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Abstract 

The systematic literature study processes mathematically talented students' school situation in 

elementary school. The study aims to investigate how mathematically talented students are 

actually taught and what real support they receive in their academic progression. 

Mathematically talented students are usually taught through inclusive or exclusive teaching. 

The different teaching practices results in different advantages and disadvantages and affect 

both talented students and the normal progressive students' academic progression and personal 

development, but in different ways. 

Keywords: Education, giftedness, influencing factors, mathematic, need for support.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Den föreliggande systematiska litteraturstudien behandlar matematiskt begåvade elevers 

skolsituation i grundskolan. Studien syftar till att undersöka hur matematiskt begåvade elever 

egentligen undervisas och vilket reellt stöd de får i sin akademiska progression. Matematiskt 

begåvade elever undervisas vanligtvis genom inkluderande eller exkluderande undervisning. 

De olika undervisningspraktikerna har olika fördelar och nackdelar och påverkar både begåvade 

elever och normalbegåvade elevers akademiska progression och personliga utveckling, men på 

olika sätt. 
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1.Inledning 

Samhällsförändringen är i dagens moderna samhälle påtagligt och i ständig förändring och 

moderniseras konstant. Det ger enligt Yeung (2012) upphov till samhällsmedborgare som kan 

leda samhällsutvecklingen framåt och konkurrera internationellt inom olika områden. För att 

möjliggöra en undervisning som stödjer individer med matematisk begåvning är det enligt 

Dündar, Temel och Gündüz (2016) viktigt att skolan som institution agerar tidigt med adekvata 

stödinsatser. Det är därför viktigt att skolan tillgodoser begåvade elevers behov av anpassat 

pedagogiskt stöd för att utveckla deras förmåga och fallenhet så att varje individ ges 

möjligheten att nå sin potential. Vikten av stödinsatser som Dündar et al. (2016 beskriver är 

förenligt med styrdokument för den svenska skolan i form av såväl skollagen (SFS 2010:800) 

och Skolverket (2011). Trots att begåvning hos elever är ett internt värde för individen såväl 

som externt för samhällsutvecklingen saknas motsvarande insatser i praktiken. Bakomliggande 

orsaker till problematiken är mångfacetterad och påverkas enligt McBee (2010) av 

minoritetsfaktorer som bland annat etnicitet, genus och socioekonomisk bakgrund. Det finns 

utöver minoritetsfaktorerna, ekonomisk, kulturell och organisatorisk problematik som 

komplicerar anpassning av stöd till elever med fallenhet. Det innebär att en nations 

naturtillgångar och därmed ekonomiska status, påverkar hur nationen värderar elever med 

matematisk begåvning.  

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD, 2015) belyser problematik i 

det svenska skolsystemet med statistiskt stöd från Program for International Student 

Assessment (PISA) som påvisar att andelen matematiskt begåvade elever uppskattningsvis har 

halverats mellan 2003-2012. En av orsakerna till minskningen är enligt skolinspektionens årliga 

kvalitetsgranskning (2016), att grundskolelärare upplever avsaknad av verktyg och kompetens 

för att utforma och planera undervisning som är anpassningsbar efter elevers skilda behov och 

kompetens. Det innebär att det finns en explicit brist i utbildningssystemet som behöver 

korrigeras för att ge adekvat stöd till matematiskt begåvade elever.  

De faktorer som presenterats ovan som innebär komplikationer och problematik i relation till 

stöd för elever med fallenhet kommer diskuteras och problematiseras i förhållande till 

matematikundervisning.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den aktuella systematiska litteraturstudien är att belysa undervisningspraktiken av 

matematiskt begåvade elever och hur den kan utvecklas. Olika undervisningspraktiker 

problematiseras och analyseras för att undersöka hur matematiskt begåvade elever bör 

undervisas för att utvecklas maximalt. Syftet är dessutom att ta reda på vilka faktorer som 

påverkar vilket stöd matematiskt begåvade elever i realiteten får och hur de olika faktorerna 

kan bemötas. Frågeställningarna som studien syftar till att besvara är följande: 

 Vilken form av stöd och anpassningar förespråkas för matematiskt begåvade elever?  

 Vilken form av stöd och anpassningar tillämpas i praktiken för matematiskt begåvade 

elever och vilka faktorer är det som påverkar det reella stödet och anpassningarna? 

1.2 Disposition 

Den systematiska litteraturstudien inleds med en teoretisk bakgrund som inkluderar ett avsnitt 

om begreppsanalys där olika begrepp som används i dokumentet förklaras och analyseras. Den 

teoretiska bakgrunden exemplifierar även olika undervisningspraktiker för matematiskt 

begåvade elever som använts de senaste seklet. Efterföljande avsnitt behandlar metodologin 

som huvudsakligen består av kartläggningsprocessen, översiktsläsningsprocessen och 

analysurvalsprocessen samt kvalitetsindikationer. Metodavsnittet innefattar beskrivningar av 

processer, urval och motiveringar av beslut som påverkat utformningen, genomförandet och 

resultatet av studien.  Resultatavsnittet är uppdelat i två komponenter varav den första syftar till 

att ge ett översiktligt perspektiv på forskningsfältet och den andra komponenten av resultatet 

utgörs av en djupgående analysering av ett flertal studier. Den systematiska litteraturstudien 

avslutas med slutsats och ett diskussionsavsnitt där studien sammanställs och värderas. De 

begränsningar som påverkat framställningen av litteraturstudien diskuteras och indikationer på 

framtida forskning framförs.  

2. Teoretisk bakgrund  
Den teoretiska bakgrundens syfte är att agera som en begreppsdefiniering, presentera ett 

historiskt perspektiv av undervisandet av begåvade elever och ett nulägesperspektiv i det 

svenska skolsystemet.  
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2.1 Historiskt perspektiv  

I början på 1900-talet ansågs begreppet begåvade elever vara 1% av alla elever och bestod av 

de mest högpresterande eleverna. Det betyder att begåvning och högpresterande ansågs vara 

synonymt (Terman 1925). Under 1950 talet nyanserades bilden av matematiskt begåvade 

elever, vem som kan vara begåvade och hur begåvning kan uttryckas. Det resulterade i att fler 

begåvade elever kunde urskiljas som begåvade eftersom begåvningen inte längre begränsades 

till 1% av de högpresterande eleverna utan innefattade fler identifikationsmarkörer som därmed 

möjliggjorde identifieringen av fler elever som begåvade (Terman 1954a).  

 

Undervisningspraktiker och anpassningar för matematiskt begåvade elever har exempelvis 

bestått av acceleration sedan 1920-talet. Acceleration innebär att elever får möjlighet att påbörja 

skolan tidigare än jämnåriga barn och tillåtas arbeta med anpassade uppgifter i sin egen takt 

(Terman 1925). Under 1960-talet infördes nivågrupperad undervisning för matematiskt 

begåvade elever. Undervisningen innebär att eleverna delas in i homogena grupper baserat på 

prestationsnivå. Undervisningspraktiken kritiserades under 1990-talet för att inte medföra 

adekvat akademisk progression och resulterade samtidigt i akademiska och sociala orättvisor 

(Makel, Olszewski-Kubilius och Steenbergen-Hu 2016). 

2.2 Generell begåvning 

Begåvning sett ur ett generellt perspektiv handlar om att individer kan ha en eller flera 

utmärkande förmågor som innebär att individen kan åstadkomma extraordinära prestationer. 

Det finns ett flertal olika domäner inom vilka en individ kan vara begåvad eller ha benägenhet 

för att bli begåvad inom (Krutetskii 1976; Tannenbaum 2000). Det olika domänerna är 

intellektuell förmåga, naturvetenskaplig förmåga, hantverksfärdigheter, kreativt tänkande, 

socialt ledarskap och konstnärlig förmåga (Tannenbaum 2000.) Den intellektuella förmågan 

innefattar spatialt tänkande, resonemangsförmåga, kommunikativ förmåga och bra arbetsminne 

vilka är förmågor som är grundläggande för begåvning inom andra domäner som socialt 

ledarskap och naturvetenskaplig förmåga. Det innebär att en individ med intellektuell förmåga 

ofta är begåvad inom flera olika domäner parallellt. Konstnärlig förmåga är individer med 

artistiska förmågor som musikalisk, karismatisk och emotionell förmåga. Konstnärlig förmåga 

krävs för skribenter, musiker, skådespelare och dansare (Tannenbaum 2000). 

 

Problematiken i en varierande värdering och uppskattning för begåvningens olika domänerna 

är att det begränsar individer med benägenhet för att utveckla begåvning inom vissa domäner. 
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Konsekvenser av denna begränsning kan ses historiskt genom en jämförelse mellan västvärlden 

och Kina under 1400-talet (Tannenbaum 2000.) Mingdynastin gav befolkningen möjligheten 

till kulturell frihet i samband med att politiska oroligheter avtogs och fokus förflyttades till att 

förbättra nationens ekonomi. Den kulturella friheten och nationens uppmuntran till utveckling 

inom alla domäner, bidrog till att Kina utvecklades och blev teknologiskt överlägsna med flera 

århundranden i relation till västvärlden inom bland annat textiltillverkning, mediciner, båtbygge 

och mätning av tid vilket stagnerade i samband med koloniseringen under 1500-talet 

(Tannenbaum 2000).  

2.3 Matematisk begåvning  

Forskningsfältet är inte samstämmigt i beskrivningen eller definieringen av fenomenet 

begåvning. Några förmågor som emellertid är vanligt förekommande hos matematiskt 

begåvade elever är förmågan att utföra komplicerade beräkningar i få led och förmågan att 

tänka flexibelt och kreativt. Förmågan att tänka flexibelt och kreativt är en förmåga som är nära 

anknuten till det matematiska minnet (Castejón, Gilar, González och Miñano 2015; Tjoe 2015; 

Krutetskii 1976). Begåvade elevers kreativitet yttrar sig genom kreativa tankemönster, 

strategier och lösningar. Det innebär att begåvade elever med kreativ förmåga har lätt att se 

kombinationer och samband mellan olika lösningsstrategier (Castejón, Gilar, González och 

Miñano 2015; Dündar, Temel och Gundiz 2016.) En definiering av fenomenet begåvning som 

tillämpats inom såväl svensk som internationell forskning grundar sig på Krutetskiis (1976) 

definiering av begåvning (Pettersson 2011; Carlsson 2012; Heller, Mönks, Sternberg och 

Subotnik 2000.) Kreutetskiis (1976) definition av matematisk begåvning kan analyseras utifrån 

tre faser om hur elever samlar in, bearbetar, och slutligen behandlar matematisk information. 

Det innebär att matematisk förmåga inte är en isolerad förmåga som eleven uttrycker utan ett 

flertal av förmågor som tillämpas parallellt. En individ kan därmed balansera de svagare 

förmågorna med de starkare, vilket beskrivs som ”det matematiska sinnelaget.” Vilka förmågor 

som är de starkare och mer framträdande hos en individ och därmed de förmågor som 

kännetecknar elevens matematiska fallenhet är individuellt (Kreutetskii 1976). Elever med 

matematisk begåvning har lätt för att se samband mellan olika strategier och 

beräkningsmetoder. Det innebär att matematiskt begåvade elever har lättare att hitta lösningar 

på matematiska problem genom att tillämpa olika strategier parallellt (Tjoe 2015.) Begåvning 

är inte medfött men benägenheten för individen att utveckla begåvning är det. Det betyder att 

en individ som har benägenhet för att utveckla begåvning inte nödvändigtvis kommer att göra 

det (Kreutetskii 1976). För att skolan ska ha möjlighet att ge rätt stöd till matematiskt begåvade 
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elever krävs en definitiv definiering av begåvning (Sheffield 2003; Ziegler (2010). Begåvade 

elever är i behov av anpassningar och stöd för att de ska lära sig nya saker i skolan och 

utvecklas, vilket ofta omnämns som akademisk utveckling eller akademisk progression. Vilket 

stöd och form av anpassning som bör tillämpas för begåvade elever är individuellt och behöver 

anpassas efter individens kunskaper, kompetenser och förutsättningar (Sheffield 2003; Ziegler 

(2010). 

2.4 Begreppet begåvning 

Det finns ingen föreskriven karaktärisering av begåvningsbegreppet vilket delvis beror på att 

begreppet innefattar en allt för stor variation av egenskaper och förmågor. Det resulterar i att 

forskare inom forskningsfältet använder fundamentala differenser i sina argumentationer för 

definitionen och tillämpningen av begreppet (Lubinski 2016). Det finns heller inte någon fast 

benämning för individer med särskiljande matematiska förmågor men några av de allra 

vanligaste är begåvad, talangfull, fallenhet, geni, eller särbegåvad. Den vanligast 

förekommande benämningen för fenomenet i Sverige är begåvad, medan Australien benämner 

fenomenet som särskild förmåga och Kanada använder begreppet exceptionell (Persson 1997). 

Under mitten av 1990-talet rekommenderade Europarådet samtliga medlemsländer att definiera 

fenomenet begåvning och se till att bemöta det föreliggande behovet av stöd hos elevgruppen. 

Något som ett flertal länder som Italien, Norge och Sverige underlåtit sig att göra (Europarådet 

1994). För Sverige är inte en rekommendation tvingande vilket ett direktiv skulle vara. Sverige 

kan således välja att inte efterfölja Europarådets råd även om det vore önskvärt att de gör det. 

2.5 Begåvad och högpresterande 

Begåvade elever är inte nödvändigtvis högpresterande elever. Elevers prestationer varierar av 

olika skäl och påverkas av såväl individuella förutsättningar som självkännedom, självkänsla 

och intresse men även av yttre faktorer som lärarens motivation, utmanande uppgifter och stöd 

i fortsatt utveckling (Flowers, Matthews och Ritchotte 2014; Krutetskiis 1976). De tidiga 

tonåren är den mest problematiska perioden för elever med benägenhet att utveckla begåvning. 

Tidsperioden innebär biologiska och sociala faktorer som kan påverka elevers självkännedom 

och självkänsla vilket riskerar att medföra sämre akademiska prestationer för begåvade elever 

(Flowers et al. 2014.) Faktorer och egenskaper som leder till akademiska prestationer hos 

begåvade elever är enligt Bergsmann, Jöstl, Kollmayer, Lüftenegger, Schober och Spiel (2015) 

en stark inre motivation och ambition. Aljughaiman och Ayoub, (2016) menar att emotionell 

och social intelligens är utmärkande egenskaper hos högpresterande och begåvade elever 

eftersom lärande och utveckling sker i gemenskap i skolan. Bergmann et al. (2015) 
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argumenterar för att den sociala förmågan inte är en av de grundläggande och framträdande 

egenskaperna hos begåvade högpresterande eleverna. Det beror på att högpresterande begåvade 

elever i ordinarie undervisningssituationer ofta inte kan tillägna sig nya kunskaper utan tvingas 

söka alternativa kunskapskällor som läromedel, till exempel böcker och internet. Inom de 

alternativa kunskapskällorna krävs inte den sociala förmågan för att tillgodogöra sig kunskapen 

(Bergmann et al. (2015). 

2.6 Nuläget i svensk skola 

I det nuvarande svenska skolsystemet prioriteras elever med varierade skolsvårigheter 

(Skolinspektionen 2016). Det politiska engagemanget för lågpresterande elever framgår även i 

statens offentliga utredningar. Utredningen behandlar problematiken av generella pedagogiska 

brister i relation till vilken utsträckningen lågpresterande elever erbjuds adekvat stöd i 

matematik och svenska. Lösningen på de pedagogiska bristerna som diskuteras av 

skolinspektionen (2016) är en åtgärdsgaranti av elevers förmåga att lösa, skriva och räkna. 

Dessa förmågor skulle kunna vara orsaken till de avtagande resultaten i PISA undersökningarna 

de senaste åren (SOU 2016:59). Problematiken i OECDs (2015) uttalande är att begåvning 

anses vara synonymt med högpresterande. Definieringen utgör en svårighet i förhållande till 

referensens trovärdighet i sammanhanget eftersom den föreliggande systematiska 

litteraturstudien skiljer på begåvade elever och högpresterande elever.  

