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Mathematically gifted - Can mathematics education challenge all 

students? 

Abstract 
This survey presents a summary of strategies and methods for mathematically gifted 

individuals’ whit special focus on regular education. Researches exemplify a various spectra 

of learning environments and methods for gifted students. Although, it can be challenging for 

teachers to figure out what constitutes an optimal learning environment for mathematically 

gifted students. According to findings it’s of most interest for gifted children’s positive 

knowledge development that teachers are professional in both pedagogical and theoretical 

manners. Manny sources also indicate that mathematically gifted students first of all need to 

be identified as talented. The identification processes will serve as a form of map in which 

gifted students skills, knowledge and learning styles are gathered and it also consists of a 

continual evaluating of student learning processes and knowledge development. Data 

exemplify that gifted students’ knowledge needs to be challenged and rapidly accelerate in 

order to interest and motivate them in their learning process. Findings also show that gifted 

students require personalized solutions that advantageously are originated from students own 

interests to ensure a positive knowledge development.  

Keywords: mathematically gifted, regular education, knowledge development, identification 

Sammanfattning 
Denna fältöversikt kartlägger olika aspekter av matematisk begåvning med särskild fokus på 

reguljär matematikundervisning. Av forskningsfältet framhålls och exemplifieras varierade 

synsätt på hur matematikundervisning kan utformas för att erbjuda matematiskt begåvade 

elever en positiv kunskapsutveckling. De mångfacetterade och varierande infallsvinklarna 

som finns att tillgå kan göra det svårt för lärare att välja ut lämpliga strategier, metoder och 

anpassningar för de matematiskt begåvade eleverna de själv har i sina klasser. Resultaten av 

fältet indikerar att lärares ämneskunskaper och pedagogiska kompetens har störst inverkan på 

vilket stöd och bemötande elever erbjuds. Det som källorna även framhåller är att begåvade 

elever behöver identifieras. Identifikationsprocesser beskrivs som en kartläggning av 

elevernas förmågor, kunskaper och inlärningsstilar men bör även innehålla kontinuerlig 

utvärdering, analysering och återkoppling av elevers kunskapsutveckling. I källor föreslås det 

att matematiskt begåvade elever gynnas av individuellt utformad undervisning som inkluderar 

utmananande och snabbt accelererande uppgifter som med fördel även utgår från elevernas 

egna intresseområden.  

Nyckelord: matematisk begåvning, reguljär undervisning, kunskapsutveckling, identifiera 

förmågor 
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1 Inledning  
Denna fältöversikt kommer att presentera olika aspekter av matematisk begåvning med fokus 

på lärande, skola, undervisning, lärare och elever. Eftersom att studien kommer exemplifiera 

olika perspektiv på lärande understryks det här att egen kunskapssyn grundas på 

konstruktivistiska och sociokulturella antaganden. Vilket innebär att elever ses som 

medskapare av sin egen kunskapsutveckling samtidigt som inlärning påverkas av yttre 

omständigheter och förutsättningar (Bryman, 2008).  

Uppsatsens relevans styrks bland annat av formuleringar i Lgr 11, läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, som uttrycker att alla elever oavsett behov och 

förutsättningar har rätt till undervisning som erbjuder dem att utveckla alla förmågor. Vidare 

uttrycker Lgr 11 att alla elever har rätt att uppleva tillfredställelsen i att övervinna hinder och 

göra framsteg genom bland annat ämnesfördjupning. Enligt Lgr 11 skall ovan nämnda 

punkter erbjudas i en meningsfull och lustfylld undervisning som förbereder elever för ett rikt 

och aktiv samhällsliv (Skolverket, 2011). Skollagen uttrycker i enighet med Lgr 11 att ”Alla 

barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800). Vidare uttrycker skollagen att ”Elever 

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

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling”(SFS 2010:800). Barnkonventionen: FN:s 

konvention om barnets rättigheter, formulerar även att alla barn har rätten till utveckling och 

utbildning (UNICEF Sverige, 2009).   

Det finns en uppsjö av vetenskapligt beprövade undervisningsmetoder och strategier som är 

utformade för matematiskt begåvade elever. Samtidigt uttrycker källor behovet av 

undervisningsmaterial som är avsett för att stödja matematiskt begåvade elever i reguljär 

matematikundervisning (Pettersson, 2013). Det framhålls att majoriteten av de 

undervisningsmetoder som finns att tillgå är lämpade för specialiserade utbildningsprogram 

eller nivågrupperingar av olika slag (Pettersson, 2013). Utifrån olika granskningar visas det 

att lärare som undervisar i matematik på reguljärt utformade svenska skolor ofta upplever sig 

otillräckliga att stödja matematiskt begåvade elever i undervisingen (Englund, Forsberg & 

Sundberg, 2012; Pettersson, 2013). Detta förklaras delvis av begränsade resurser och för lite 

tid. Men källor rapporterar även att skolpersonal ofta har bristfälliga ämneskunskaper och 

undermåliga pedagogiska kompetenser inom matematisk begåvning (Englund, Forsberg & 

Sundberg, 2012; Pettersson, 2013). Att den svenska skolan brister i att stödja matematiskt 

begåvade elever strider således emot såväl Lgr 11 som Skollagen och Barnkonventionen: 

FN:s konvention om barnets rättigheter.  

