talrika och
oöverskådliga. Jag använde mig i början av olika sökmotorer, men upptäckte snart att ERIC
ECSBOhost, som är en ämnesdatabas inom pedagogik, psykologi och utbildning,  var bäst
lämpad för mina ändamål. 

Jag använde mig i min sökning av tre olika sökbegrepp tillsammans med booleska fraser, de
första två för att bestämma sökområdet:

1) gifted  OR  academically  gifted ‒ det  sistnämnda,  då  mitt  intresse  gällde  uteslutande
skolrelevant intellektuell begåvning, inte till exempel konstnärlig begåvning eller begåvning
inom idrott (17 337 träffar)

2) mathematic*  ‒ för att garantera kopplingen till matematikämnet (2045 träffar)
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Och för att begränsa det, som ovan nämnts, mycket komplexa temat till ett område, som 
motsvarar min frågeställning så exakt som möjligt:

3) students attitudes OR perceptions OR thoughts OR beliefs (326 träffar).

För att ytterligare reducera mängden av material, men även för att ta hänsyn till det faktum att 
högbegåvning, i alla fall här i Sverige, fortfarande är ett rätt så ungt forskningsämne, valde jag 
bara texter, som publicerats de sista 18 åren. Startår 2000 valdes godtyckligt (157 träffar).

Därutöver filtrerade jag efter Subjects – student attitudes, för att säkerställa att begreppet 
(eller en av de ovannämnda synonymerna) inte bara förekommer i en icke-relevant bisats, 
utan verkligen utgör en viktig beståndsdel av innehållet (83 träffar).

Som tidigare nämnts, så är en tidig intervention mot understimulation och dess följder av stor 
betydelse. Således begränsade jag min sökning till elementary education (24 träffar). 

Bland de 24 träffarna, som jag fick ut med hjälp av min filtrering, fanns mycket omfångsrika 
forskningsöversikter  och  rapporter,  som  behandlade  matematikundervisning  i  allmänhet, 
medan högbegåvade och deras situation bara spelade en underordnad roll, varför jag bestämde 
mig för att begränsa min sökning på endast Academic Journals. Resultatet var 16 artiklar.

Tabell 1. Sökord och filtrering

Sökord Tidsbegränsning Subjects/Ämnen Source
Types/Källtyper

Gifted OR
academically gifted
AND mathematic*
AND  students
attitudes OR
perceptions  OR
thoughts OR beliefs

2000- 2018
1) Stundent attitudes

2) Elementary
education

Academic Journals

Jag  skapade  olika  rubriker  –  ”situation”,  ”stödprogram”,  ”färdigheter/potential”,
könsskillnader”, ”Out-of school”, ”Annat”  ‒ , som jag tilldelade var sin färg. Med hjälp av
sammanfattningarna  sorterade jag alla artiklar under en eller flera rubriker genom att koda
dem i  en  eller  flera  färger.  Enbart  de artiklar,  som åtminstone  delvis  föll  under  rubriken
”situation”,  inkluderades i undersökningen (se bilaga 1).

Rubriken ”Situation” valdes medvetet bred, då högbegåvade elevers subjektiva upplevelser av
skolan  är  förknippade  med  och  beroende  av  många  olika  aspekter,  såväl  sociala,  som
kunskapsmässiga.  På så vis  exkluderades  artiklar,  där  fokus låg på,  till  exempel,  ett  visst
stödprogram, medan sådana artiklar inkluderades, där stödprogram beskrevs i förhållandet till
elevernas attityd, motivation eller välbefinnande. En artikel exkluderades eftersom det visade
sig att den inte handlade om högbegåvade elever. De tio kvarvarande artiklarna kommer från
Storbritannien (tre), Jordanien (en), Nya Zeeland (en) Turkiet (två), Tyskland (en) och USA
(två).
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2.3. Komplettering genom manuell sökning
Det visade sig snabbt att de funna artiklarna till största delen härstammar från länder, där hög
begåvning sedan länge innehar en självklar status inom skol- och utbildningspolitiken. Nästan
alla elever i de undersökta artiklarna deltog vid studiens tidpunkt redan i olika stödprogram.
Deras vardag skiljer sig således avsevärt från svenska högbegåvade elevers situation.