Skolinspektionens årsredovisning (2016) skildrar en divergerande bild av utbildningspraxis och 

lärares pedagogiska medvetenhet inom det svenska skolsystemet. 85 % av alla lärare anser  att 

de har möjlighet att erbjuda samtliga elever utmanande uppgifter. Trots att en övervägande 

majoritet anser sig ha möjlighet att tillämpa anpassningar, genomförs inte dessa i adekvat 

utsträckning (Skolinspektionen 2016). Det beror på att lärares perspektiv på anpassningar för 

en del elevgrupper är att tillåtas fortsätta med självständigt arbete i ordinarie matematikbok 

(Skolinspektionen 2016). Andra lösningar i undervisningssammanhang som tillämpas för att 

underhålla högpresterande elever, är bland annat att elever som färdigställt en arbetsuppgift 

erbjuds att spela spel för att vänta in resterande klasskamrater. Skolinspektionen (2016) 

beskriver brister inom den svenska skolan och menar att 75 % av elever i behov av särskilt stöd 

inte får adekvata anpassningar. Det är en allvarlig problematik i det svenska 

utbildningssystemet. I Lgr 11 (2011) framgår att svensk undervisning ska främja utveckling, 

lärande och en livslång lust att lära.  
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Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper skolverket   (Skolverket 2011 s.8) 

Det innebär att samtliga elever i den svenska skolan här rättigheten att få en utbildning som 

anpassas efter individens kunskaper och förutsättningar. Det innefattar därmed matematiskt 

begåvade elever som har rätt att få stöd och anpassningar som resulterar i att de lär sig nya saker 

och utvecklas. 

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling  (3 § 3 kap. skollagen 2010:800) 

Den tredje paragrafen i skollagen kan tolkas som att matematiskt begåvade elever har rätt att få 

stöd och anpassningar även om de redan har adekvata kunskaper för att nå kunskapsmålen eller 

kunskapskraven. Sammanfattningsvis innebär det att alla elever har rättigheten att lära sig nya 

saker i skolan oavsett vilka förkunskaper, förutsättningar och behov eleverna har.  

2.7 Sammanfattning 

Individer med särskiljande förmågor förekommer i flera olika domäner. Matematiskt begåvade 

elever kan särskiljas genom ett flertal egenskaper och förmågor men det finns ingen nationell 

eller internationell fast benämning för matematiskt begåvade elever (Krutetskii 1976; 

Tannenbaum 2000). De elever som anses vara matematiskt särbegåvade benämns 

genomgående i den föreliggande systematiska litteraturstudien som matematiskt begåvade. 

Exempel på olika undervisningspraktiker som använts för att anpassa undervisningen och 

stödja matematiskt begåvade elever är acceleration och nivågruppering (Makel, Olszewski-

Kubilius och Steenbergen-Hu 2016; Terman 1925). 

3. Metod  

Den föreliggande systematiska litteraturstudien följer riktlinjerna för en systematisk 

litteraturstudie genom att systematiskt söka, samla in, organisera och analysera tidigare 

forskning (Eriksson Barjas, Forsberg, och Wengström 2013). Den systematiska sökningen 

innebär att skapa en söksträng som innefattar termer och begrepp som därmed kan användas 

för att söka och lokalisera tidigare forskning som är relevant i relation till forskningsfrågorna. 

Insamlandet av studier genomfördes i tre urvalsprocesser för att kvalitetssäkra artiklarnas 

validitet i relation till den föreliggande studiens syfte. Studierna som inkluderades 
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organiserades efter studiernas inriktning i olika kategorier. Denna organisering ger struktur 

inför analyserandet av studiernas resultatavsnitt. 

3.1 Metod för datainsamling 

Sökning och insamling av tidigare forskning har genomförts med söktjänsten Web of Science, 

vilken är en databas där tidigare forskning sammanställts efter att ha genomgått en 

urvalsprocess för kvalitetsgranskning utifrån kriterier som inverkan, aktualitet, 

referentgranskning och geografisk representation. Det innebär att samtliga dokument som finns 

tillgängliga i Web of Science har kvalificerats via en intern kvalitetsgranskning. Söktjänsten 

har tillämpats för att systematiskt söka artiklar och tidigare forskning som den systematiska 

litteraturstudien baseras på. Strukturen för metodologin av den systematiska litteraturstudien 

har varit att systematiskt söka tidigare forskning och genom tre urvalsprocesser välja ut den 

litteratur som behandlar frågeställningarna och studiens syfte. De tre urvalsprocesserna 

benämns som initial urvalsprocess, översiktlig urvalsprocess och analysurvalsprocess. Den 

initiala urvalsprocessen beskriver hur det första urvalet genomfördes genom att läsa studiernas 

titel och värdera titeln i relation till de föreliggande forskningsfrågorna. 

Översiktsläsningsprocessen är den andra urvalsprocessen som innefattar selektionen av artiklar 

baserat på studiernas abstrakt. Det är därmed den översiktliga urvalsprocessen som resulterar i 

det översiktliga resultatavsnittet nedan. Den slutliga urvalsprocessen benämns som 

analysurvalsprocess och behandlar urvalet av de artiklar som användes för djupläsning och 

analys.  

3.1.1 Etablerande av söksträng 

Sökprocessens inledande fas var att etablera en söksträng som innefattade lämpliga sökord och 

komplettera dessa termer med synonymer. Ett flertal synonymer inkluderades i söksträngen för 

att sökningen skulle inkludera relevanta studier och artiklar inom forskningsfältet oavsett hur 

forskarna valt att benämna begåvning. Söktjänsten som användes som sökinstrument för 

studien var Web of Science som är en internationell söktjänst, vilket medför att alla sökningar 

utfördes med engelska vokabulär och sökningarna resulterade i internationella artiklar. 

Sökningarna i Web of Science utfördes genom en fritextsökning som kompletterades med hjälp 

av booleska operatorer som AND och OR. I praktiken innebar fritextsökningen att flera olika 

söksträngar tillämpades och utvärderades för att inkludera så många synonymer inom de olika 

intresseområdena och samtidigt säkerställa att sökträffarna var förhållandevis relevanta för den 

systematiska litteraturstudiens intresseområde. Det resulterade i att totalt fyra synonymer 
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tillämpades för att benämna fenomenet begåvning, nämligen begåvad, exceptionell, talangfull 

och förmåga. Valet av vilka termer som skulle inkluderas i söksträngen baserades på de 

nyckelord som var vanligt förekommande i forskningsstudierna. Det betyder att söksträngen 

systematiskt arbetades fram genom upprepade sökningar. Sökträffarnas titlar och abstrakt 

tillämpades för att analysera den variation av synonymer som användes för att benämna 

fenomenet begåvning och söksträngen redigerades fortlöpande i samband med denna process.. 

Den tesaurus som slutligen tillämpades som grundläggande söksträng var ((mathematic* AND 

(gift* OR exceptional* OR talent* OR ability) AND (primary OR secondary OR elementary 

OR middle)). Totalt resulterade söksträngen i 1446 träffar. 

 

När det första urvalet sammanställts lästes samtliga abstrakt som underlag för nästa urval. För 

att kvalitetssäkra urvalet av artiklar genom abstraktsläsning granskades studierna med stöd av 

konsekventa kriterier. De kriterier som tillämpades vid urvalet var att artiklarna var baserade 

på forskning i grundskolan, att forskningen fokuserade på varierande aspekter av begåvning 

samt att artiklarna behandlade matematikundervisning. Essentiellt i urvalet var att skilja 

begåvning från prestationer vilket genomfördes genom att granska teoriavsnittet för att 

undersöka forskarnas definition av begåvning. Om höga prestationer var en av faktorerna som 

forskarna använt för att definiera begåvning valdes studierna bort. 

3.1.2 Initialt urval 

Den initiala urvalsprocessen syftar till att manuellt granska de sökträffar som söksträngen 

resulterade i. Samtliga studier var publicerade mellan 2000 och 2017. De studier som 

söksträngen resulterat i granskades för att urskilja relevanta artiklar inom forskningsfältet 

begåvning. Det innebar att urvalet var en manuell urvalsprocess då de artiklar som gav intryck 

av att behandla relevant forskning valdes ut. Kriteriet för det första urvalssteget var att titlarna 

i någon form indikerade på att behandla matematiskt begåvade elever. Studierna som fyllde 

detta kriterium valdes ut oavsett i vilken omfattning, perspektiv eller inriktning författaren valt 

att använda i sin studie.  

3.2 Översiktlig urvalsprocess 

Den översiktliga urvalsprocessen inleddes med att granska abstraktet i de studier som valts ut 

genom den initiala urvalsprocessen. Abstraktsgranskningen var den huvudsakliga empirin som 

studerades men även delar av inledning, resultat och diskussion granskades om det ansågs 

erforderligt. Kriterierna för selekteringen i översiktsläsningsprocessen var att studierna 
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behandlade matematiskt begåvade elever, att eleverna undervisades i grundskolan och att 

studien var inriktad mot pedagogiska anpassningar och stöd för matematiskt begåvade elever 

eller behandlade stöd för denna elevgrupp. Studier som problematiserade den reella 

undervisningspraktiken av matematiskt begåvade elever ansågs särskilt intressanta. 

 

Det manuella urvalet var en omfattande process som krävde noggrannhet och struktur. Syftet 

med det manuella urvalet var att få inblick i vad studierna i realiteten behandlar och därigenom 

kvalitetssäkra att urvalet resulterade i adekvata studier för att besvara forskningsfrågorna. När 

samtliga artiklar granskats och selektionen färdigställts inleddes en kodningsprocess för att 

organisera studierna enligt en standardiserad mall (se bilaga 2). Mallen bestod av sex 

förutbestämda kategorier som artikelns titel, författande forskare, årtal studien var skriven, 

motivering till studiens funktion i forskningssammanhanget, vilken forskningsfråga studien 

syftar till att besvara, datainsamlingsmetod, slutsatser och vilka implikationer studien påvisar 

för fortsatt forskning. Kodningens syfte var att identifiera särskiljande komponenter som kan 

identifiera och särskilja artiklarna i olika mönster och kategorier. Kodningen resulterade 

därmed i två huvudkategorier med tre respektive fyra underkategorier vilket illustreras med 

figurerna nedan. Det mönster som därmed kunde urskiljas och utgjorde differentierandet av 

studierna till huvudkategorier såväl som underkategorier, används fortlöpande i den 

föreliggande studien i såväl metodavsnittet som resultat- och diskussionsavsnittet. Figur 1 visar 

den första huvudkategorin Anpassningar och stöd med tillhörande tre underkategorier. De olika 

kategoriseringarna är inriktade för att besvara frågeställningarna: 

 Vilka åtgärder rekommenderas för matematiskt begåvade elever?  

 Vilka reella åtgärder tillämpas för matematiskt begåvade elever? 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 1.Illustrerar huvudkategorin Anpassningar och stöd med dess tillhörande underkategorier.  

 

Reellt stöd och 

anpassningar 

Exkluderande 

praktiker 

Inkluderande 

praktiker 

Anpassningar och stöd 
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Den andra huvudkategorin, Påverkansfaktorer innefattar fyra underkategorier: genus, den 

komplexa identifieringsprocessen, lärarens roll och slutligen etniska och kulturella 

begränsningar. Huvudkategorin påverkansfaktorer syftar till att besvara frågeställningen:  

 Vilka faktorer påverkar om matematiskt begåvade elever får stöd och anpassningar i 

praktiken? 

 

  

 
 

 

 

 

Figur 2 illustrerar huvudkategorin påverkansfaktorer med dess tillhörande underkategorier. 

 

De olika kategorierna som presenterats ovan illustrerar ett mönster som kan användas för att 

överskådligt analysera och besvara frågeställningarna. Det innebär att huvudkategorin 

anpassningar stöd innefattar hur matematiskt begåvade elever undervisas och vilka stöd som 

kan erbjudas både i teorin och i praktiken. 

3.3 Analysurvalsprocess 

Analysurvalsprocessen var den avslutande urvalsprocessen för att selektera de studier som 

skulle utgöra en djupgående analys av ett fåtal utvalda studier. Selektionen av de artiklar som 

slutligen tillämpades för djuplänsning och analys baserades översiktligt på att urvalet skulle 

vara representativt för forskningsfältet. Det beslutades initialt att en artikel från varje kategori 

i den standardiserade analysmodellen skulle inkluderas i djupläsningen och analyseringen.  

Beslutet ändrades när översiktsläsningen färdigställts eftersom forskningsfältet var omfattande 

och varierande i innehåll. Det innebär att en rättvis och analyserande bild av forskningsfältet 

inte kunde genomföras med enbart sju artiklar vilket resulterade i att samtliga artiklar inkluderas 

i djupläsningen för att den föreliggande systematiska litteraturstudien skulle påvisa 

forskningsfältet representativt utan att vinkla några aspekter. Kategoriseringen av 

huvudkategorierna användes för att kategorisera studierna i lämpliga kategorier för att besvara 

Ekonomiska, etniska 

och kulturella 

begräsningar 

Genus 

Påverkansfaktorer 

Lärarens 

roll 

Den komplexa 

identifieringsprocessen 
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frågeställningarna. Kategoriseringen utgjorde strukturen för analysen genom att samtliga 

studier kunde placeras i en av huvudkategorierna.  

3.4 Analys 

Metoden för djupläsningen och analysen beskrivs nedan. Den slutliga urvalsprocessen inleddes 

när den översiktliga urvalsanalysen och därmed det översiktliga resultatsnittet fastställts. Det 

resulterade i att kartläggningen av de inkluderade studierna resulterat i två huvudkategorier som 

innefattade tre respektive fyra underkategorier. Dessa kategorier valdes ut, benämndes och 

kategoriserades för att besvara de föreliggande forskningsfrågorna. Samtliga studier som 

inkluderats i den aktuella systematiska litteraturstudien omfattades av någon av 

underkategorierna.  

3.4.1 Metod för analys 

Metodiken i djupläsningen var att läsa de teoretiska och metodologiska avsnittet överskådligt 

för att få en introducerande bild av författarnas perspektiv och för att få en förförståelse som 

kan användas som verktyg för att analysera resultatavsnittet. Varje studies resultatavsnitt 

granskades därefter noggrant och analyserades för att förstå studiernas resultat. Studiernas 

diskussionsavsnitt användes i viss mån för att bättre förstå statistiska analyser i studiernas 

resultatavsnitt. En sammanfattad version av resultatavsnitten fördes in artikelanalysen (se 

bilaga 3) vilket sedan användes för att jämföra olika studier och hitta likheter och skillnader. 

Samtliga artiklar valdes slutligen ut för djupläsning. Valet beror på forskningsfältets bredd och 

den inkonsekventa begreppshanteringen vilket försvårade kvalitativa analyser. Omfattningen 

av artiklar för djupläsning innebar att de mest relevanta forskningsresultaten lyftes fram från de 

olika kategorierna. Som kvalitetsindikator användes här upprepade forskningsresultat vilket 

innebär att studiernas resultat ansågs mer kvalitativt och trovärdigt om flera forskare kommit 

fram till samma resultat. Det framgår i resultatavsnittet i den föreliggande studien genom att 

referera forskningsresultat till flera studier parallellt.  

3.5 Kvalitetsindikationer 

För att säkerställa kvaliteten i den aktuella systematiska litteraturstudien har de fundamentala 

varit att forskningsstudierna som slutsatser i arbetet baserats på, varit referentgranskade vilket 

har varit en kvalitetsindikator.  Det var viktigt att tidigare forskning explicit uttryckte etisk 

medvetenhet och att etiska ställningstagande var en aktiv process under hela 

forskningsprocessen. Det kontrollerades genom att granska de inkluderade studiernas 
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metodavsnitt där forskningsetiska ställningstaganden beskrevs. För undertecknad har det utöver 

detta varit primärt att framställningen av tidigare forskning genomgående har varit objektiv för 

att säkerställa god kvalitet, validitet och reliabilitet.  