 

Denna systematiska litteratur analys fokusera på de elever som av olika anledningar inte 

erbjuds specifika utbildningsprogram utan som är ”vanliga” men lite extra matematiskt 

begåvade. Därför kommer denna studie presentera metoder och strategier som kan användas 

för att stimulera inlärningen för matematiskt begåvade elever i reguljär 

matematikundervisning.  



5 

 

1.2 Disposition  
Denna litteratur analys inleds med en presentation av syfte och frågeställning för 

forskningsöversikten. Avsnittet därefter är benämnt teoretisk bakgrund. Den teoetiska 

bakgrunden ger en överskådlig bild av matematisk begåvning samt har en nära relation till 

lärande och undervisning. Syftet för avsnittet är att presentera och förklara begrepp och 

teorier för att underlätta och förbereda läsare för fältöversikten. Inledande för den teoretiska 

bakgrunden ges en kort inblick i hur skolan historiskt bemött begåvade barn. Därefter 

sammanfattas förmågor och egenskaper som ofta kännetecknar individer som innehar 

matematiska förmågor. Därefter redogörs kortfattat för hur den svenska skolan bemöter och 

stödjer elever med matematisk begåvning i undervisingen. Avslutande för den teoretiska 

bakgrunden exemplifieras olika strategier och åtgärder som kan bistå matematiskt begåvade 

elevers kunskapsutveckling i reguljär matematikundervisning. Nästkommande kapitel är 

metoddelen som återger tillvägagångssättet som utgjort grunden för processen av insamlande 

av data. Metodavsnittet presenterar även de urval som legat till grund för inkluderade källor. 

Avsnittet avslutas med etiskaöverväganden som gjorts. Följande kapitel fem är 

litteraturanalysens resultatöversikt. I kapitlet målas forskningsfältet upp genom att presentera 

insamlad data. Kapitlet är indelat i tre huvudteman som vardera är indelade i olika 

underteman. Huvudteman och underteman särskiljs utav dess karaktär och innehåll. Efter 

varje undertema sammanställs fältets resultat. I slutet av varje huvudtema sammanställs hela 

fältet. I kapitel fem presenteras även de artiklar som valts till fördjupningsartiklar, dessa 

presenteras mer djupgående och ämnar ge en närmare inblick och förståelse av utvalda 

områden inom de teman de tillhör. Fältöversikten avrundas med kapitel sex som 

sammanväver resultatkapitlet och den teoretiska bakgrunden i en resultatdiskussion. 

Resultatdiskussionen relateras till svenska förhållanden och skolverksamheter. I kapitel sex 

ingår även en metoddiskussion som exemplifierar eventuella brister i studien. Som avslutning 

för kapitel sex ges implikationer för svensk skola och undervisning samt förslag för framtida 

forskning.  

2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturanalys är att kartlägga och sammanställa 

forskningsfältet inom området matematiskt begåvade elever i grundskoleålder. Fokus ligger 

på att kartlägga förhållningssätt, arbetsformer, strategier och undervisningsmetoder som kan 

användas för en positiv kunskapsutveckling för matematiskt begåvade elever i dagens svenska 

reguljära matematikundervisning.  

2.2 Frågeställning 
Vad säger forskning om: 

 Hur kan svensk reguljär matematikundervisning utformas så matematiskt 

begåvade elever får möjlighet att utvecklas inom ämnet?  
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3 Teoretisk bakgrund 
 

3.1  Introduktion  
Nedan följer ett avsnitt som behandlar vetenskapliga källor som studerat matematisk 

begåvning utifrån infallsvinklarna skolverksamhet, styrdokument, undervisning, lärare och 

elever. Inledningsvis ges en komprimerad historisk överblick av hur skolan sett på och 

förhållit sig till elever med särskild begåvning. Därefter följer en överskådlig bild av vilka 

egenskaper och förmågor som är vanligt förekommande hos individer som är matematiskt 

begåvade. I nästa avsnitt illustreras det hur dagens svenska skola bemöter och stödjer 

matematiskt begåvade elever samt hur dagens läroplan formulerar sig om elevernas 

kunskapsutveckling. Den teoretiska bakgrunden avrundas med att presentera olika 

stödåtgärder och strategier som forskning exemplifierar som lämpliga för matematiskt 

begåvade elever i reguljär matematikundervisning.  