För att åtgärda denna brist, letade jag målmedvetet efter svenska artiklar. Det finns en lista
över forskningsartiklar om högbegåvade barn på filurum.se5. Tyvärr är det dock inte möjligt
att filtrera artiklarna i listan och de artiklar, som verkade passa till mitt intresseområde, visade
sig ofta vara studentuppsatser och därför inte lämpade för forskningsöversikten. Jag hittade
dock en doktorsavhandling, som enligt sammanfattningen exakt motsvarade mina intressen. 
Därutöver bestämde jag mig för en artikel av Roland Persson, som är en av banbrytarna inom
svensk högbegåvningsforskning, även om denna artikel inte helt passar in i min sökning, då
kopplingen till matematik saknas. Däremot ger den en bra överblick över elevernas sociala
och utbildningssituation i en miljö med stor brist på kunskap om och acceptans för fenomenet
högbegåvning.

2.4. Kartläggning och analys
Artiklarna  kartlades  genom att  skapa  en tabell  med rubrikerna  Titel,  författare  och syfte,
Teoretiskt  ramverk,  Testpersoner,  Datainsamling,  Analys,  Resultat,  Diskussion  och Annat.
Delar av kartläggningen, studiernas syften och metoder, beskrivs i löpande text under 3.1.

Utgående från denna forskningsöversikts  frågeställning  analyserade  jag studiernas  resultat
genom att  leta  efter  mönster,  likheter  och  skillnader  med fokus  på  hur  de  högbegåvade
eleverna upplever matematikundervisningen, men även vilken effekt olika rambetingelser har
på elevernas situation. Analysens resultat beskrivs närmare under 3.2.

3. RESULTAT

3.1. Studiernas syften och metoder
Redan  på  ytan  ter  sig  artiklarna  mycket  olika:  Studiernas  konstruktion  sträcker  sig  från
fallstudier med några få elever till en stor kvantitativ analys med över 5000 respondenter; från
datainsamling med bara en enda metod till  multi-dimensionell  design,  där  intervju,  enkät,
observation och kvalitativ undersökning av dokument ingår. Andra studier använder sig av
pre-post-test och/eller pre-post-enkät eller av interventionsdesign. Tidsramen sträcker sig från
60 minuters intervju, över flera veckors eller månaders fallstudier upp till en femårig multi-
dimensionell studie.

Tabell 2. Studiernas utformning 
Dimitri-
adis

Kahveci
& Akgül

Howley et
al.

Bicknell Stoeger &
Ziegler

Al-Hroub Arikan  &
Unal

Olszewski
-Kubilius
&  Turner

Persson Pettersson

Respon-
denter
(elever)6

4  gånger
4 - 6 elev.
7-11 år

370
åk 5-7

16
7-14 år

15
10-13 år

15  (+21
kontroll-
grupp)
åk 4

30(varav≈hälf
ten   kontr.gr.)

10-11 år

82
åk 2-7

5544
åk 4-6

287
18-68 år

10
8-19 år

5 Filurum är ett kontakt- och informationsnätverk för berörda med en öppen sida för intresserade. 

6 Antalet elever, som deltog i studien utan hänsyn till eventuellt inkluderade vuxna (som föräldrar, lärare, rektorer)
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Tidsram 1. 2 mån.
2.10 mån.

60  min./
elev

2 år ? 5 veckor Upp till  5
år

Design intervju
enkät
doku-
ment*
observ.

enkät intervju intervju
enkät
doku-
ment*
observ.

Experi-
mentell,
pre-/post-
test

Experi-
mentell,
pre-/post-
test
pre-/post-
enkät

Enkät till
metaforer

Doku-
ment*
enkät

enkät intervju
enkät
doku-
ment*
observ.

*Med Dokument avses alla former av elevarbeten, betyg, tester och liknande.

Tre av artiklarna visade sig höra ihop: I How Are Schools in England Addressing the Needs of
Mathematically  Gifted  Children in  Primary  Classrooms? beskriver  Dimitriades  (2012) ett
större projekt, där fyra fallstudier ingår, varav två beskrivs närmare i hans två andra artiklar.
Precis som Dimitriades, så undersöker också Kahveci och Akgül (2014),  Howley, Pendarvis
och Gholson (2005) och Arikan och Ünal (2015) hur olika stödprogram upplevs av eleverna
och hur deras tankar om och attityder till matematik påverkas av undervisningens kvalitet. 
Howley, Pendarvis och Gholson (2005) intresserar sig därutöver för omgivningens – i det här
fallet en mycket avlägsen region i appalacherna ‒ inflytande på elevernas attityder.