 

3.5.1 Reliabilitet  

För att litteraturstudien ska ha god reliabilitet har systematiken i sökningarna varit väsentlig. 

Söksträngen har med hänsyn av god reliabilitet byggts upp av ett antal ord som tillämpats vid 

varje sökning. För att begränsa sökträffar har sedan ytterligare ord adderats till söksträngen 

inom olika tematiska områden som genus, skolformstillhörighet, nivågrupperingar och 

samhälleliga faktorer. Sökningen avgränsades genom enbart inkludera artiklar mellan 2000-

2017. 

3.5.2 Validitet  

Fritextsökningen har bearbetats och redigerats upprepade gånger för att säkerställa att sökorden 

resulterade i relevant kunskapsområde. För att säkerställa validiteten i den aktuella systematiska 

litteraturstudien och besvara frågeställningen med en reell bild av forskningsfältet var det 

viktigt att formuleringen i fritextsökningen resulterade i det maximala antalet relevanta artiklar. 

Det krävde att söksträngen omarbetades ett flertal gånger för att hitta adekvata synonymer som 

därmed gav tillgång till forskningsfältets bredd. 

3.5.3 Etiska ställningstaganden  

Etiska ställningstaganden och medvetenhet en viktig komponent för att säkerställa kvaliteten i 

studierna som inkluderas i urvalet för en systematisk litteraturstudie. Det finns fyra 

huvudsakliga krav inom forskningsetik som enligt Bryman (2011) innefattar 

konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. De innebär 

att forskaren måste skydda respondenters anonymitet, medvetandegöra samtliga involverade 

om studiens syfte och att deltagandet är genomgående frivilligt och utan förpliktelser samt att 

empirin enbart används i forskningsavseenden. Under urvalsprocessen granskades studiernas 

metodavsnitt för att kontrollera den tidigare forsningens etiska ställningstaganden. För 

litteraturstudier är det viktigt att samtliga relevanta studier inkluderas. Studier som inte stödjer 

tesen får därmed inte väljas bort. I metodavsnittet finns samtliga steg beskrivna för att påvisa 

hur empiriinsamlingen och urvalen har gått till Eriksson Barajas et al. (2013). 
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3.6 Sammanfattning av metodavsnittet 

Den första urvalsprocessen innebar en kartläggning för att urskilja relevanta studier från 

irrelevanta studier i relation till den föreliggande systematiska litteraturstudiens syfte och 

forskningsfrågor baserat på tidigare studiers titlar. Den andra urvalsprocessen innebar en 

manuell översiktlig urvalsprocess då studiernas abstrakt studerades för att precisera urvalet 

ytterligare. Det är artiklarna från den översiktliga urvalsprocessen som utgör empirin för det 

översiktliga resultatavsnittet. Den tredje urvalsprocessen syftar till att urskilja de studier som 

ska användas för djupläsning av analys i det analyserande resultatavsnittet. 

4. Resultat 
Resultatavsnittet är fördelat i två delar varav den första ger en översiktlig bild av de studier som 

genom urvalsprocesserna valts ut och den andra delen består av en analyserande och mer 

djupgående granskning av samma studier. Det översiktliga resultatavsnittet syftar till att ge en 

överblick av forskningsfältet och sammanfatta studierna från artikelurvalet. Det ger en 

nyanserad och grundläggande överblick inför det analyserande resultatavsnittet vilket innebär 

att ett fåtal studier läses djupgående och analyseras för att ge en mer grundlig och detaljerad 

bild av begåvning. Strukturen för både det översiktliga resultatavsnittet och det analyserande 

resultatavsnittet baseras på huvudkategorierna anpassningar och stöd och påverkansfaktorer 

med tillhörande underkategorier som presenteras under rubriken huvudkategorier och 

underkategorier nedan. 

4.1 Översiktligt resultat  

De studier som presenteras i resultatet är produkten av den systematiska sökningen som 

presenterades i metodavsnittet. I det sammanställda artikelurvalet inkluderas ett flertal nationer 

som exempelvis USA, Tyskland, Saudiarabien och Sverige vilket innebär att de sammanställda 

studierna ger möjlighet till ett internationellt perspektiv på fenomenet begåvning i relation till 

hur kulturella, politiska och ekonomiska aspekter påverkar undervisningsformer, kunskapssyn, 

och pedagogiska åtgärder för begåvade elever.  

En gemensam nämnare för samtliga studier som inkluderats i den aktuella systematiska 

litteraturstudien är att det teoretiska avsnittet innefattar en beskrivning av fenomenet begåvning. 

Det beror på att det inte finns en gemensam beskrivning av vilka egenskaper som utmärker 

matematisk begåvning och som därmed ligger till grund för identifiering av  begåvning. Det är 

därmed viktigt att ta hänsyn till studiernas definiering av begåvning för att studiernas resultat 

ska kunna generaliseras. 
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Studierna som valdes ut genom de olika urvalsprocesserna var genomförda med olika 

forskningsmetodologier och ansatser. Det vanligaste var kvantitativa studier som 

representerade 20 av de totalt 35 studierna. Det övriga 15 studierna var kvalitativa studier, 

litteraturstudier och metaanalyser. I cirkeldiagrammet nedan illustreras fördelningen av studier 

inom de olika forskningsinriktningarna.  

 

Diagram 1. Andelen studier inom de olika forskningsinriktningarna. 

Totalt omfattade studierna 21880 elever i grundskolan, 416 elever i förskola, 691 

grundskolelärare och 8 rektorer. Det är markant högre antal elever som studerats i studierna i 

jämförelse med lärare och rektorer vilket beror på att studien syftar till att undersöka begåvade 

elevers studiesituation.  

Inom huvudkategorierna växte underkategorier succesivt fram under arbetet med 

översiktsläsningen i takt med ett ökat behov av strukturellt stöd för att få bättre överblick över 

artiklarna. Underkategorierna omarbetades och anpassades ett flertal gånger under processen 

för att samtliga artiklar skulle innefattas av en av underkategorierna. Andelen studier som 

innefattades i huvudkategorin anpassningar och stöd var 54% och andelen studier i 

huvudkategorin påverkansfaktorer var 46%. Det innebär att fördelningen av artiklar mellan 

huvudkategorierna var relativt jämn, vilket således medförde att den systematiska sökningen 

resulterade i studier av tillräcklig bredd för att behandla frågeställningarna om både 

undervisningspraktiker för matematiskt begåvade elever och vilka faktorer som begränsar 

anpassningar och stöd för matematiskt begåvade elever. I diagrammet nedan (se diagram 2) 

påvisas andelen av artiklar inom de olika underkategorierna.  

Andelen studier inom olika forskningsinriktningar

Kvalitativ Meta-analys Litteraturstudie Kvantitativ
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Diagram 2, Andelen studier i de olika underkategorierna.  

 

Kategoriseringen i huvudkategorier och underkategorier utgjorde en kartläggning av 

forskningsfältet som visade på skillnaden mellan den teoretiska och praktiska 

undervisningspraktiken av matematiskt begåvade elever.  

4.2 Djupläsning 

Djupläsningen är den analyserande delen av resultatavsnittet. Nedan presenteras studierna från 

det översiktliga resultatet mer ingående och analyserande.  

4.2.1 Inkluderande undervisningspraktiker 

I resultatet framkommer att en inkluderande heterogen undervisning är gynnsam för alla elever 

oavsett begåvningsnivå om undervisningen kan bedrivas med adekvata anpassningar för 

samtliga elever i behov av stöd. Huruvida läraren kan bedriva en gynnsam heterogen 

undervisning eller inte beror till stor del på lärarens utbildning, erfarenhet och lärarens 

akademiska självförtroende. Det är komplext och krävande att planera och genomföra 

undervisning som kan anpassas för elever med varierade behov, förkunskaper och kompetens. 

Den upplevda problematiken i att undervisa matematiskt begåvade elever är att begåvning är 

ett brett och odefinierat område (Dimitriadis 2016). Det kräver stor kunskap och flexibilitet i 

lärarens yrkesutövning gällande såväl didaktiska aspekter som pedagogiska och akademiska. 

Gynnsamma inkluderande undervisningspraktiker kompliceras ytterligare av begränsade 

resurser som ska fördelas mellan allt för många elever och lärarens begränsade tid för 

systematisk planering och organisering av undervisningen. De olika faktorerna innebär således 

att tidsbristen är påtaglig för lärare, vilket innebär att den avsedda inkluderande 
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undervisningspraktiken i stor utsträckning blir standardiserad istället för differentierad och 

anpassad (Dimitriadis 2016). Om läraren kan genomföra undervisningen med adekvata 

anpassningar för alla elever så är en inkluderande undervisningspraktik att föredra. Det beror 

på att en heterogen undervisning stärker samtliga elever akademiskt och är socialt oberoende 

av begåvningsnivå (Dimitriadis 2016). 

 

Införandet av en differentierad läroplan för matematiskt begåvade elever skulle kunna medföra 

att matematiskt begåvade elever kan inkluderas i ordinarie undervisning och samtidigt 

utvecklas akademiskt. Den differentierade läroplanen bör vara individuellt utformad och inte 

standardiserad för att anpassas till den unika elevens akademiska progression. Syftet med en 

differentierad läroplan är att stödja lärarna i arbetet med begåvade elever rörande 

kunskapsmålen som är aktuella för individen vilket även syftar till att begåvade elever ska 

uppleva kunskapsutveckling och inspireras till ett livslångt lärande (Gavin, Casa, Adelson, 

Caroll och Jensen Sheffield 2009.) Begåvade elever gynnas av en differentierad läroplan 

eftersom det medför en akademisk och personlig utveckling som exempelvis ökad 

samarbetsförmåga och ökad förmåga till kreativt tänkande. Fördelarna hos matematiskt 

begåvade elever är påtagliga och är gynnsamma redan från tidig skolålder vilket förtydligar 

vikten av att tidigt stödja begåvade elevers individuella utveckling genom inkluderande 

undervisningspraktik. Det innebär att det i en del fall krävs differentiering för att bedriva en 

inkluderande undervisning  (Altintas och Özdemir 2015; Harris 2011; Carroll Casa, Firmender 

och Gavin 2016.) 

4.2.2 Exkluderande praktiker 

Begåvade elever upplever ofta nivågrupperad undervisning som meningsfull eftersom den i 

högre utsträckning är utmanande och stimulerande (Hallam och Iressons 2003; Steenbergen-

Hu, Makel, och Olszewski-Kubilius 2016; Frenzel, Götz och Preckel 2010). Exkluderande 

undervisningspraktiker i form av nivågrupperad undervisning leder till akademisk utveckling 

hos matematiskt begåvade elever. Det beror på att det finns gynnsamma möjligheter att anpassa 

undervisning efter elevernas proximala utvecklingszon och då eleverna erbjuds mer stöd i en 

homogen undervisningsgrupp. Det leder till att begåvade elever utvecklas i högre utsträckning 

när de undervisas i nivågrupperade homogena undervisningskonstellationer i jämförelse med 

heterogena undervisningskonstellationer (Hallam och Iressons 2003; Steenbergen-Hu, Makel, 

och Olszewski-Kubilius 2016; Frenzel, Götz och Preckel 2010).   
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I kontrast till Dimitriadis (2016) menar Hallam och Iressons (2003) att matematiskt begåvade 

elever gynnas mer av en homogen undervisningspraktik som nivågruppering, än den 

traditionella heterogena inkluderande undervisningspraktiken. Det beror på att matematiskt 

begåvade elever inte påverkas av sociala normer om att förhålla sig till medelmåttlighet eller 

det psykosociala grupptrycket. Matematiskt begåvade elever får dessutom mer omfattande 

anpassningar genom nivågrupperad anpassning vilket leder till mer omfattande akademisk 

utveckling.  

 

Hur begåvade elever påverkas av en nivågrupperad undervisning står i relation till den 

undervisande lärarens synsätt på exkluderande praktiker för begåvade elever. Lärares varierade 

uppfattningar om nivågrupperad undervisning påverkas av både inre och yttre faktorer. De inre 

faktorerna är den enskilde lärarens generella yrkesrelaterade attityd, kompetens och 

kvalifikation. De yttre faktorerna är exempelvis arbetsmiljön, skolans praxis, kollegors 

uppfattning och inställning (Hallam och Iresons 2003). Exkluderande undervisningspraktiker 

som exempelvis nivågruppering gynnar inte alla elever vare sig socialt, akademiskt eller 

individuellt och de lågpresterande elever är den elevkategori som missgynnas i störst 

utsträckning. Orsaken anses vara att nivågruppering implicerar en elevkategorisering baserat 

på prestationer vilket innebär att elever kan bli offentligt ”stämplade” som lågpresterande vilket 

medför att elever riskerar att identifiera sig med sina prestationer. Elever är ofta medvetna om 

sin prestationsnivå men offentliggörande av denna medför en del komplikationer för elevers 

utveckling och lärande som fallerande akademiska prestationer, sämre självkänsla och ökade 

sociala svårigheter. (Hallam och Iressons 2003; Macqueen, 2011; Joacim Ramberg 2016). 

  

Skolan som institution ställs inför nya utmaningar genom det fria skolvalet som resulterar i att 

lärare ska bemöta elever med allt större variation i förhållande till matematiska förmågor och 

varierade kompetenser. Det innebär fortsättningsvis att lärare har ett behov av att differentiera 

och gruppera elever baserat på kompetens, kunskap och förmåga i högre utsträckning än 

tidigare (Ramberg 2016). Differentiering, kategorisering och definiering av elever baserat på 

prestationer påverkar inte enbart den direkta studiesituationen utan riskerar att implicera elevers 

framtida studier, kunskapssyn och självbild. Det innebär att en exkluderande 

undervisningspraktik inte enbart missgynnar de svaga eleverna som skolan ska visa särskild 

solidaritet med, utan att en sådan undervisningspraktik direkt talar emot den svenska skolans 

värdegrund (Ramberg 2016). I kontrast till Rambergs (2016) argumentering för en nationell 

ståndpunkt med svenska styrdokument som argument menar Matthews, McBee och Ritchotte 
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2013; Altintas och Özdemir 2015) ur ett internationellt perspektiv att nivågrupperad 

undervisning kan gynna både lågpresterande, högpresterande och begåvade elever. Det kan ses 

som att nivågruppering används för att stödja de olika elevkonstellationernas behov av en 

undervisning som kan utgå från varje individs proximala utvecklingszon (Altintas och Özdemir 

2015). Eftersom nivågruppering genomförs i homogena grupper i relation till akademiska 

prestationer är det i högre utsträckning möjligt att genomföra en individuellt anpassad 

undervisning vilket leder till förbättrat studieresultat. För lågpresterande elever kan 

kategoriseringen resultera i en tillfällig period av lägre prestationer. När eleverna vant sig vid 

den pedagogiska såväl som den rumsliga och sociala förändringen ökar prestationerna. Det kan 

tolkas som att undervisningskvalitén ökar och eftersom undervisningen är bättre anpassad till 

den homogena gruppens proximala utvecklingszon vilket leder till ökade studieresultat oavsett 

tidigare prestationsnivå (Matthews et al. 2013; Altintas och Özdemir 2015). 

4.2.3 Anpassningar och stöd 

Stöd och anpassningar erbjuds inte uteslutande för de elever som identifierats som matematiskt 

begåvade. De reella stöd och anpassningar som tillämpas i undervisningspraktiken för begåvade 

elever står i relation till elevantal i klassen, hur stor kunskapsvariationen är inom klassen och 

hur numerärt variationen klassificeras efter begåvning (Dimitriadis 2012). Den vanligaste 

formen av insatser som görs för att stödja den akademiska progressionen hos matematiskt 

begåvade elever är att eleven förflyttas till en skola för begåvade elever. Det förekommer även 

akademiska tävlingar, särskild undervisning efter ordinarie skoldag och särskilda kurser under 

sommarlovet. Det finns därmed ett flertal strategier och metoder för att bemöta och stödja 

begåvade elevers akademiska utveckling (Swiatek och Lupkowski-Shoplik 2003). Vanligtvis 

är omfattningen av anpassningarna begränsade i stor utsträckning vilket innebär att de inte utgör 

en adekvat stödinsats. Parallellt finns ett flertal begåvade elever som inte erbjuds någon form 

av reellt stöd vilket riskerar att medföra att eleverna tappar motivationen för lärande och 

utveckling, de blir utåtagerande eller presterar sämre akademiskt (Swiatek och Lupkowski-

Shoplik 2003).  

Vårdnadshavaren har även visst inflytande över vilket reellt stöd barnet ges. Det beror på att 

även om det föreligger behov av stöd begränsas omfattningen av stödet av resursernas 

omfattning. Det resulterar i att skolan som institution i en del fall erbjuder stöd till de elever 

som har påstridiga vårdnadshavare istället för att stödja de elever som är i störst behov av stödet 

(Beauvais (2017.)  
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De elever som erbjuds reellt stöd och anpassning inom den ordinarie heterogena undervisningen 

får inte likvärdigt stöd. Omfattningen av stödet och anpassningarna är beroende av antalet 

elever i klassen, hur stor kunskapsvariation och begåvningsnivå det är mellan eleverna 

(Dimitriadis 2012). 

4.3 Påverkansfaktorer 

Under översiktsläsningen växte fyra underkategorier fram ur huvudkategorins påverkande 

faktorer. Resultatet från analysprocessen av de fyra underkategorierna genus, den komplexa 

identifieringsprocessen, lärarens roll samt ekonomiska, etniska och kulturella begränsningar 

presenteras nedan. 

4.3.1 Genus 

Det finns ingen explicit akademisk könsrelaterade skillnad före puberteten mellan könen men 

genusrelaterade differenser blir allt mer substantiell i relation till barnets åldrande. Skillnaden 

mellan könen är tydligare hos begåvade individer än hos normalbegåvade (Swiatek och 

Lupkowski-Shoplik 2000; Preckel, Goetz, Pekrun, Kleine 2008.) Det manliga könets 

överrepresentation inom matematisk begåvning är inte beroende av dess historiska dominans. 

Det finns en divergens mellan manlig och kvinnlig begåvning i matematik då det manliga könet 

utmärker sig genom att ha en generellt mer omfattande kognitiv förmåga än det kvinnliga könet 

(Petersen 2013.) Könet påverkar även intresseområdet i viss utsträckning och därmed domänen 

av begåvningen. Den genusrelaterade skillnaden beror på att tankemönstret varierar mellan 

könen hos begåvade elever. Pojkar tänker ofta mer frekvent kritiskt och fristående medan 

flickor tenderar att påvisa ett empatiskt tankemönster vilket resulterar i skilda utfall som bäst 

nyttjas inom olika akademiska tillämpningsområden. Pojkar är i betydligt högre utsträckning 

än flickor intresserade av den naturvetenskapliga och matematiska domänen vilket medför att 

begåvade pojkar generellt presterar bättre inom denna domän. Flickor var generellt intresserade 

av en kommunikativ och språkliga domänen vilket resulterade i att flickor presterade bättre i 

kommunikativa och språkliga ämnen (Olszewski-Kubilius och Turners 2002; Kohan-Mass 

2016; Benölken 2015; Hyde och Mert 2009.) De genusrelaterade differenserna påverkas även 

av psykosociala faktorer vilket medfört att flickor har förmåga att se framgång som beroende 

av externa faktorer medan nederlag och debacle ses som internt beroende. Pojkar tenderar att 

se dessa faktorer ur ett motsatt perspektiv vilket innebär att pojkar ser framgång som ett resultat 

av individens egna prestationer och motgångar som ett resultat av yttre faktorer (Benölken 

2015). Forskningsfältet antyder att det inte förekommer någon skillnad mellan könen i relation 
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till allmän begåvning utan att det handlar om hur könen uttrycker och tillämpar begåvningen. 

Det är i dagsläget ändå två till fyra gånger fler manliga individer som identifieras som 

matematiskt begåvade medan flickor är överrepresenterade som begåvade inom språkliga 

domäner (Hyde och Mert 2009.) 

4.3.2 Den komplexa identifieringsprocessen 

För att kunna ge stöd och anpassa undervisningen efter begåvade elever krävs att läraren kan 

identifiera och lokalisera begåvning. För lärare är identifierandet av elever en komplex process. 

En vanligt förekommande identifikationsmarkör för begåvade elever är intelligens. 

Problematiken är att intelligens inte nödvändigtvis genererar höga akademiska prestationer 

vilket är en vanligt förekommande övertygelse (Gerjets, Kammerer, Kornmann, Trautwei och 

Zettler 2015; Bergsmann, et al. 2015.) Ett flertal lärare fokuserar på identifikationsmarkörer 

som elevers eminenta matematiska arbetsminne. Ett eminent matematiskt arbetsminne är en 

vanligt förekommande egenskap hos matematiskt begåvade elever, men det fastställer inte 

elevers matematiska begåvning att påvisa en enskild utmärkande egenskap utan det krävs ett 

flertal komponenter för en mer tillförlitlig identifiering (Gerjets, et al. 2015; Ayoub och 

Aljughaiman 2016.)  

Läraren beskrivs i ett flertal studier som en viktig faktor för att bedriva en framgångsrik 

undervisning. Denna framgångsfaktor gäller även för undervisningen av matematiskt begåvade 

elever även om lärarkvalitéerna skiljer sig åt beroende på vem som ingår i 

undervisningskonstellationen. För att lärare ska ha teoretiska förutsättningar för att kunna ge 

begåvade elever stöd och anpassningar i undervisningen krävs att lärarna har en förmåga att 

identifiera matematisk begåvning. Lärare tenderar att vara fördomsfulla i 

identifieringsprocessen vilket medför att elevers etnicitet och socioekonomiska bakgrund 

påverkar identifieringsprocessen av begåvade elever (Campbell 2015; Castejón, Gilar, 

Miñano,González 2015). Den största undergruppen av begåvade elever benämns som gifted 

achievers, det vill säga begåvade och högpresterande (Castejón et al. 2015). Elever som tillhör 

kategorin har hög motivation och är självreglerande och självständiga i sin inlärningsprocess. 

Det är även denna undergrupp som lärare har lättast för att identifiera och stödja eftersom 

eleverna i hög grad är självständiga. Begåvade elever med lägre motivation kategoriseras som 

kognitivt eller kreativt begåvade men lågpresterande. Det betyder att eleverna besitter 

outnyttjade resurser som begränsas av både inre och yttre faktorer som elevens egen motivation 
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och miljöns yttre påverkan i form av adekvata utmaningar och bristande stöd (Castejón et al. 

2015.)  

 

Ett alternativ till lärares manuella identifieringsprocess är att elever får genomgå 

identifieringsprov för begåvade elever (Dündar, Gündüz och Temel 2016). Syftet med provet 

är att lokalisera de utmärkande förmågor som karaktäriserar matematisk begåvning. Det innebär 

att läraren inte åläggs att själv kunna identifiera matematisk begåvning utan att det finns 

tillförlitliga hjälpmedel att tillgå vilket även syftar till att ge en mer tillförlitlig 

identifieringsprocess (Dündar, Gündüz och Temel 2016). 

4.3.3 Lärarens roll 

Lärare som undervisar begåvade elever särskiljer sig genom en markant högre motivation för 

lärande och utveckling i jämförelse med lärare som undervisar i heterogena konstellationer i 

det traditionella skolsystemet. De fanns inga påtagliga skillnader mellan lärargruppernas 

kunskapsteoretiska kunskaper eller metakognitiva förmåga. Lärare som undervisar begåvade 

elever är generellt mer drivande, engagerade och motiverade till elevernas utveckling och 

lärande (Green, Hartzell och Hong 2011). Orsaker till skillnaderna mellan lärargrupperna skulle 

kunna bero på att lärare som enbart undervisar begåvade elever i homogena grupper har tid för 

att planera och genomföra anpassad undervisning. Lärare för homogena grupper har därmed 

bättre möjligheter att genomföra en undervisning som genererar lärande för alla elever. 

Incitamentet hos lärarkategorin som undervisar begåvade elever resulterar i att elevernas 

lärande och utveckling ses som centralt och eleverna utmanas kontinuerligt akademiskt (Green 

et al. 2011). En annan påtaglig skillnad mellan lärargrupper är hur viktiga ämneskunskaper 

respektive pedagogiska och didaktiska kunskaperna är i praktiken. För den ordinarie 

undervisningen är den pedagogiska och didaktiska förmågan det viktigaste faktorerna för en 

framgångsrik undervisningspraktik. När det gäller undervisningen av begåvade elever är det 

ämneskunskaperna som är den essentiella faktorn för en gynnsam undervisningspraktik. Det 

betyder att lärarens pedagogiska och didaktiska förmåga är fragmentarisk för praktiserandet av 

matematikundervisning av heterogena konstellationer om läraren inte besitter jämväl adekvata 

ämneskunskaper (Adina och Dorit 2016.) Även om lärares ämneskunskaper är viktiga för 

lärares yrkespraktik påverkar även andra faktorer som lärares utbildning och erfarenhet, hur 

lärare undervisar och deras generella inställning till undervisning och utbildning av matematiskt 

begåvade elever (Dimitriadis 2012.)  
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4.3.4 Ekonomiska, etniska, och kulturella begränsningar  

Undervisningspraktiken av begåvade elever påverkas och begränsas av politiska, ekonomiska, 

sociala och kulturella faktorer. I en internationell studie av Mandelman, Tan, Aljughaiman, och 

Grigorenko (2010) undersöks hur olika faktorer påverkar matematiskt begåvade elevers 

skolsituation. Israel och Singapore är två länder som är relativt liten geografisk yta, har 

begränsade naturtillgångar och därmed har begränsade ekonomiska förutsättningar för tillväxt. 

Ländernas begränsade ekonomiska förutsättningar kan vara viktiga faktorer i ländernas 

perspektiv på befolkningen som möjliga resurser. Perspektivet beror på att befolkningen i 

länder som Israel och Singapore utgör en av få möjliga resurser för att förbättra landets framtida 

ekonomi. Israel och Singapore tenderar att satsa ekonomiskt och pedagogiskt på begåvade 

elever eftersom de besitter störst förmåga att förändra och utveckla samhället. För länder med 

stora naturtillgångar är utgångsläget annorlunda vilket påverkar nationens perspektiv på vad 

som är och kan bli en ekonomisk tillgång för landet (Mandelman, et al. 2010). För de länder 

som ser begåvade elever som en outnyttjad resurs och vill främja denna elevgrupps utveckling 

för både nationens ekonomiska vinning och elevgruppens personliga och individuella vinning 

krävs resurser och ekonomiska insatser. Men de statliga ekonomiska bidragen som syftar till att 

stödja och främja utvecklingen hos begåvade elever möter inte det föreliggande behovet av 

stöd. Det är en påtaglig skillnad mellan vilket ekonomiskt bistånd som erbjuds skolor med 

elever i behov av stöd för att de riskerar att inte nå kunskapskraven respektive begåvade elever 

i behov av stöd för att utvecklas och utmanas (Mandelman et al. 2010; Yeung 2012.) Utöver 

naturtillgångar och ekonomiska faktorer påverkar den nationella kulturen utbildningssystemet. 

Saudiarabien är ett land där kulturen och sociala värden speglas i utbildningen vilket påvisas 

den strikta standardiserade utformningen. Mandelman et al. (2010) menar att utbildningen ska 

enligt traditioner ge alla elever samma möjligheter genom att vara identiskt utformad för alla. 

Det medför att inga former av stöd för begåvade elever tillämpats traditionellt, något som under 

de senaste åren införts men enbart under inkluderande former (Mandelman et al. 2010.) 

Kulturella och samhälleliga begränsningar av begåvade elever baseras till stor del på de sociala 

normer som finns etablerade i samhället där undervisningen bedrivs. Normer om genus 

påverkar och begränsas elevers tankeverksamhet, sexuella läggning och könsrelaterade frihet. 

Könet krävs inte som identitetsmarkör men begränsar parallellt elevers utveckling i relation till 

samhällets skilda förväntningar på könen. I viss utsträckning påverkar även elevens etnicitet 

och socioekonomiska bakgrund i vilken utsträckning eleven identifieras som begåvad vilket 

grundar sig i sociala normer och kulturella traditioner. De etniciteter som i störst utsträckning 
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identifieras som begåvade är vita män medan latinamerikaner och afrikaner är de etniciteter 

som i minst utsträckning identifieras som begåvade (McBee 2010; Kerr, Rea och Vuyk 2012.) 

Begåvade individer påverkas av multimedias flagranta porträttering av den ideala ungdomen, 

med vågstycket att elever med fallenhet förtrycker sin förmåga för att bättre passa in i 

samhällets normativa roller och inte riskera sin sociala status. Det innebär att de psykosociala 

faktorerna har stor betydelse för begåvade elevers förmåga och hur de vill och vågar uttrycka 

denna (Kerr et al. 2012; Subotnik, Olszewski-Kubilius och Worrell 2016.) 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Huvudresultatet i den föreliggande studien kan ses översiktligt i strukturen i resultatavsnittet 

baserat på huvudkategorier och underkategorierna. Matematiskt begåvade elever är i behov av 

stöd för att utvecklas och lära sig nya saker. För att stödja elevernas akademiska progression 

används både exkluderande och inkluderande undervisningspraktiker. Det finns ingen 

samstämmighet i vilken av undervisningspraktikerna som är mest gynnsam eftersom de olika 

praktikerna har olika fördelar och nackdelar som dessutom påverkar andra elevkonstellationers 

akademiska progression. Det innebär att lärare i sitt pedagogiska arbete ställs inför etiska och 

moraliska val om hur undervisningen kan bedrivas likvärdigt för alla elever och om det inte är 

möjligt, avgöra vilken elevkonstellations lärande som ska prioriteras.  

 

Det framgår även i resultatet att det finns begränsat med kompetens inom lärarkåren för att 

bemöta och anpassa undervisningen efter matematiskt begåvade elever. Samtidigt 

problematiseras undervisningen av bristande kompetens genom att de lärare som har den reella 

kompetensen ändå inte tillämpar anpassningar i adekvat utsträckning. Det innebär att det finns 

en markant skillnad mellan teori och praktik i relation till matematiskt begåvade elever. De 

faktorer som utgör skillnaden är bland annat nationellt betingade som exempelvis nationens 

ekonomi och kultur men även individuellt betingat genom personliga egenskaper, kunskaper 

och ambition. Det är svårt att analysera och avgränsa de olika faktorernas betydelse i relation 

till varandra. Det beror på att många av faktorerna påverkar undervisningspraktikerna utan att 

faktorerna verkar i symbios med varandra. Det är därmed svårt att avgöra vilken enskild effekt 

de olika faktorerna har i verkligheten.  
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5. Diskussion 
Diskussionsavsnittet består av fyra komponenter bestående av resultatdiskussion, 

metoddiskussion, konsekvenser för undervisning och slutligen vidare forskning. De olika 

komponenterna diskuteras nedan och inleds med en resultatdiskussion där frågeställningarna 

initialt analyseras och besvaras. Diskussionsavsnittet diskuterar även metod, hur resultatet av 

den föreliggande studien kan påverka den fortsatta undervisningspraktiken och vilka 

implikationer det finns för fortsatt forskning.  

5.1 Resultatdiskussion  

Det finns en viss skillnad mellan frågeställningarna om vilken form av stöd och anpassningar 

som rekommenderas för matematiskt begåvade elever och vilken form av stöd som matematiskt 

elever egentligen får. Det beror på att det inte finns en samstämmig bild av den ideella 

undervisningsmetoden för begåvade elever. De olika undervisningspraktikerna medför olika 

former av komplikationer för såväl genomförandet som konsekvenser för andra elever. Det är 

de olika formerna av komplikationer som utgör faktorerna som påverkar om matematiskt 

begåvade elever får stöd och anpassningar i praktiken och i så fall i vilken omfattning. 