Ett  sätt  att  stödja  eleverna  utöver  de  obligatoriska  programmen  är  deltagandet  i  olika
matematiketävlingar. I sin 2-åriga multi-dimensionella studie undersöker Bicknell (2008) hur
tävlingarna upplevs av eleverna enligt deras egna, lärarnas och föräldrarnas utsagor. 

Olszewski-Kubilius  och  Turner  (2002)  intresserar  sig  för  könsskillnader  i  förhållande  till
attityder, känslor och självbild, samt deras betydelse för elevernas prestationer. Även Arikan
och Ünal (2015) har könsskillnader som en utgångspunkt, när de undersöker högbegåvade
elevers förhållande till  matematik på grundval av metaforer som eleverna använder när de
beskriver matematik. 

Fenomenet underachievement, underprestation, respektive inlärningssvårigheter, kopplade till
hög begåvning,  liksom  möjligheten att  motverka dessa,  står  i  fokus för såväl  Al-Hroubs
(2008) som Stoeger och Zieglers (2005) experimentella studier.

De två svenska studierna handlar om svenska högbegåvade elevers situation: Persson (2010)
frågar i sin enkätstudie, hur vuxna högbegåvade upplevde sin skoltid i tillbakablick medan
Petterssons (2011) multi-dimensionella studie följer tio högbegåvade elevers utveckling över
en längre tid. 

3.2. Studiernas resultat
Det  visade  sig  att  studiernas  resultat  gick  långt  utöver  bara  de  högbegåvade  elevernas
attityder. Även om kunskapsöversiktens syfte egentligen fokuserade på eleverna, deras behov,
kunskaper, attityder och välbefinnande, är detta dock nära förknippat med och beroende av
olika faktorer i elevernas miljö. Som ovan nämnt, så leder en hög begåvning inte automatiskt
till höga prestationer. För detta krävs tillfälle för utveckling och stimulans, vilket i sin tur är
beroende  på  yttre  omständigheter  på  olika  nivåer.  Även  det  sistnämnda  berörs  av  de
undersökta forskningsartiklarna och resultaten kan därför inordnas under tre huvudområden: 

1) De högbegåvade barnens individuella nivå: Vad anser de att de behöver, vad får de och vad
betyder det för de berörda?
2) Skolans nivå: Hur ser undervisningen ut; vilka inställningar och attityder finns hos lärare,
rektorer och annan personal; vilka handlingsplaner, vilket stöd, vilken kunskap finns i skolan?
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3) Samhällsnivå: Huruvida präglar omgivningen, kulturen och fördomar samhällets attityder
och vad betyder det för de högbegåvade elevernas utveckling?

På grundval av ovannämnda upptäckt skapade jag tre rubriker för att presentera studiernas
olika resultat.

3.2.1. Individuell nivå

Eleverna själva uttrycker i flera studier en tydlig tillfredsställelse, när undervisningens tempo 
är  högt  och uppgifterna utmanande (Dimitriades 2011, 2012,  2016;  Howley,  Pendarvis  & 
Gholson  2005;  Bicknell  2008;  Pettersson  2011).  Det  senare  beskrivs  mera  konkret  av 
respondenterna i  såväl  Howley,  Pendarvis  och Gholson (2005) som Bicknells  (2008) och 
Petterssons (2011) studie: Problemlösning och andra experimentella uppgifter är lika populära 
som  att  använda  avancerade  dataprogram.  Ofta  förekommande  sysselsättning  med 
repeterande mattespel uppfattas däremot som roligt men ointressant ( Howley, Pendarvis och 
Gholson2005).

Ännu tydligare blir elevernas grundläggande behov, när de beskriver negativa aspekter av 
antingen reguljär (matematik-)undervisning eller otillräckliga stödprogram: Eleverna klagar 
bland annat över för låg nivå, för många repetitioner (Howley, Pendarvis & Gholson 2005; 
Pettersson 2011) och över att undervisningen går för långsamt framåt (op. cit. och Dimitriadis 
2011, 2012, 2016). 

Andra  klagomål  berör  lärares  bristande  ämneskunskaper  (Dimitriades  2016)  eller  dålig 
kommunikation mellan lärare och elever, särskilt när lärare lämnar eleverna ensamma för att 
arbeta på egen hand (Dimitriades 2012; Howley, Pendarvis & Gholson 2005). 