Faktorerna berör exempelvis lärarens kompetens och erfarenhet, klasstorleken och övriga 

elevers behov i klassen.  

 

Det framgår i resultatavsnittet att det finns en omfattande problematik för att matematiskt 

begåvade elever ska få någon form av stöd och anpassningar i skolan (Dimitriadis 2012). Ofta 

begränsas matematiskt begåvade elevers behov av stöd i relation till lågpresterande elevers 

behov av stöd. Det handlar delvis om att lågpresterande elever eller elever med varierade 

skolsvårigheter missgynnas av att begåvade elever rumsligt exkluderas från 

undervisningssituationen. Det beror på att lågpresterande elever ofta får både pedagogiskt och 

socialt stöd av begåvade elever (Ramberg 2016). Det handlar även om att resurserna i skolan 

är begränsade och därför måste skolan erbjuda stöd till de elever som behöver stödet mest. 

Beroende på nationella faktorer som ekonomi, kultur och politik väger skolan vem som är i 

störst behov av stöd (Mandelman 2010). För såväl matematiskt begåvade elever som 

lågpresterande elever och elever med varierande skolsvårigheter är det en ohållbar situation. 

Adekvat stöd ska inte vara en fråga i relation till resurser eller en etisk fråga. Alla elever i behov 

av stöd ska få det oavsett begåvning och prestationsnivå. Det ska vara en rättighet för alla, inte 

en möjlighet för några. I teoriavsnittet framgår att matematiskt begåvade elever inte 

nödvändigtvis är högpresterande utan kan vara elever som har svårigheter att nå 
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kunskapskraven. Prestationsnivån hos matematiskt begåvade elever kan beror på att eleverna 

inte utmanas och utvecklas i skolan vilket resulterar i att intresset för skolan och lärande 

minskar och därmed prestationerna (Flowers, Matthews och Ritchotte 2014; Krutetskiis 1976).  

 

Det är nödvändigt att identifiera begåvade elever oavsett prestationsnivå för att kunna anpassa 

undervisningen och ge rätt stöd. Men många lärare saknar kompetens för den komplexa och 

mångfacetterade identifieringsprocessen vilket innebär att lärare måste stödjas i både 

identifiering av matematisk begåvning och i stödinsatserna som tillämpas. Problematiken är att 

begåvade elever i stor utsträckning inte ges någon form av stöd eller anpassningar i praktiken 

på grund av ekonomiska, politiska och individuella begränsningar. Det medför att 

identifieringsprocessen blir obetydlig om det ändå inte kommer leda till pedagogiska 

förändringar för matematiskt begåvade elever. Det krävs både individuella, organisatoriska och 

samhälleliga förändringar för att förändra synen på och undervisningen av matematiskt 

begåvade elever. Det innebär att förändringsprocessen inte kan ske snabbt eller enkelt men att 

det är viktigt (Gerjets et al. 2015; Gavin et al 2009). Den svenska skolan ska vara en skola för 

alla, där alla elever utvecklas och lär sig efter individuella förutsättningar och behov. Det 

framgår tydligt i styrdokumenten för den svenska skolan i form av både skollagen och 

läroplanen att elevers lärande ska anpassas efter individuella förutsättningar (se teoriavsnittet). 

Det betyder att matematiskt begåvade elever har rätt att få anpassningar i undervisningen som 

ska resultera i att eleverna lär sig nya saker och utvecklas. 

 

Komplexiteten som föreligger i fenomenet begåvning påvisar ett behov av att fastställa en 

definition för matematiskt begåvade elever. Definitionen är i praktiken viktig för att kunna ge 

eleverna rätt stöd (Sheffield 2003; Ziegler (2010). Definitionen av matematisk begåvning skulle 

ge en bättre grund för vidare forskning och resultera i att den framtida forskningen stärks i 

relation till validitet och reliabilitet. Så varför finns det inte en fast beskrivning och definiering 

av fenomenet? Möjligtvis för att matematisk begåvning innefattar så många olika aspekter, 

egenskaper och uttrycksformer inom forskningsfältet att det i praktiken blivit omöjligt att 

avgränsa fenomenet. Matematiskt begåvade elever begränsas av både faktorer i relation till 

individen och faktorer i relation till nationen och samhället. Eftersom matematiskt begåvade 

elever påverkas av så många oberoende faktorer är det svårt att avgränsa de olika faktorernas 

inverkan på fenomenet. Det didaktiska och pedagogiska valet att gruppera eleverna i olika 

nivåer står i kontrast till styrdokument för den svenska skolan eftersom läroplanen (Lgr 11) 

talar för en inkluderande undervisning. Nivågruppering implicerar differentiering, 
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kategorisering och definiering av elever vilket är problematiserande för skolans 

demokratiuppdrag och genomförandet av en rättvis utbildning för alla. Det beror på att 

nivågruppering försvårar demokratiska undervisningsformer eftersom undervisningsmetoden 

implicerar motstående värden som den svenska skolan vilar på i förhållande till likvärdighet, 

demokrati och gemenskap. 

 

Resultatet av den föreliggande systematiska litteraturstudien påvisar att fenomenet begåvning 

är påtagligt komplext och påverkas av mängder av faktorer. Omfattningen av komplexiteten 

påvisas delvis av den grundläggande problematiken i att begreppet begåvning inte är definierat, 

i relation till utmärkande egenskaper och förmågor. Det innebär att varje forskningsstudie 

definierar vad begåvning innebär inom studien och hur begreppet tillämpas. Faktumet att 

forskningsfältet inte är samstämmigt leder till konsekvenser som att studier inom fältet har 

relativt låg generaliserbarhet eftersom forskare som studerar begåvning inte har samma 

utgångspunkt. Pisa kan användas för att exemplifiera denna problematik. I inledningen för den 

föreliggande systematiska litteraturstudien refereras det till Pisas statistik om att antalet 

matematiskt begåvade halverats de senaste decenniet. Problematiken är att Pisas definition av 

matematisk begåvning tyder på att högpresterande och begåvning ses synonymt. Det innebär 

att Pisas uttalande är mindre betydelsefullt och pålitligt för den föreliggande studien eftersom 

uttalandet baseras på andra kriterier än den som undertecknad valt. 

 

För att öka kvaliteten och generaliserbarheten för studier inom forskningsfältet begåvning krävs 

en gemensam definition av begåvning. Varför är forskare inte eniga i definieringen av 

fenomenet? Möjligtvis för att begåvning innefattar alltför många egenskaper, förmågor och 

uttrycksformer för att fenomenet ska kunna avgränsas. Forskningsfältet växer succesivt vilket 

förhoppningsvis leder till en tydligare definiering eftersom det skulle stödja lärare i både 

identifieringsprocessen och den pedagogiska metodiken.  

5.2 Metoddiskussion  

Den genomgående problematiken för metodiken har varit att avgränsa och särskilja vilka termer 

och begrepp som används som synonymer för matematisk begåvning. Det har varit synnerligen 

bekymmersamt att det inte finns en fast benämning på vad forskningsfältet menar med 

matematisk begåvning. Det resulterade i att flertal intressanta artiklar valdes bort i samband 

med översiktsläsningen eftersom deras definiering av begåvning inte är den samma som 

använts i den föreliggande litteraturstudien. Skillnaden har varit att begåvning ansetts vara 
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synonymt med högpresterande. Begåvning är således inte synonymt med högpresterande vilket 

ett flertal forskare som exempelvis Krutetskii (1976) och Flowers, et al. (2014) uttryckt i sina 

definitioner av begreppet begåvning vilket beskrivs i teoriavsnittet. Systematiken i den 

föreliggande studien komplicerades av bredden av studierna och forskares skilda perspektiv. 

Det innebar således att urvalsprocessen för djupläsningen handlade mer om att avgränsa vad 

som var relevant. 

 

Vid urvalsprocessen inkluderades ett flertal litteraturstudier och meta analyser. Det medför en 

del problematik att utgå ifrån andra forskares litteraturstudier och meta-analyser eftersom 

begåvningsbegreppet i stor omfattning är tolkningsbart. Ett flertal forskare ser begåvade elever 

och högpresterande elever synonymt vilket undertecknad har valt att skilja på. Det manuella 

urvalet har därmed varit en viktig process för att kontrollera studiernas definition av fenomenet 

och därmed säkerställa den aktuella litteraturstudiens validitet. 

För att säkerställa att dessa 35 artiklar var de essentiella artiklarna av 1446, utfördes ytterligare 

fyra sökningar som inkluderade den tesaurus som nämnts ovan, vilken kompletterades med 

termerna kön (gender), nivågruppering (grouping) ekonomisk, finansiell eller politisk 

(econom* OR financial* OR cultural*) eller lärande eller lärare (teach*). Termerna som 

kompletterade den ordinarie söksträngen valdes ut som kategorier utifrån det första urvalet. 

Valet att fördela den primära sökningen i flera steg utfördes för att kvalitetssäkra 

urvalsprocessen. Det fanns ett stort antal artiklar som behandlade relevant forskning för 

högpresterande elever med forskningsinriktning var elevernas prestationer och inte begåvning 

vilket resulterade i att dessa artiklar valdes bort. Ett annat bortfall var de artiklar som inte fanns 

tillgängliga i fulltext på Web of Science eller Google Scholar. Urvalet baserades på att adekvat 

information inte kunde erhållas av abstraktet för en kvalitativ granskning. 

5.3 Konsekvenser för undervisning  

Eftersom lågpresterande elever presterar bättre akademiskt om matematiskt begåvade elever är 

inkluderade i undervisningen så bör en inkluderande undervisningspraktik vara den primära 

metoden. Det är därmed viktigt att matematiskt begåvade elever ges adekvata pedagogiska 

anpassningar inom den inkluderande undervisningen. Om undervisningen kan genomföras med 

adekvata anpassningar och stöd skulle den inkluderande undervisningen ha samma fördelar 

som den exkluderande nivågrupperade undervisningen. Om de begåvade eleverna får stöd och 

anpassningar inom den ordinarie undervisningen gynnas alla elever maximalt oavsett 
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begåvningsnivå och prestationsnivå. Det är därför viktigt att alla elever i behov av stöd ses som 

likvärdiga och ingen elev prioriteras bort på grund av begränsade resurser.  

5.4 Vidare forskning  

 
Det finns omfattande internationell forskning inom matematiskt begåvning och hur dessa elever 

kan undervisas. Det finns ingen samstämmig definiering av begreppet matematisk begåvning 

och inte heller vilken undervisningspraktik som är mest gynnsam. Olika forskare förespråkar 

och argumenterar för antingen en exkluderande undervisningspraktik eller en inkluderande. Det 

finns däremot ett fåtal studier som problematiserar och jämför inkluderande och exkluderande 

undervisningspraktiker.  

 

Det finns begränsad tillgång till svensk forskning inom matematisk begåvning. Svensk 

forskning är synnerligen viktig eftersom undervisningen av matematiskt begåvade elever 

påverkas av kulturella och ekonomiska faktorer i relation till nationen. Den framtida 

forskningen kan exempelvis undersöka om och hur svenska lärare identifierar matematiskt 

begåvade elever. Det bör även inkludera hur lärare arbetar med de elever som identifierats som 

matematiskt begåvade, om några större anpassningar görs och i så fall på vilka grunder. Det 

krävs omfattande svensk forskning för att få en kvalitativ bild av hur begåvade elever bemöts 

och undervisas i det svenska skolsystemet eftersom generaliserbarheten från den internationella 

forskningen är begränsad.  

 

 

 
 
 
 
 
 



   30 

6. Referenser 

Adina, M. & Dorit, P. (2016) Contribution of mathematics in-service training course to the 

professional development of elementary school teachers in Israel. Teacher Development, 

nummer 2, sida 253-274. 

Aljughaiman A.M. & Ayoub, A. E A. (2016) A predictive structural model for gifted students' 

performance: A study based on intelligence and its implicit theories. Learning and Individual 

Differences Volume 51, sida 11–18. 

Altintas, E & Özdemir A. S. (2015) The Effect of the Developed Differentiation Approach on 

the Achievements of the Students. Eurasian Journal of Educational Research, 61, 199-216.  

Beauvais, C. (2017) An exploration of the ‘pushy parent’ label in educational discourse. 

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education Volume 38, 2017 - Issue 2 s. 159-171. 

 

Benölken, R (2015) Gender- and giftedness-specific differences in mathematical self- concepts, 

attributions and interests. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 174 Pages 464-

473. 
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Artikelsökning 

Databas 
och 
datum 

Sökord/kombination 
av sökord 

Avgränsningar Sökträffar Urval 1 
Efter 
läsning av 
rubriker 

Urval 2 
Efter 
läsning av 
abstrakt 

Web of 

science 

4/4 2017 

(mathematic* AND 

(gift* OR exceptional* 

OR talent* OR ability) 

AND (primary OR 

secondary OR 

elementary OR 

middle)) 

Artikel 
2000-2017 

1476 113 35 

Web of 

Science 

4/4 2017 

((mathematic* AND 

(gift* OR exceptional* 

OR talent* OR ability) 

AND (primary OR 

secondary OR 

elementary OR middle) 

AND gender*)) 

Artikel  
2000-2017 

242 41 13 

Web of 
science 
4/4 2017 

((mathematic* AND 

(gift* OR exceptional* 

OR talent* OR ability) 

AND (primary OR 

secondary OR 

elementary OR middle) 

AND grouping)) 

Artikel 
2000-2017 

359 51 12 
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Web of 
science  
4/4 2017 

((mathematic* AND 

(gift* OR exceptional* 

OR talent* OR ability) 

AND (econom* OR 

financial* OR politic* 

OR cultural*))) 

Artikel 
2000-2017 

523 32 2 

Web of 
Science 
26/4 2017 

((mathematic* AND 

(gift* OR exceptional* 

OR talent* OR ability) 

AND (primary OR 

secondary OR 

elementary OR middle) 

AND teach*)) 

Artikel 2000-
2017 

405 53 16 

 
 
 
 
 

Artikelanalys 

 

Lärarens roll 
Referens Hur motiveras 

studien? 
Syfte/ 
forsknings-
fråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer för 
fortsatt 
forskning och 
praktik 

Eunsook Hong, 

Mary Green, 

Stephanie 

Hartzell 2011 

Cognitive and 

Motivational 

Characteristics 

of Elementary 

Teachers in 

General 

Education 

Classrooms 

and in Gifted 

Programs  

Begåvade elever 

undervisas främst i 

vanlig klassrumsmiljö 

och gynnas av vissa 

läraregenskaper som 

lärare som undervisar 

begåvade elever oftast 

besitter. Därför är det 

viktigt att lärare blir 

medvetna om dessa 

förmågor och 

egenskaper för att 

kunna anpassa 

undervisningen till 

begåvade barn. 

Vilka 

egenskaper 

behöver 

lärare vara 

för att 

undervisa  

elever med 

fallenhet? 

Kvantitativ 

182 lärare i 

grundskolan 

(117 från 

allmänna 

skolor och 65 

från begåvade 

program) 

enkäter 

Lärare som 

undervisar 

begåvade 

elever har 

generellt en 

mer 

sofistikerad 

kunskapssyn, 

metakognition 

och 

motivation 

Forskaren har 

undersökt några 

kognitiva och 

motivations-

indikativiska 

egenskaper hos 

lärare. För att få en 

bättre validitet och 

kvalitet krävs 

ytterligare forskning. 

 
 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 
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Mishal, 

Adina; 

Patkin, Dorit 

2016 

Contribution 

of 

mathematics 

in-service 

training 

course to the 

professional 

development 

of 

elementary 

school 

teachers in 

Israel 

 

Studien syftar till 

att undersöka och 

utvärdera 

resultatet av en 

kurs i Israel som 

lärare som deltog i 

för att de ville 

utveckla sin 

pedagogiska och 

didaktiska 

förmåga för att 

möjliggöra en 

bättre planering 

och genomförande 

av en 

undervisning som 

var anpassad efter 

elever med 

varierade 

skolsvårigheter 

såväl som elever 

med matematisk 

fallenhet. 

Hur påverkas 

undervisning av 

internutbildning 

för att anpassa 

matematik-

undervisningen till 

kompetens-

variationen i ett 

klassrum i Israel? 

Kvantitativ,  

449 lärare 

deltog i 

intern-

utbildningen 

och studien. 

De 

besvarade 

enkäter.  

Kursen syftade till att 

lära ut pedagogiska och 

didaktiska verktyg för 

att anpassa 

undervisning. 

Resultatet av kursen 

gav trots det inte 

önskat resultat. Enligt 

forskaren beror det på 

att ingen av lärarna 

som deltog i kursen 

inte hade professionell 

utbildning i matematik. 

För att planera och 

genomföra en 

välplanerade, 

strukturerade och 

pedagogiska lektioner i 

matematik krävs att 

läraren besitter 

pedagogiska didaktiska 

förmågor såväl som 

ämneskunskaper.  

Inte explicit 
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J.L. 

Castejón, 

R. Gilar, 

P. Miñano, 

M. 

González   

2015 

Latent 

class 

cluster 

analysis in 

exploring 

different 

profiles of 

gifted and 

talented 

students  

 

Lärare måste 

ha förmåga att 

identifiera 

begåvning hos 

barn och hur 

den uttryckas 

på olika sätt 

genom 

kognitiva och 

motivations 

karakteristiska 

uttryck  

Testar två olika 

hypoteser: 1: 

begåvning kan 

identifieras genom 

generell mental 

förmåga, 

differential 

färdighet, 

kreativitet och 

akademiska 

prestationer.  

Testar 

heterogeniteten i 

den begåvade 

populationen 

Kvantitativ Grupper som identifieras som  

1: begåvade: gifted achievers 

38,6% (begåvade 

prestationer) som har hög 

motivation och självreglering,  

2: Cognitive gifted (Kognitivt 

begåvade) – har lägre 

metakognition, motivation 

och självuppfattning  

3 (Creative gifted)Kreativt 

begåvade: har låga 

akademiska mål, strategier 

och självuppfattning 4: High 

achievement and cognitive 

gifted (Kognitivt begåvade) 

och presterande – har 

generellt höga sociala mål och 

vill passa in samt  generellt en 

dålig inställning till skolan.  

 

Studien är starkt 

beroende av 

definieringen av 

begåvade elever 

samt de 

instrument som 

tillämpas för att 

identifiera dessa 

egenskaper eller 

indikatorer. Att 

ytterligare 

utforska den 

teoretiska 

grunden för 

identifierings 

processen   

 
Referens Hur 

motiveras 
studien 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser. 
Besvaras 
forskningsfrågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Tammy 

Campbell   

2013 

Stereotyped 

at Seven? 

Biases in 

Teacher 

Judgement 

of Pupils’ 

Ability and 

Attainment  

 

Påstår att det 

finns 

stereotyper 

som påverkar 

lärares syn på 

vem som är en 

förmåga, 

beroende på 

inkomstnivå, 

kön, etnicitet, 

talat språk och 

behov av stöd 

i skolan 

Om lärare 

bedömer elever 

efter stereotypa 

egenskaper. 

Kvantitativ 

5087 elever 

deltog från 

England i 

enkäten om 

matematik. 

Statistik 

studie 

Menar att stereotypa 

egenskaper hos elever 

påverkar hur lärare 

tenderar att bedöma. 

Ex elever med 

lågavlönade föräldrar 

bedöms generellt mer 

restriktivt än elever 

med högavlönade 

föräldrar 

Studien kan 

användas för att 

forska och 

utveckla hur 

lärare  

kan arbeta med 

att förebygga 

stereotyper och 

fördomar. 

 

 

 

Inkluderande undervisningsmetoder 
Referens Hur 

motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forsknings-
fråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 



   39 

Christos 

Dimitriadis 

2016  

Nurturing 

Mathematical 

Promise in a 

Regular 

Elementary 

Classroom: 

Exploring the 

Role of the 

Teacher and 

Classroom 

Environment  

 

Lärarens 

tillvägagångs-

sätt är 

essentiellt för 

att identifiera 

och utveckla 

matematiska 

begåvade 

elever.  

Utforska den 

komplexa 

undervisnings-

situationen 

som lärare står 

inför när de 

ska undervisa 

en stor klass 

med stor 

variation av 

elever  

Kvalitativ 

Fyra 

Fallstudier 

och enkäter 

som 

pilotstudie 

från 44 

skolor i 

london,  

intervjuer 

(med  både 

lärare och 

elever) och 

observationer 

(ej 

strukturerade 

och ej 

deltagande) i 

den reella 

studien  

Fem skolor 

besöktes  

Det finns möjligheter för 

matematiskt begåvade 

elever att få anpassad 

undervisning i 

klassrummet med det har 

starkt samband med 

lärarens utbildning, 

erfarenhet inom området 

och självförtroende. Det 

som hindrar inkluderande 

undervisning är de 

begåvade elevernas arbete 

utan uppsikt, värderingar 

och normer inför 

begåvade elever. Handlar 

om individuell 

anpassning inte 

standardiserad! Kräver 

differentierade lektioner 

och systematisk planering 

för att tillgodose alla 

elevers behov. Pga av 

klassrumsmiljö och 

omständigheter som träna 

inför nationella prov 

arbetar elever med 

matematisk förmåga ofta 

utan uppsikt vilket 

resulterar i att de har svårt 

att nå sin potential.  

Hur kan man 

genomföra en 

inkluderande 

undervisning 

som låter elever 

med matematisk 

fallenhet nå sin 

potential? 

 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forsknings-
fråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Donna Marie 

Harris 

2011  

Curriculum 

Differentiation 

and 

Comprehensive 

School 

Reform: 

Challenges in 

Providing 

Educational 

Opportunity  

Genom en 

standardiserad 

läroplan 

tvingas 

läraren 

adressera 

elevers behov 

i relation till 

kunskapskrav 

(statliga 

provningskrav 

Hur påverkar 

en 

standardiserad 

läroplan 

(begåvade) 

elevers 

utveckling,  

Kvantitativ 

Intervjuer 

och sex 

fallstudier 

som pågick 

under tre år. 

Totalt 

genomfördes 

329 semi-

strukturerade 

intervjuer och 

observationer 

kvantitativ 

Differentierade läroplaner 

skulle innebära mer 

anpassning efter elevers 

behov och förutsättningar. 

Föräldrar är för eftersom 

de anser att de skulle ge 

barnen bättre akademiska 

förutsättningar och fler 

anpassningar efter 

färdighet. Om man inte 

följer den standardiserade 

läroplanen finns det heller 

ingen kvalitetssäkring i 

vad eleverna lär sig vilket 

resulterar i konsekvenser 

vid fortsatta studier.  

Det krävs en 

observations-

studie för att 

säkerställa den 

reella bilden av 

vad som händer 

i undervisning, 

vilka 

instruktioner 

som ges och 

vilket 

undervisnings-

innehåll som 

den anpassade 

undervisningen 

innehåller  
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Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer för 
fortsatt 
forskning och 
praktik 

M. Kathrine 

Gavin      

Tutita M. Casa 

Jill L. Adelson 

Susan R Caroll 

Linda Jensen 

Sheffield  

2009 

The Impact of 

Advanced 

Curriculum on 

the 

Achievement 

of 

Mathematically 

Promising 

Elementary 

Students  

Genom att 

erbjuda 

begåvade elever 

inkluderande 

undervisning 

skapas en 

gemenskap av 

praxis där 

elever 

tillsammans 

skapar en 

matematisk  

mening 

Det huvudsakliga 

syftet är att mäta 

effekten av 

läroplanen för 

begåvade elever och 

hur dess omfattande 

principer för 

matematikutbildning 

för begåvade elever. 

Kvalitativ 84 

elever i 

grundskolan 

deltog 

genom 

observationer 

och att 

experter 

analyserade 

de begåvade 

elevernas 

arbete 

Studien påvisar 

att det utgör en 

signifikant 

skillnad för 

elevers 

studieresultat 

om de får 

anpassningar 

istället för 

standardiserad 

undervisning 

och prov. 

Det är viktigt att 

göra ytterligare 

studier för att 

undersöka fler 

klassrum och samla 

in mer empiriskt 

material för att bättre 

generaliserbarhet.  

 
 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Tutita M. Casa, 

Janine M. 

Firmender, M. 

Katherine 

Gavin, and 

Susan R. Carroll  

2016 

Kindergarteners’ 

Achievement on 

Geometry and 

Measurement 

Units That 

Incorporate a 

Gifted 

Education 

Approach  

 

Lärare för 

yngre 

årskurser 

förespråkar 

tidigare 

undervisning 

och mer 

avancerade 

mål i 

läroplanen 

för 

matematik, i 

synnerlighet 

geometri och 

mätning.  

Hur skiljer sig 

matematik 

prestationerna 

mellan den utvalda 

gruppen elever och 

kontrollgruppen? 

Kvantitativ 416 

förskoleelever 

deltog i studien 

fördelat på 

kontroll grupp 

och 

interventions 

grupp. 

Förskolelärare 

undervisade i 

mätning och 

geometri 60 

minuter per 

dag i 12 

veckor. När 

undervisningen 

avslutats 

genomfördes 

ett praktiskt 

prov för att 

kontrollera vad 

barnen lärt sig.  

Yngre elever 

har 

möjligheten 

att förstå och 

prestera i 

relation till en 

mer 

avancerade 

matematik 

om de ges 

möjlighet 

vilket kan ske 

genom en mer 

utmanande 

läroplan 

Ytterligare 

studier krävs för 

att stödja tesen 

om att 

förskoleelever 

kan och ska 

möta högre krav 

i matematik. 
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Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Esra Altintas 

Ahmet S. 

Özdemir 

The Effect of 

the Developed 

Differentiation 

Approach on the 

Achievements 

of the Students  

En studie om 

differentiering 

och 

gruppering av 

elever med 

matematisk 

fallenhet. 

Syftet är att 

undersöka hur 

differentiering 

påverkar både 

”svaga” elever och 

”starka” elever 

Kvantitativ 

Studien innefattar 

68 begåvade 

elever respektive 

60 icke begåvade 

elever i Turkiet 

årskurs 5-6 

Eleverna gjorde 

olika före och efter 

test som syftade 

till att undersöka 

var matematiskt 

presterande och 

multipel 

intelligens  

 

Elever gynnas av 

differentiering 

eftersom den 

leder till bättre 

samarbetsförmåga 

hos eleverna, 

kreativt tänkande 

och multipla 

intelligenser 

uttrycks  

Studera andra 

åldrar än i denna 

studie som 

genomförts på 

elever i 

grundskolan 
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Exkluderande undervisningspraktiker 
Referens Hur 

motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråg
a 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings
-frågan? 

Implikationer för 
fortsatt forskning 
och praktik 

Saiying 

Steenbergen-

Hu,...    

Matthew C. 

Makel,..     

Paula 

Olszewski-

Kubilius  

2016      

What One 

Hundred 

Years of 

Research 

Says About 

the Effects of 

Ability 

Grouping and 

Acceleration 

on K–12 

Students’ 

Academic 

Achievement

: Findings of 

Two Second-

Order Meta-

Analyses 

Hur 

påverkar 

grouping 

elever med 

förmågor? 

Hur har 

grouping 

tillämpats i 

undervisnin

g av elever 

med 

förmågor de 

senaste 100 

åren? 

Studera över en 

lång tidsperiod hur 

elever med 

fallenhet i 

matematik 

 

Hur påverkar 

nivågruppering 

elever med 

fallenhet? Hur 

skiljer sig 

resultatet mellan 

olika 

undersökningar? 

Påverkar 

nivågrupperingar 

elever olika 

beroende på 

elevernas 

varierade 

kompetenser och 

förmågor? 

 

Meta-meta-

analys 

systematisk 

sökning i 

olika 

databaser 

efter meta-

analyser, som 

sedan kodas 

och 

kategoriseras 

för att sedan 

sammanställa

s och 

analyseras 

Studien visar 

att elever 

gynnas av 

within-class 
grouping 

(bäst 

resultat), 

cross-grade 

subject 

grouping 

men INTE av 

between 

class 

grouping. 

Elever med 

särskild 

fallenhet 

gynnades 

stort av att 

ingå i 

program för 

begåvade 

Vidare forskning kan 

vara att undersöka 

accelerationsingrepp i 

specifika domäner vid 

specifika åldrar. Tex 

hur 

accelerationsingreppe

t  matematik skiljer 

sig från naturkunskap 

i årskurs 3 

 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskning-
sfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Franzis Preckel 

Thomas Götz 

and Anne 

Frenzel  

2010  

Ability 

grouping of 

gifted students: 

Effects on 

academic self-

concept and 

boredom  

Nivågruppering 

motiveras ofta 

av att elever 

med fallenhet 

är uttråkade 

och behöver 

utmaningar. 

Samtidigt 

riskeras 

elevernas 

självbild (stor 

fisk i en liten 

damm, mot en 

liten fisk i 

havet) 

Hur påverkas 

elever av att 

nivågrupperats 

i all 

undervisning i 

skolan? 

Kvalitativ, Ett 

IQ test och tre 

själv-

rapporteringar 

som grund 

Elever blev enligt 

studien  mindre 

uttråkade i 

nivågrupperade 

klasser. Begåvade 

elever är enligt 

studien inte mer 

uttråkade än andra 

elever men av andra 

orsaker. Begåvade 

barn blir uttråkade 

av att vara 

understimulerade. 

Krävs mer 

forskning för att 

särskilja 

effekterna av 

gruppering som 

dels ger mer 

utmaning för 

elever med 

fallenhet och 

samtidigt 

riskerar att 

påverka elevens 

självbild 
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Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Esra Altintas 

Ahmet S. 

Özdemir 

The Effect of 

the Developed 

Differentiation 

Approach on 

the 

Achievements 

of the Students  

En studie om 

differentiering 

och gruppering 

av elever med 

matematisk 

fallenhet. 

Syftet är att 

undersöka hur 

differentiering 

påverkar både 

”svaga” elever och 

”starka” elever 

Kvantitativ 

Studien innefattar 68 

begåvade elever 

respektive 60 icke 

begåvade elever i 

Turkiet årskurs 5-6 

Eleverna gjorde olika 

före och efter test 

som syftade till att 

undersöka var 

matematiskt 

presterande och 

multipel intelligens  

 

Elever gynnas av 

differentiering 

eftersom den 

leder till bättre 

samarbetsförmåga 

hos eleverna, 

kreativt tänkande 

och multipla 

intelligenser 

uttrycks  

Studera andra 

åldrar än i denna 

studie som 

genomförts på 

elever i 

grundskolan 

 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forsknings-
fråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Michael S. 

Matthews, 

Jennifer A. 

Ritchotte & 

Matthew T. 

McBee  

2013 

 Effects of 

schoolwide 

cluster grouping 

and within- 

class ability 

grouping on 

elementary 

school students’ 

academic 

achievement 

growth  

Enligt tidigare 

forskning av tex 

Oakes, 1987; Slavin, 

1987). Oakes (1987) 

finns inga 

akademiska vinster 

för begåvade elever 

samtidigt som de 

begränsar och 

påverkar majoriteten 

av eleverna negativt. 

Forskarna i studien 

menar att dessa 

studiers resultat 

påvisar att 

genomförandet av 

nivågrupperingarna 

varit bristfälliga och 

att det inte handlar 

om nivågruppering 

som fenomen.   

Undersökte 

hur 

nivågrupperin

gar påverkade 

begåvade 

elever och 

oidentifierade 

elever i 

relation till 

begåvningsniv

å. 

Kvantitativ 254 

elever  i 

årskurs 3-6 

varav 186 

elever var 

oidentifierade i 

relation till 

begåvningsnivå 

och 68 elever 

som ansågs 

vara begåvade. 

(95%) Experter 

Analyserade 

elevernas 

studieresultat 

och 

arbetsuppgifter.   

Alla elever 

gynnades enligt 

studien av 

nivågrupperingar. 