Beröm får däremot lärare, som – som hos Dimitriadis (2011, 2012) och Howley, Pendarvis 
och  Gholson  (2005)  –  ger  de  högbegåvade  eleverna  mycket  uppmärksamhet,  permanent 
återkoppling, uppmuntrande kommentarer, stöd i sitt arbete, är flexibla i sin tidshantering och 
som har bra koll på elevernas kunskaper och eventuella svårigheter.  

Arbetet i klassrummet uppfattar högbegåvade elever enligt Dimitriadis (2012, 2016), Howley, 
Pendarvis  och Gholson (2005) och Pettersson (2011) ofta som problematiskt  på grund av 
bristande  studiero  och  distraktion  genom klasskamrater.  I  grupparbeten  tillsammans  med 
normalbegåvade elever upplevs understimulering eller att andra elever överlämnar arbetet till 
den, som redan kan och vet (Dimitriadis 2016). Det förekommer även att lärare använder sig 
av högbegåvade elever  som stödlärare,  eller,  som Persson (2010) uttrycker sig 
”servants” (tjänare,  egen  översättning).  Följden  är  att  många  högbegåvade  elever,  även 
inom en del stödprogram, anger att de hellre arbetar för sig själva (Dimitriadis 2016).

I motsats till detta beskriver Bicknell (2008) högbegåvade elevers entusiasm för grupparbete –
om det sker i homogena grupper: Medan respondenterna i hennes studie tycker om att delta i 
individuella tävlingar, så älskar de grupptävlingar och det förberedande arbetet inför dessa. 
Även Dimitriadis  (2011, 2012) och Howley,  Pendarvis  och Gholson (2005) beskriver den 
tillfredsställels de känner när de får samtala med andra lika begåvade elever.

En annan positiv aspekt av tävlingssituationen är att eleverna här får tillfälle att visa upp sina 
kunskaper  (Bricknell  2005),  något,  som  högbegåvade  elever  enligt  Dimitriades  (2011), 
Pettersson (2011) och Howley, Pendarvis och Gholson (2005) saknar i vanlig undervisning. 
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Mot  denna  bakgrund  är  de  högbegåvades  relativa  belåtenhet  med  den  (reguljära)
undervisningen i turkiska skolor intressant  ‒ liksom det faktum att tillfredsställelsen sjunker
med ökande antal skolår, som Kahveci och Akgül (2014) beskriver.

I Sverige är däremot de högbegåvade elevernas utveckling nära förknippad med närmiljön:
Elever, som upplever en relativt bra start, med ett stödjande hem i bakgrunden och ett relativt
bra bemötande i skolan, känner med övergången till högre utbildning en tydlig förbättring av
situationen (Persson 2010). Däremot förvärras situationen för dem som från början inte fick
förståelse  eller  stöd  från  skolans  (och  i  värsta  fall  till  och  med  föräldrarnas)  sida.  Med
stigande krav i skola och högskola upplever dessa en nedåtgående spiral. 

Al-Hroubs  (2008)  och  Stoeger-Zieglers  (2005)  studier  visar  att  explicit  utlärda 
inlärningsmetoder  har  en  positiv  effekt  på  elevernas  upplevda  hjälplöshet.  För  ökad 
motivation,  ansträngningsberedskap och en positiv attityd gentemot matematikämnet krävs 
dock framförallt innehållslig berikning och fördjupning.  

3.2.2. Skolnivå

I ovanstående avsnitt blev tydligt, vilka behov högbegåvade elever har och vilken utmaning 
skolorna  står  inför  för  att  efterleva  dessa  krav.  Många  olika  betingelser  för  en  skolgång 
anpassad till högbegåvade elever är sammanvävda och växelverkar med varandra. 

Elevernas  behov  betyder  översatt  till  skolnivå:  Bra  undervisning.  Vad  som  utgör  bra 
undervisning i allmänhet är föremål för omfattande forskning med många olika resultat. Det 
råder dock viss enighet om att läraren spelar en central roll för bra undervisning. 