Generellt steg 

båda gruppernas 

studieresultat av 

nivågrupperingar 

i matematik. En 

kortvarig nergång 

av förmåga för de 

oidentifierade 

eleverna hittades 

men i årskurs 6 

fanns inga 

implikationer på 

att denna nergång 

kvarstod.  

Ytterligare 

studier i området 

behövs. Studier 

som då innebär 

att forskaren 

samlar in eget 

material i form 

av enkäter, 

intervjuer och 

observationer. 

Det möjliggör 

att säkerställa att 

empirin inte att 

kontextuellt 

beroende och 

ger därmed 

bättre kvalitet. 
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Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer för 
fortsatt forskning 
och praktik 

Joacim Ramberg 

 

2016 

The extent of 

ability grouping 

in Swedish 

upper secondary 

schools: a 

national survey  

 

Menar att 

nivågruppering 

baserat på 

elevernas förmåga 

är ett omdebatterat 

ämne. Trots att 

43&% av lärarna i 

studien tillämpar 

nivågruppering är 

fenomenet 

komplext pga. 

ojämlikhet, sociala 

orättvisor och 

demokratiska 

rättigheter 

Syftar till att 

undersöka hur 

omfattat 

tillämpningen av 

nivågrupperingar 

är och jämföra 

skillnader mellan 

olika skolor. 

 

Kvantitativ 

enkätstudie 

som inkluderar 

764 

gymnasieskolor 

i Sverige 

(svarsfrekvens 

på 80,4%) 

Det 

övergripande 

resultatet av 

tidigare studier 

påvisar att 

nivågruppering 

efter fallenhet 

generellt 

påverkar elever 

negativt, i 

synnerlighet 

svaga elever. 

Det väcker 

även frågor om 

kontrasten 

mellan 

gruppering 

inkludering  

Studera de skolor som 

tillämpar 

nivågrupperingar för 

att få reda på mer om 

bakomliggande 

pedagogiska och 

didaktiska val. Det ger 

även djupare kunskap 

om  

 

 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Suzanne 

Elizabeth 

Macqueen 

2011  

Grouping 

for 

inequity  

 

Tidigare fanns en 

undervisningsorganiserings 

metod som benämndes 

som streaming som 

infördes under 60-70 talet. 

Denna metod hade stora 

fördelar för begåvade 

elever samtidigt som den 

hindrande akademisk 

utveckling hos majoriteten 

av elever. Dagens 

nivågruppering ska vara 

resultera i mer rättvisa 

förhållandenen mellan 

elevkategoriers 

akademiska utveckling.  

Hur påverkas 

elever av 

permanenta 

omgrupperingar 

baserat på 

prestation? 

Kvalitativ 

Intervjuer 

med (15) 

lärare och (8) 

rektorer har 

genomförts, 

enkäter och 

klassrums-

observationer 

har 

tillämpats. 

Statsbreda 

akademiska 

resultat har 

analyserats.  

De elever som 

presterar 

absolut sämst 

är de som 

förlorar mest 

på 

nivågruppering.  

Ej explicit 

 
 

 

 
 
 
 



   45 

 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer för 
fortsatt forskning 
och praktik 

Jennifer A. 

Ritchotte, 

Michael S. 

Matthews, 

and Claudia 

P. Flowers  

2014 

The Validity 

of the 

Achievement- 

Orientation 

Model for 

Gifted 

Middle 

School 

Students: An 

Exploratory 

Study  

Tidigare 

forskning har 

påvisat när 

begåvade elever 

tenderar att bli 

lågpresterande 

men inte varför.  

 1: Från perspektivet 

av prestations-

orienterings 

modellen (AOM): 

vilka är de möjliga 

profilerna av 

begåvade 

grundskoleelever?  

2: Från perspektivet 

av prestations-

orienterings 

modellen 

(AOM)finns det ett 

förhållande mellan 

motivation och 

självkännedom, 

engagemang och 

prestation hos 

grundskoleelever? 

Kvantitativ 

156 elever i 

årskurs sex 

och sju från 

två olika 

skoldistrikt 

i North 

Carolina 

USA,  

Högstadiet är 

en kritisk 

period för 

begåvade elever 

och det är under 

denna 

tidsperiod de 

tenderar att bli 

lågpresterande. 

Självförtroende 

och 

självkännedom 

var de 

viktigaste av de 

fyra faktorerna 

som testades 

för att begåvade 

elever skulle 

högprestera. 

Krävs fler studier för 

att stärka validiteten i 

slutsatserna och ökad 

generaliserbarhet. 

 
 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forsknings-
fråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars forsknings-frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Susan 

Hallam 

and Judith 

Ireson 

 

2003  

 

Secondary 

school 

teachers’ 

attitudes 

towards 

and beliefs 

about 

ability 

grouping 

Studien 

syftar till att 

undersöka 

nivå-

grupperingar 

på senare tid 

eftersom 

den 

utbildnings-

kontexten 

har 

förändrats.  

Syftet är att 

undersöka 

lärares attityder 

inför nivå-

grupperingar 

med hänsyn till 

skolform, 

genus, 

erfarenhet och 

kvalifikationer.  

Kvantitativ. 

Lärare från 

45 olika 

skolor (som 

undervisade 

elever 

mellan 11-

14år) 

besvarade 

enkäter 

med slutna 

och öppna 

frågor. 

Faktorer som påverkade lärares syn 

på nivågrupperingar var arbetslivs-

erfarenhet, individuella skillnader 

mellan skolor, varierande generella 

attityder och lärarens kvalifikation. 

Lärare var överens om att 

högpresterande och begåvade 

elever begränsades av den 

ordinarie heterogena 

undervisnings-praktiken. Genom 

nivågrupperingar kan de maximera 

sin utveckling och skyddas mot 

negativa grupptryck. Däremot 

fanns en gemensam syn på att 

svagare elever missgynnades av 

nivågrupperingar. En del av lärare 

menar att nivågrupperingar innebär 

för lågpresterande elever att de får 

svårigheter socialt, och 

kategoriserar individer vilket kan 

påverkar deras självbild och 

akademiska prestationer  negativt. 

Lärares attityder (för 

nivågruppering) påverkar hur de 

lär ut både genom verbal och icke-

verbal kommunikation.  

Fortsatt 

forskning bör 

fokusera på hur 

man kan 

kombinera olika 

undervisnings-

metoder för att 

alla elever ska 

maximera sin 

akademiska 

utveckling.  
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Anpassningar och stöd 
Referens Hur 

motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forsknings-
fråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer för 
fortsatt forskning 
och praktik 

Christos 

Dimitriadis  

2012 

Provision for 

mathematically 

gifted children 

in primary 

schools: an 

investigation 

of four 

different 

methods of 

organisational 

provision  

 

I vilken 

utsträckning 

genomförs 

institutionens / 

organisationens 

bestämmelser 

för begåvade 

barn i form av 

inkluderande 

anpassad 

klassrums-

undervisning, 

nivågrupperingar 

och mentorskap 

och påverkar 

dessa olika 

metoder 

elevernas 

attityder och 

motivation 

Vilken 

avsättning 

som görs för 

matematiskt 

begåvade 

elever i 

matematik på 

4 skolor i 

England 

Kvalitativ, 

observation, 

intervjuer 

Faktorer som 

påverkade vilket 

stöd begåvade 

elever i matematik 

fick var: klasstorlek, 

hur stor kunskap 

och kompetens 

variationen mellan 

eleverna var. 

Studien påvisade 

även att lärarens 

professionella 

yrkespraktik och 

självförtroende hade 

stor inverkan på 

begåvade barns 

motivation och 

attityd.  

Studien kan användas  

som grund för att 

studera 

 handledning av  

matematiska förmågor,  

förhållandet mellan  

identifiering och 

tillhanda- 

hållande av elever med  

matematiska förmågor  

och/eller relationen och 

kommunikationen 

mellan 

nivågrupperingar och  

ordinarie  

klassrumsundervisning. 

 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forsknings-
fråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Christos 

Dimitriadis  

2012 

How Are 

Schools in 

England 

Addressing the 

Needs of 

Mathematically 

Gifted 

Children in 

Primary 

Classrooms? 

A Review of 

Practice  

 

Studien 

belyser 

klassrums-

undervisning 

av begåvade 

matematiska 

elever ur 

både 

lärarens och 

elevens 

perspektiv 

 

 

Hur bemöter 

skolor i 

England 

matematiskt 

begåvade 

barn i 

matematik på 

lågstadiet? 

Kvalitativ En 

pilotstudie 

bestående av 

54 besvarade 

enkäter från 

rektorer på 

skolor 

resulterade i 

fyra utvalda 

skolor där fyra 

fallstudier 

genomfördes 

med hjälp av 

observationer 

och intervjuer 

av både lärare 

och elever, 

Skolorna har vidtagit olika 

åtgärder och metoder för 

att tillgodose elevernas 

behov i pragmatiska 

termer. Det innebär 

däremot inte att elevernas 

behov uppfylls i 

klassrums-undervisning. 

Faktorer som påverkar 

lärarens framgång i 

undervisning av 

matematiskt begåvade 

elever är lärarens 

ämneskunskap och 

självförtroende, 

klasstorleken, 

klassrumsmiljön och hur 

mycket tid lärare erbjuder 

eleven/er  

Lärare fokuserar 

ofta på elever 

med svårigheter 

i skolan och hur 

man kan stötta 

dessa elever 

istället vilket 

ofta sker på 

bekostnad av 

elever med 

matematisk 

fallenhet. 
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Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Mary Ann 

Swiatek Ann 

Lupkowski-

Shoplik  

2003 

Elementary 

and Middle 

School 

Student 

Participation 

in Gifted 

Programs: 

Are Gifted 
Students 

Underserved?  

 

Forskning visar att 

begåvade elever 

behöver ha 

kombinerad 

undervisning, delvis 

i nivågrupperingar 

och anpassad 

läroplan så att de får 

utmaningar i sin 

utveckling.  

Vilka elever får 

dessa anpassningar?  

Kvantitativ 

4515 elever 

i årskurs 3-

6 (53.8% 

pojkar och 

46.2% 

flickor) 

eleverna 

besvarade 

enkäter 

Många 

begåvade elever 

får ingen som 

helst 

anpassning, 

några få gå 

speciella 

utbildningar 

vilket var den 

vanligaste 

anpassningen 

enligt studien. 

Hur ska man få 

skolor, lärare och 

politiker att inse 

hur viktigt det är 

att tillgodose 

begåvade elevers 

behov i 

undervisning och 

erbjuda anpassat 

stöd?  

 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Marko 

Lüftenegger, 

Marlene 

Kollmayer, 

Evelyn 

Bergsmann, 

Gregor Jöstl, 

Christiane Spiel 

and Barbara 

Schober  

2015 

Mathematically 

gifted students 

and high 

achievement: the 

role of 

motivation and 

classroom 

structure  

Både av 

samhälleliga 

och personliga 

skäl är det 

viktigt att elever 

med fallenhet 

når sin 

potential. Det 

moderna och 

föränderliga 

samhället är i 

stort behov av 

individer som 

kan utveckla 

och förbättra 

det. 

Vilka faktorer 

påverkar om 

individen utvecklar 

fallenhet och når sin 

potential? 

Kvantitativ 

2670 elever 

från 

Australien 

deltog i 

enkäten. 

Snittålder för 

eleverna var 

15,3 år och 

51,3% av 

deltagarna var 

kvinnor 

Elever med fallenhet 

har större mål med 

sin utbildning än 

normalbegåvade 

barn. Begåvade barn 

har bättre förmåga att 

bemöta och uppfylla 

deluppgifterna i de 

instruktioner som ges 

på lektioner förutsatt 

att uppgifterna 

motsvarar elevernas 

spetskompetens. 

Sociala faktorer har 

liten betydelse för 

begåvade elevers 

utveckling och 

motivation.  

Behövs mer 

forskning för att 

styrka, eller 

förkasta 

slutsatsen 
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Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Sefa Dündar,         

Hasan Temel          

Nazan 

Gündüz  

2016 

Development 

of a 

mathematical 

ability test: a 

validity and 

reliability 

study  

Det är viktigt 

att kunna 

identifiera 

matematiska 

förmågor i 

tidig ålder så 

att de kan ges 

anpassad 

undervisning 

för att det 

gynnar landets 

utveckling och 

framtid.  

Studien syftar därför till 

att ta fram ett test för att 

identifiera matematisk 

fallenhet genom 

karakteristiska förmågor 

som kvantitativ förmåga 

(taluppfattning, 

algebraiskt resonemang, 

algebraiska uträkningar,, 

orsak och 

sambandsförmåga,) 

induktiva och deduktivt 

resonemangsförmåga, 

kvalitativa förmåga 

(perspektiv, rotation och 

skapande) och spatial 

förmåga  

Litteraturstudie 

som grund för 

att skapa ett 

test. Totalt 

deltog 448 

elever i årskurs 

åtta.  

Genom att 

kunna testa och 

lokalisera 

begåvade elever 

i matematik 

ökar 

sannolikheten 

att eleven 

utvecklar sin 

förmåga och 

når sin potential 

med hjälp av 

rätt stöd och 

anpassning. 

Tillämpning av 

testet på reella 

individer? 

 
 
 
 
 
 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forsknings-
fråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Jessica 

Kornmann

 

Ingo 

Zettler,    Yvonne 

Kammerer Peter 

Gerjets               

Ulrich Trautwei   

2015         

What 

characterizes 

children 

nominated as 

gifted by 

teachers? A 

closer 

consideration of 

working memory 

and intelligence  

En del barn 

kategoriseras 

som 

begåvade av 

sina lärare 

trots att de 

inte har hög 

intelligens, 

det beror på 

att eleverna 

har stort 

arbetsminne. 

Men stort 

arbetsminne 

och 

begåvning är 

inte samma 

sak. 

Vilka kriterier 

har lärare när 

de avgör om 

en elev är 

begåvad? 

Kvantitativ, 

eleverna fick 

göra intelligens 

tester och 

arbetsminnes-

tester som sedan 

kodas och 

kategoriserades. 

81 elever deltog, 

48,1 % kvinnor 

Högt 

arbetsminne är 

ofta en egenskap 

hos begåvade 

barn. Det borde 

därmed utgöra 

ett av kriterierna 

för att identifiera 

begåvade elever, 

men egenskapen 

kan inte som 

ensam 

komponent 

utgöra en 

identifiering av 

den begåvade 

eleven. 

Mer forskning i 

området skulle 

ge mer kunskap 

om vilka 

faktorer som 

gynnar 

undervisningen 

för begåvade 

elever.  
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Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Clementine 

Beauvais  

2017 

An 

exploration 

of the 

‘pushy 

parent’ 

label in 

educational 

discourse  

 

Påstridiga föräldrar 

innebär en orättvis 

och inkonsekventa 

utbildningsmöjligheter 

för elever  

Diskuterar 

relationen mellan 

påstridiga föräldrar 

som kämpar för 

sina barns reella 

rättigheter och 

påstridiga föräldrar 

som kämpar för 

sina barns 

imaginära 

rättigheter  

Litteraturstudie,  Påstridiga föräldrar 

uttrycker ilska mot 

ojämlika resultat 

och möjligheter i 

skolan men skydda 

de centrala värdena 

för nyliberal 

utbildning och den 

sociala hierarkin. 

Påstridiga föräldrar 

vill maximera 

pedagogiska 

fördelar åt sina 

egna barn men ser  

kritiskt på att 

utbildningssystemet 

kan manipuleras.  

Inte explicit 
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Genus 
Referens Hur 

motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Janet S. 

Hyde 

Janet E. Mert 

2009 

Gender, 

culture, and 

mathematics 

performance  

 

Studien 

motiveras av 

ett 

ifrågasättande 

mot tidigare 

forskning om 

att kvinnor 

har mindre 

hjärnor och 

oförmögna 

att besitta 

samma 

förmåga som 

män. 

Påverkar kön den 

matematiska 

förmågan elever 

med 

normalbegåvning i 

matematik 

respektive elever 

med fallenhet? 

Finns det kvinnor 

som har talang i 

matematik? 

Litteratur-

studie 

Samman-

ställning av 

tidigare 

forsknings-

studier  

Ja, det finns ingen 

skillnad på den 

matematiska förmågan 

hos normalbegåvade 

elever. Däremot är pojkar 

överrepresenterade i 

elever med fallenhet i 

matematik, mellan 2 och 

4 gånger fler. Den 

skillnad har dock minskat 

ur ett historiskt 

perspektiv. Forskarna tror 

därmed att gapet mellan 

pojkar och flickor 

kommer upphöra i 

framtiden i takt med en 

mer jämställd och 

likvärdig utbildning  

Följa upp hur 

utvecklingen 

fortsätter och 

om flickor o 

pojkar blir mer 

jämställda i 

relation till 

elever med 

fallenhet i 

matematik 

 

 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Jennifer 

Petersen  

2013 

 

Gender 

differences 

in 

identification 

of gifted 

youth and in 

gifted 

program 

participation: 

A meta-

analysis  

Sammanställa 

den stora 

mängd av 

genusforskning 

i relation till 

elever med 

fallenhet. 

Det möjliggör 

att utreda om 

det finns 

genusrelaterade 

skillnader 

mellan elever 

och i så fall 

vilka? 

Hur är 

fördelningen 

mellan pojkar och 

flickor på program 

för elever med 

fallenhet. Hur 

genusrelaterade 

skillnader 

förändrats över tid.  

Hur det påverkas 

av etnicitet och 

socioekonomisk 

bakgrund.   

Meta-analys 

Systematiskt 

sökande av 

artiklar som 

kodas, 

kategoriseras 

och 

sammanställs 

för att 

analyseras. 

Pojkar har 1.19 

gånger större chans 

att betraktas som en 

förmåga. Pojkar 

betraktas i större 

utsträckning som 

begåvade eftersom de 

ofta har en större 

variation i sina 

kognitiva förmågor. 

Även om det inte 

fanns några 

genusrelaterade 

identitetsmarkörer är 

pojkar 

överrepresenterade i 

program för begåvade 

barn 

Ej explicit 
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Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Franzis 

Prechel, 

Thomas 

Goetz, 

Reinhard 

Pekrun, 

Michael 

Kleine  

 

2008 

 

Gender 

Differences 

in Gifted and 

Average-

Ability 

Students 

Trots att gapet 

mellan flickors 

och pojkars 

studieresultat i 

matematik 

minskar kvarstår 

skillnaden mellan 

ett akademiskt 

självförtroende, 

intresse och 

motivation. 

Varför är det så? 

Comparing Girls’ 

and Boys’ 

Achievement, Self-

Concept, Interest, 

and Motivation in 

Mathematics  

 

Litteraturstudie  

 

Akademisk 

understimulering kan 

resultera i 

utåtagerande, i 

synnerlighet hos 

pojkar i lägre åldrar. 

Fördelaktigt för 

begåvade barn att 

påbörja skolan 

tidigare för att 

utmanas och 

stimulera intresse och 

motivation 

Studien 

genomfördes med 

bestämda kriterier 

för vad som anses 

vara en matematisk 

begåvning. Genom 

att inkludera fler 

kriterier, 

egenskaper och 

förmågor kan en 

djupare förståelse 

fås för genus 

inverkan på 

begåvade elever 

och undervisning.  

 
 
 
 
 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Ralf 

Benölken 

2015 

Gender- and 

giftedness-

specific 

differences 

in 

mathematical 

self- 

concepts, 

attributions 

and interests  

 

Även om det finns 

konsensus i att 

kön inte påverkar 

begåvning är 

pojkar fortfarande 

överrepresenterade 

i denna kategori i 

Tyskland såväl 

som andra 

västerländska och 

nordeuropeiska 

länder.  

Det är viktigt att 

identifiera aspekter 

som möjliggör en 

mer differentierad 

identifiering och 

stödinsatser.   

Kvantitativ 

Enkäter 

besvarades 

av 288 

elever i 

årskurs tre 

och fyra.   

Metakognition och 

mönstertillskrivning 

i relation till 

intressen är kriterier 

för identifiering av 

könsneutral 

matematisk 

begåvning.  

Flickor tenderar att 

se framgång som 

externa faktorer 

spelar in och 

misslyckande som 

interna. Det är alltså 

flickans eget fel om 

hon misslyckas men 

inte hennes förtjänst 

om hon lyckas. 

Pojkar ser det 

tvärtom.  

Behövs mer 

forskning inom 

området. Då bör 

etablerade 

verktyg tillämpas 

för att säkra 

kvalitet och 

validitet i studien 
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Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Mary Ann 

Swiatek & 

Ann 

Lupkowski-

Shoplik  

2000 

Gender 

Differences 

in 

Academic 

Attitudes 

Among 

Gifted 

Elementary 

School 
Students  

Det finns studie 

som har 

dokumenterat 

genus i relation 

till begåvning 

men väldigt få 

studier inom 

området har 

berört elever 

under 12 år. 

Varierar elevers 

motivation 

beroende på 

årskurs? Blir 

genusrelaterade 

skillnaderna  större 

för varje årskurs 

(från 3-6) 

Kvantitativ 

2089 elever 

från årskurs 

3-6 deltog i 

studien. 

Kriteriet för 

att delta i 

studien var 

att eleverna 

presterat 

minst 95% 

på minst ett 

nationellt 

delprov. 

Eleverna 

besvarade 

en enkät 

med 11 

frågor. 

Genusrelaterade 

skillnader blev allt mer 

påtaglig ju äldre 

eleverna blev. Studien 

påvisade att elevernas 

attityd inte påverkades 

av studie-prestationer 

med tenderade att blir 

sämre med ålder. 

Genusrelaterade 

skillnader blir påtagliga 

tidigare hos begåvade 

elever. I matematik 

kunde forskaren inte 

konstatera att det fanns 

någon genusrelaterad 

attitydskillnad. Flickor 

har generellt bättre 

attityd till skolan över 

lag. 

Studien baseras på 

en enkätstudie 

bestående av 11 

frågor. För att ge 

slutsatsen starkare 

validitet och 

kvalitet kan 

fortsatt forskning 

inkludera fler 

frågor och därmed 

ge en djupare bild 

av fenomenet.  

 

 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forsknings-
fråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Paula 

Olszewski-

Kubilius & 

Dana Turner  

2002 

Gender 

Differences 

Among 

Elementary 

School-Aged 

Gifted 

Students in 

Achievement, 

Perceptions 

of Ability, 

and Subject 

Preference  

Trots att 

genusrelaterade 

skillnader 

minskat på 

gymnasienivå 

så är det 

fortfarande 

påtagligt hos 

elever med 

fallenhet redan 

i grundskolan. 

Vilket resultat 

har insatserna 

för en 

könsneutral 

utbildning i 

matematik och 

naturkunskap 

fått? 

Kvantitativ 

5544 begåvade 

elever i fjärde-

sjätte klass i 

mellanvästern, 

USA.  

Studien påvisar att 

begåvade pojkar 

generellt (78%) är 

bättre och mer 

intresserade av 

matematik och 

naturvetenskap medan 

flickor (62%) ansåg att 

de var bättre på och 

mer intresserade av 

läsning, språk och 

kommunikation 

Flickors intresse och 

begåvning var med 

mångfaldig än pojkars. 

Studien påvisar även 

att begåvade elever i 

stor utsträckning 

uppfattade sin förmåga 

i olika områden 

korrekt 

Varför 

intresserar 

flickor sig i 

högre grad för 

verbala 

skolämnen som 

språk, musik  

istället för 

matematik eller 

naturkunskap 

trots att de har 

likvärdig 

förmåga i de 

olika kunskaps-

områdena? 



   53 

 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Judy Kohan-

Mass 

2016 

Understanding 

Gender 

Differences in 

Thinking 

Styles of 

Gifted 

Children  

 

Genustänk är en 

modern 

forskningsinriktning. 

Det finns däremot 

begränsat med 

forskning om hur 

genus påverkar 

elevers 

tankemönster. 

Att karaktärisera 

begåvade elevers 

tankesätt och 

lärande i 

förhållande till 

genus  

Kvantitativ, 

240 elever i 

årskurs fem 

och sex har 

besvarat 

enkäter  

Pojkar tänker 

oftast 

seperate 

knowing 

(kritiskt och 

fristående) 

medan flickor 

föredrog 

connected 

knowing 

(empatisk) 

Visar att det 

finns 

könsmönster 

för hur 

begåvade 

elever tänker 

Testet som 

utformats kan 

användas för 

framtida 

forskning inom 

området. 

 

Ekonomiska, etniska och kulturella begränsningar 
 

Referens Hur 
motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Matthew 

McBee 

2010 

Examining the 

Probability of 

Identification 

for Gifted 

Programs 

for Students in 

Georgia 

Elementary 

Schools: A 

Multilevel 

Path Analysis 

Study  

Kontrollerar 

minoriteters 

möjligheter att 

bli 

identifierade 

som begåvade 

för att få delta 

i utbildning 

för begåvade 

Undersöker vem 

som identifieras 

som begåvad 

Kvantitativ med 

flerdimensionell 

analys 

Studien baseras 

på data som 

utbildnings-

departementet i 

Georgia samlat in 

på alla allmänna 

skolor i Georgia. 

Sannolikheten att 

identifieras som 

begåvning har 

starka relationer till 

etnicitet, socio-

ekonomisk 

bakgrund och vilken 

skoltillhörighet. Det 

är en lång väg kvar 

att gå innan 

identifiering av 

begåvning inte 

påverkas av faktorer 

nämnda ovan. 

Krävs mer 

forskning för att ge 

slutsatsen bättre 

kvalitet och 

validitet kring om 

faktorer som socio-

ekonomisk 

bakgrund och 

etnicitet påverkar 

huruvida en elev 

betraktas som 

begåvad. 
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Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsf
råga 

Metodv
al 

Slutsatser.  
Bevars forsknings-frågan? 

Implikatio
ner för 
fortsatt 
forskning 
och 
praktik 

Barbara A. 

Kerr             

M 

Alexandra 

Vuyk     

Christophe

r Rea 

2012 

Gender 

practices 

in the 

education 

of gifted 

girls and 

boys 

 

Studien påvisar att 

genusperspektivet 

hos elever med 

matematisk 

fallenhet beror på 

samhällets fostran 

och är inte 

biologiskt 

betingade.  

Elever med 

fallenhet har mindre 

inverkan av genus 

än normalbegåvade 

barn. 

Det finns en liten 

genus skillnad 

mellan det högsta 

matematiska 

förmågan men den 

minskar med tid. 

Hur påverkas 

elever med 

fallenhet av 

genuspraktike

r från 

förskoleklass 

till högstadiet 

(K-12) Hur 

påverkar de 

deras 

utveckling, 

karriärs-

möjligheter 

och sociala 

relationer? 

Litteratur-

studie, 

samman-

ställer 

tidigare 

forskning 

och 

analyserar

. 

 

Att fostra elever i efter manliga 

och kvinnliga egenskaper och 

normer begränsar elevernas 

tankeverksamhet, sexuella 

läggning och könsrelaterade 

frihet. Könet behöver inte vara en 

identitetsmarkör. De begränsar 

även elevers möjligheter att 

utvecklas och förbättras eftersom 

de begränsas och kategoriseras 

efter sitt kön.  

I grundskolan upptäcker barn sin 

förmåga och andras förväntningar 

på dem och upptäcker dessutom 

multimedias porträttering av den 

ideala ungdomen. Elever med 

fallenhet riskerar att förtrycka sin 

förmåga för att bättre passa in i 

samhället och sociala relationer  

Ingen 

explicit,  

 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forskningsfråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Rena F 

Subotnik, 

Paula 

Olszewski-

Kubilius  

Frank C. 

Worrell 

2011 

Rethinking 

Giftedness and 

Gifted 

Education: A 

Proposed 

Direction 

Forward Based 

on 

Psychological 

Science  

Finns olika sätt att 

prata om elever 

med talang, 

fallenhet eller 

begåvning. En 

studie som 

definierar 

begreppen. 

 

Diskuterar varför 

begåvning utesluts 

ur samtal om 

utbildningspolitik 

I början är utmärkande 

egenskaper och 

mätinstrument för 

begåvning utvecklande 

förmåga och i senare 

steg resultatet av 

individens 

åstadkommande. Psyko-

sociala faktorer spelar 

stor roll.                     

Giftedness (a) reflects 

the values of society; (b) 

is typically manifested 

in actual outcomes, 

especially in adulthood; 

(c) is specific to 

domains of endeavour; 

(d) is the result of the 

coalescing of biological, 

pedagogical, psycho- 

logical, and 

psychosocial factors; 

and  

 

Systematisk 

litteraturstudie 

Systematiskt 

söka, koda och 

sammanställa 

tidigare 

forskning om 

matematisk 

fallenhet och 

sedan analysera 

Begåvade elever 

utvecklas mer av 

att undervisas i 

homogena 

konstellationer 

där 

undervisningen 

kan anpassas 

efter de 

begåvade 

elevernas behov 

och 

förutsättningar. 

Studien är många 

dimensioner och 

en bredd i sitt 

samman-

ställande. 

Den kan därmed 

tillämpas som 

utgångspunkt för 

att undersöka mer 

djupgående 

perspektiv som 

studien berör. 
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Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/ 
forsknings-
fråga 

Metodval Slutsatser.  
Bevars 
forsknings-
frågan? 

Implikationer 
för fortsatt 
forskning och 
praktik 

Samuel D. 

Mandelman  

Mei Tan  

Abdullah M. 

Aljughaiman , 

Elena L. 

Grigorenko  

2010 

Intellectual 

giftedness: 

Economic, 

political, 

cultural, and 

psychological 

considerations  

En kritisk studie till 

bakomliggande 

faktorer av 

fenomenet begåvning 

har inte genomförts.  

Vad utgör en 

begåvad elev och 

hur bör man 

benämna dem? 

Ska de erbjudas 

någon form av 

anpassning och i 

så fall av vilken 

karaktär? 

Litteratur-

studie 

Modeller och 

strategier för 

undervisning av 

begåvade elever är 

kontextuellt bundna 

av politiska, sociala 

och ekonomiska 

sammanhang. För att 

besvara 

frågeställningen 

måste man se ur ett 

nationellt perspektiv 

inte internationellt då 

frågan enbart kan 

besvaras i relation till 

landets kultur, 

ekonomi och politik. 

Mindre länder och 

länder med 

begränsade 

naturresurser tenderar 

i högre utsträckning 

att värdera begåvade 

elever generellt 

eftersom dessa 

befolkningen är deras 

ända resurs som kan 

förbättra landets 

framtida ekonomi 

som för exempelvis 

Israel och Singapore.  

 

Hong Kongs 

utbildningssystem har 

starka band till Kinas 

filosofiska och 

traditionella 

utbildningssytem och 

påvisar därmed 

samband med hur 

kina ser sin 

befolkning.  

Saudiarabien är ett 

land som står för 

likvärdiga 

möjligheter. Idag 

erbjuds anpassningar 

även för begåvade 

elever men enbart i 

inkluderande 

undervisning med 

resterande klass.  

Ej explicit 
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Tabeller och figurer 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

Reellt stöd och 

anpassningar 

Exkluderande 

praktiker 

Inkluderande 

praktiker 

Anpassningar och stöd 

Ekonomiska, etniska 

och kulturella 

begräsningar 

Genus 

Påverkansfaktorer 

Figur 1 

Figur 2 

Lärarens 

roll 

Den komplexa 

identifieringsprocessen 
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Andelen studier inom olika forskningsinriktningar

Kvalitativ Meta-analys Litteraturstudie Kvantitativ

Diagram 1 
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Den komplexa 
identifieringsprocessen

Inkluderande 
praktiker

Exkluderande 
praktiker

Anpassningar och stöd

Ekonomiska, etiska 
och kulturella 
begränsningar

Lärarens roll

Genus 

Andelen studier i underkategorierna

Diagram 2 