De  föreliggande  forskningsartiklarna  anger  bland  annat  att  läraren  skulle  ha  djupa 
ämneskunskaper  (Dimitriadis  2011,  2012,  2016)  liksom goda kunskaper  om högbegåvade 
barn  (Dimitriadis  2016)  för  att  kunna  göra  dessas  behov  rättvisa.  Undervisning  i  ämnet 
matematik skall enligt Dimitriadis (2012) och Pettersson (2011) alltid innehålla fördjupande, 
stimulerande,  öppna  frågor,  såsom  de  grundläggande  aspekterna  syntes,  analys  och 
evaluering. Fördjupning och matematiskt tänkande är enligt Dimitriadis (2011) viktigare än 
ökat  tempo  och  nivå.  En  bra  lärare  skall  alltid  använda  sig  av  högvärdigt,  nivåanpassat 
material (Bicknell 2008), ha bra koll på elevernas individuella förståelse, ge återkommande 
feedback och stöd, ha en pågående kommunikation med eleverna och ständigt  kontrollera 
deras arbete (Dimitriadis 2011, 2012, 2016). 

Verkligheten i skolorna upplevs dock av forskarna, liksom av eleverna, ofta annorlunda. Även 
om medvetenheten om de högbegåvade elevernas särskilda behov har ökat (Dimitriadis 2016; 
Pettersson  2011),  så  uppfyller  många  lärare  inte  de  krav  som  ställs  på  dem.  Bristande 
ämneskunskap, bristande kunskap om högbegåvning och bristande beredskap att anpassa sig 
efter de högbegåvade elevernas särskilda behov (Dimitriadis 2012; Persson 2010; Pettersson 
2011) har sin orsak på nästa högre nivå: lärarutbildningen, ekonomiska överväganden, liksom 
samhällets  attityder.  Därutöver  uppmärksammade  Dimitriadis  (2016)  en  bristfällig 
självkännedom hos lärarna, som inte alltid och i full utsträckning var medvetna om sina egna 
begränsningar. 

Relativt bra undervisning, bedömt utifrån elevernas belåtenhet, motivation och observerade 
iver, matematisk innehåll och uppmätta prestationer, hittade forskarna där lektionerna hölls i
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mer eller mindre små och mer eller mindre homogena grupper (Dimitriadis 2011, 2012; 
Howley, Pendarvis och Gholson 2005; Bicknell 2008). Däremot skiljer sig stödprogram med 
stora, inhomogena grupper inte avsevärd från reguljära klasser (Dimitriadis 2012, 2016). 
Risken i inhomogena grupper är inte bara bristfälligt stöd för de högre begåvade, utan även 
upplevelse av stress hos de som på grund av bristfällig identifikation konfronteras med för 
höga krav (Dimitriadis 2016). 

3.2.3. Samhällsnivå

Största  skillnaden  mellan  de  olika  forskningsartiklarna  är  den  höga  acceptans  som 
högbegåvade elever upplever i länder som Storbritannien, USA och Turkiet, där stödprogram 
är obligatoriska  ‒ om än inte alltid effektiva  ‒ på ena sidan och Sverige på den andra. Den 
utbildningspolitiska acceptansen går hand i hand med samhällets inställning, som mynnar i 
förståelse och stöd inom familjen (Bicknell 2008; Howley, Pendarvis och Gholson 2005) eller 
dess motsats, som de nu vuxna högbegåvade i Perssons (2010) studie delvis upplevde under 
sin  barndom.  Howley,  Pendarvis  och  Gholson (2005)  beskriver  dock  att  inte  heller  i  det 
begåvningsvänliga  Amerika  når  de  omfattande  stödprogrammen  ut  till  alla  på  grund  av 
geografiska förutsättningar: Föräldrar avstår ibland från möjligheten till speciell undervisning 
för att bespara sina barn de långa resvägarna.

I direkt samband med acceptansen står identifikationsproblemet. En förbättring av de 
högbegåvade barnens situation är beroende av att de upptäcks – vilket i stor utsträckning sker 
i länder med stor acceptans. Högbegåvade barn i länder som Sverige eller Tyskland, där 
acceptansen fortfarande är mer eller mindre låg, är ofta beroende av slumpmässig upptäckt 
och får därför inte det stöd de behöver, vilket i sämsta fall kan resultera i slocknande 
motivation, bristande studieteknik och underprestationer (Persson 2010; Pettersson 2011). 

Enligt Bicknell (2008) är en viktig funktion hos tävlingar att de leder till upptäckt av sådana 
elever, som trots omfattande tester inte tidigare har identifierats som högbegåvade. Men inte 
bara  kvantiteten  av  tester  spelar  en  stor  roll  utan  även  deras  kvalitet.  Som ovan  nämnt 
beskriver  Dimitriadis  (2016)  inte  bara  bristfällig  undervisningskvalitet  på  grund  av 
inhomogena grupper, utan också risken för överbelastning hos högpresterande elever,  som 
felaktigt identifierats som högbegåvade.

En  annan  viktig  aspekt  av  samhällelig  acceptans  är  ekonomiska  respektive  personella 
prioriteringar. Högbegåvade elever i Dimitriadis (2011, 2012, 2016) olika studier,  liksom i 
Howley,  Pendarvis  och  Gholson  (2005),  Petterssons  (2011)  och  Perssons  (2010)  studier 
berättar överensstämmande om att de ofta bortprioriteras på klassrumsnivå, genom att läraren i  
första  hand  hjälper  de  svaga  eleverna.  I  Petterssons  (2011)  fallstudier  upplever  flera 
högbegåvade  elever  samma  bortprioritering  på  skol-  respektive  samhällsnivå,  då 
extraundervisning nekas eller befintligt stöd stryks till  förmån för extralektioner för svaga 
elever.  

Olszewski-Kubilius´och Turners (2002) storskaliga enkät-studie, kombinerad med ett 
kunskapstest, visar på tydliga samband mellan uppfattning eller attityd gentemot ett ämne och 
betyget, men utan signifikanta könsskillnader. Däremot upptäckte de skillnader mellan pojkar 
och flickor gällande topprestationer. Medan prestationer i yngre ålder är ungefär jämnt 
fördelade mellan könen, så är det med stigande ålder allt fler pojkar än flickor som uppnår de 
högsta testvärdena. Forskarna menar att orsaken till skillnaden beror på kulturella fördomar,
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som konfronterar pojkar och flickor med olika förväntningar, vilka påverkar dem på ett 
gynnsamt (pojkar) respektive missgynnande (flickor) sätt. 

Elevernas  syn  på  och  uppfattning  om  matematik  speglar  enligt  Howley,  Pendarvis  och 
Gholson (2005) de vuxnas och således samhällets:  Framförallt hos Howley, Pendarvis och 
Gholson (2005),  men  även  hos  Arikan  och  Ünal  (2015)  och  Dimitriadis  (2016)  beskrivs 
matematik  som ”att  räkna”,  följa  regler,  memorera  och  repetera.  Matematik  uppfattas  av 
eleverna – och enligt Howley, Pendarvis och Gholson även av föräldrarna  ‒ som ett viktigt 
verktyg  för  framtidens  utmaningar,  men  utan  eget  värde.  Kopplingen  till  vardagen, 
problemlösning och matematiskt tänkande spelar ingen eller en underordnad roll. Även om 
eleverna är överens om matematikens betydelse för framtiden, så har de bara en vag idé om 
faktiska tillämpningsområden ( Howley, Pendarvis och Gholson 2005).  

4. DISKUSSION

4.1. Validitet och reliabilitet
Översiktens validitet och reliabilitet är beroende av såväl sökningens och urvalets 
tillförlitlighet som de enskilda studiernas relevans och generaliserbarhet. 

Det  förstnämnda berör  mitt  eget  tillvägagångssätt,  framförallt  vid sista  steget  i  urvalet  av 
artiklarna.  Även om jag  uppställde  tydliga  kriterier  för  urvalet,  så  är  det  dock min  egen 
subjektiva  tolkning  av  sammanfattningarna,  som  till  sist  ledde  till  in-  eller  exkludering. 
Tillförlitligheten minskades ytterligare genom det faktumet att kunskapsöversikten skrevs av 
endast en person. 

Det sistnämnda berör själva studierna. Flera av de undersökta artiklarna beskriver fallstudier, 
vilket  innebär  begränsad  generaliserbarhet;  de  två  experimentella  studierna  har  begränsad 
storlek,  såväl  angående deltagarantal  som gällande  tidsramen.  Därutöver  kan i  just  dessa 
studier olika former av externt inflyttande inte uteslutas. 

En växelvis bekräftelse av enstaka studiers resultat, genom att jämföra flera likartade studiers 
resultat med varandra, lyckades bara delvis, då temat är mycket speciellt på grund av dess 
dubbla bindning till  såväl  matematik som elevernas attityder,  vilket  resulterade i  ett  brett 
spektrum av olika forskningsansatser och delämnen.

Forskningsöversiktens generaliserbarhet är således begränsad, däremot ger den en bra 
överblick över högbegåvningens olika aspekter och forskningsfältets bredd.

4.2. Behov av ytterligare forskning
Även om medvetenheten och således även forskningen om högbegåvning de sista åren har 
kommit igång, så ligger Sverige dock fortfarande långt bakom andra länder i sin kunskap om
fenomenet. Visst går det att lära sig en hel del av internationella studier. Men eftersom 
skolsystemen erbjuder olika förutsättningar för högbegåvade elever i olika länder så krävs det 
forskning inom Sverige, med svenska elever, för att kunna skapa en anpassad kultur i 
bemötandet av högbegåvade elever.

Som ovan nämt så genomförs forskning på området ofta i form av fallstudier, vilket leder till 
begränsad generaliserbarhet. Ett undantag utgör Perssons studie med nu vuxna högbegåvade,

11



som  ger  en  mera  omfattande  bild  av  helheten.  Skolan  och  samhället  har  dock  sedan 
respondenternas  skoltid  förändrats.  Forskning  som  belyser  de  högbegåvades  aktuella 
skolsituation utöver individuella öden saknas forfarande. 

4.3. Slutsats
Som tidigare beskrivits så är högbegåvade barn och deras särskilda behov ett viktigt ämne 
inom politik och samhälle i många andra länder  ‒ även om Dimitriadis (2012) påpekar att 
skolutvecklingen  på  detta   område  inte  heller  i  Storbritannien  motsvarar  den  ökade 
medvetenheten. Därför är stödprogram för högbegåvade eller högpresterande elever i de flesta 
engelskspråkiga, liksom i flera andra länder, omfattande och obligatoriska. Detta förklarar, 
varför nyare forskning oftast undersöker en situation som inte är jämförbar med den svenska. 

Åtta  eller  nio7 av  de  tolv  undersökta  studierna  utgår  från  elever  som får  speciellt  stöd, 
antingen inom skolan ‒ genom metoder som setting, pull-out, specialklasser eller grouping8  ‒
eller utanför skolan i speciella centrerna: I ett område i USA har till exempel högbegåvade 
elever möjlighet att skjutsas en hel skoldag per vecka till ett begåvningscentrum; i Turkiet 
finns överallt  i  landet specialcentra,  där högbegåvade elever får anpassad undervisning på 
eftermiddagen, utöver den obligatoriska undervisningen i skolan. 

Översiktens frågeställning får då olika betydelser, beroende på hur omgivningen tolkar den, 
från Hur upplever högbegåvade elever skolans matematikundervisning? till Hur upplever de 
ett  visst  stödprogram? Hur  förändrar  olika  stödprogram elevernas attityder?  Tänker  och 
känner olika elever (pojkar/flickor, äldre/yngre) olika om det stöd de får? 

Detta förklarar ytterligare, varför de undersökta artiklarna behandlar många olika aspekter 
som inte förväntades ur en svensk synvinkel. Mellan raderna är det dock möjligt att extrahera 
relevant  kunskap  om  de  högbegåvade  elevernas  situation,  som  belyser  det  efterfrågade 
området från olika håll.

Persson (2010) påpekar i sin artikel, att enkätfrågorna i hans studie besvarades på ett liknande 
sätt av den äldsta (68 år) och den yngsta (18 år) av respondenterna. Och även i Petterssons 
(2011)  studie  kan  läsaren  upptäcka  oroväckande  paralleller  till  Persson.  Detta  tillåter 
slutsatsen  att  de  svenska  högbegåvade  elevernas  situation  inte  har  förbättrats  på  ett 
grundläggande sätt under ungefär 80 år. 

Det  går  dock  även  att  avläsa  några,  om än  minimala  framsteg:  De  flesta  problemen  på 
individuell och skolnivå kan sägas har sin orsak på samhällsnivå. Den mest grundläggande 
förutsättningen för anpassat bemötande av högbegåvade elever är acceptans av deras behov. 
Här har det skett  en del under de senaste åren: Medierna och föräldrarna,  liksom enstaka 
lärare  har  utvecklat  en  större  medvetenhet  om högbegåvade  elevers  problem,  behov,  och 
sårbarhet (Pettersson 2011). Och även i Skollagen har en vag formulering gjort intåg, som rent 
teoretiskt skall  garantera även högbegåvade elever det stöd och den stimulering,  som alla 
elever har rätt till (Utbildningsdepartementet 2018). 

7 Ett undantag är de svenska (Persson 2010 och Pettersson 2011) och den tyska artikeln (Stoeger & Ziegler, 2005). 
Omfattande stödprogramm är inte obligatoriska i Tyskland (ännu). Det åtgärdsprogram som beskrivs i artikeln är således ett 
undantag och indikerar inte att någon form av stöd förekommer i skolvardagen. I vilken utsträckning högbegåvade elever 
vanligtvis stöds i Jordanien saknas det information om.
8 Se bilaga 2
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Verkligheten ser dock fortfarande annorlunda ut. Förutsättningen för tänkbara stödinsatser är
först och främst en identifiering av elever med övergenomsnittlig potential. Detta i sin tur
förutsätter kunskap om och intresse för att upptäcka de elever, som skulle kunna prestera långt
utöver det som krävs i skolan. Men än idag har högbegåvade elever och deras behov inte
någon plats  inom lärarutbildningen. Därutöver  finns i  skolan en traditionell  fokusering på
elever med inlärningssvårigheter, medan uppfattningen råder att starka elever klarar sig bra
utan stöd (Pettersson 2011).  

Det finns en risk att den som inte passar in i systemet känner sig dum (Persson, 2010) och på
så vis utvecklar en negativ självbild ‒ med fatala följder. En positiv självbild och medvetenhet
om  de  egna  färdigheterna  är  nära  förknippade  med  framgång  och  goda  prestationer
(Olszewski-Kubilius & Turner 2002), och brister här resulterar i sämsta fall  i  otillräckliga
prestationer hos just de elever som har den högsta potentialen (Persson 2010). Hur svårt, om
inte omöjligt, det är att reversera denna negativa trend beskriver Al-Hroub (2008) och Stoeger
och Ziegler (2005). 

Medan de svenska studierna ger en tydlig bild av situationen, som den är idag och har varit de
senaste  decennierna,  så  ger  de  internationella  studierna  en  föreställning  om  hur  de
högbegåvade elevernas skolvardag kunde se ut i framtiden. Även här möter vi fortfarande
otillräckliga identifieringar, otillräckliga stödprogram och otillräckligt utbildade lärare. Och
fastän skol- och stödsystemet fungerar bra på vissa ställen, återstår en obalans mellan pojkar
och flickor, något som har sitt ursprung i kulturella föreställningar. 

Å andra sidan får vi en tydlig bild av, vilka krav som ställs på bra (matematik-) undervisning,
stimulering och stöd för de högbegåvade eleverna: Lärare med djupa ämneskunskaper och
kunskaper om högbegåvade barn (Dimitriadis 2011, 2012), fördjupande, stimulerande, öppna
frågor, innehållande de grundläggande aspekterna syntes, analys och utvärdering av det egna
arbetet,  högvärdigt,  nivåanpassat  material  (Bicknell),  kontinuerlig  kommunikation  mellan
lärare och elever, liksom en lärare, som har bra koll på elevernas individuella förståelse, ger
kontinuerlig  återkoppling  och  stöd  och ständigt  kontrollerar  elevernas  arbete  (Dimitriadis
2012). Redan under läsningen av artiklarna har tanken tvingat sig på: Borde inte dessa krav
egentligen skulle vara en självklarhet för alla elever?

Dimitriadis (2011, 2016), Howley, Pendarvis och Gholson (2005) och Bicknell (2008) betonar
därutöver betydelsen av homogena grupper som tillåter studiero,  koncentration och utbyte
med lika begåvade elever. Eller som Dimitriadis (2016) citerar:

„It is simply not possible to achieve full  and successful differentiation in a mixed-
ability classroom for the truly gifted student” 
(Hertberg-Davis, 2009; Sisk, 2009, citerat efter Dimitriadis 2016 ).
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Bilaga 2: Stödprogram

Pull-out: Högbegåvade eller högpresterande elever ”dras ut” från den regjulära 
undervisningen för att få specialundervisning tillsammans med andra högbegåvade/-
presterande elever av samma ålder och nivå.

Grouping:  Högbegåvade eller högpresterande elever grupperas inom den regjulära 
undervisningen, för att kunna arbeta med anpassad material.

Setting: Åldersblandade undervisningsgrupper, där alla elever har samma nivå.

Specialklasser: Högbegåvade elever sammlas i speciella klasser. 

(National Association for Gifted Children, /www.nagc.org)
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