3.2 Ett historiskt perspektiv av begåvning  
Sedan långt tillbaka har den svenska skolan diskuterat matematiken som begrepp och 

matematikens roll i skolundervisningen, vilket uppenbaras i såväl styrdokument som 

läromedel (Brandell & Pettersson, 2011). Formuleringar i läromedel och styrdokument visar 

upp vilka attityder som speglat samhället genom språkval och innehållsurval (Brandell & 

Pettersson, 2011). På så sätt blir läroplaner och läromedel kvarlevor av historiska 

ståndpunkter (Brandell & Pettersson, 2011). Långt tillbaka i tiden ansåg man att olika 

begåvningar var gåvor från Gud (Pettersson, 2013). Förmågor och egenskaper av positiv 

karaktär knöts till en viss typ av lyckade eller välsignade människor (Pettersson, 2013). Länge 

styrde även olika intelligensmätningar vilka potentialer en människa har eller kommer att 

uppvisa. Det är ett relativt nytt påfund att människor oavsett geografisk, etnisk, social eller 

kulturell tillhörighet kan inneha särskilda begåvningar (Pettersson, 2013). Idag är det ändå 

nästintill överenskommet att människors förmågor varken enbart är gudagåvor eller resultat 

på intelligenstester eller prov utan snarast en kombination av sociala omständigheter, träning 

och biologiska förutsättningar (Pettersson, 2013).  

3.3 Typiska särdrag för matematiskt begåvade elever 
I stycket ovan framgår det att skolan sedan lång tillbaka behövt ta ställning till hur man ska 

bemöta individer som är särskilt begåvade. Det som kommer beskrivas nedan är olika 

egenskaper och förmågor som särskiljer matematiskt begåvade elever från att vara generellt 

begåvade. Kännetecken som källor beskriver som vanligt förekommande bland matematiskt 

begåvade individer är bland annat att förmågan att tänka abstrakt samt fallenheten att 

uppfatta, minnas och generalisera komplexa idéer i högre grad än normalbegåvade individer 

(Pettersson, 2011). Källor beskriver också att matematiskt begåvade individer ofta har hög 

kapacitet att fokusera och koncentrera sig under långa perioder på grund av hög kapacitet i 

arbetsminnet (Woolcott, 2016; Van Dooren & Inglis, 2015; Pettersson, 2013; Palmer 2010). 

Det uttrycks även att individernas höga kapacitet i arbetsminnet likaså stödjer dem att anpassa 

och använda inlärda strategier varierat och behovsinriktat (Pettersson, 2013). Andra 
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personlighetsdrag som beskrivs vara karakteristika för matematiskt begåvade individer är 

strävan att lösa matematiska problem samt skickligheten att arbeta med symboler och siffror 

(Pettersson, 2011; Palmer, 2010). Det som även exemplifieras som kännetecken för 

matematiskt begåvade elever är att de är frågvisa och har svårt att avbryta aktiviteter 

(Mattsson & Pettersson, 2016). Elever med matematiks begåvning uppvisar även ofta 

benägenhet att undvika områden de inte känner till och kan vara mycket självkritiska och 

oroliga för att misslyckas (Mattsson & Pettersson, 2016).  

Utifrån genus och genetiska perspektiv framhåller källor att matematisk begåvning inte bör 

separeras rörande könstillhörighet (Palmer, (2010). Däremot belyser Palmer (2010) att det 

finns genetiska skillnader mellan könen men att dessa bör betraktas som yttre betingade 

fenomen. Studier visar nämligen att skolverksamheter och lärare bemöter elever olika utifrån 

könstillhörighet. Exempel på detta är att elever tilldelas intresse, egenskaper och 

kunskapsmässiga förutsättningar knutet till att vara flicka eller pojke (Palmer, (2010). De 

finns även enligt Palmer (2010) tydliga skillnader för matematiskt begåvade elever och 

könstillhörighet relaterat till aspekterna psykosociala faktorer, identifiering av förmågor och 

undervisningsstöd. 

En av de mest refererade forskarna inom matematisk begåvning är Krutetskii. För att kunna 

särskilja matematisk begåvning från normal begåvning menar Krutetskii (1976) att man kan 

utgå från att det finns sju matematiska förmågor som alla förnuftiga människor innehar. De 

sju generella förmågorna Krutetskii (1976) beskriver innebär kapaciteten att beräkna avstånd, 

uppfatta rörelse och orientera sig i tid, förståelse för volymer, storlekar samt förmågan att 

beräkna handling och konsekvens. Utöver dessa sju förmågor menar Krutetskii (1976)  att 

matematiskt begåvade individer innehar en åttonde förmåga, som benämns ”fallenhet för 

matematik”. Det som innefattas i den åttonde förmågan är individernas säregna dragning att 

utforska och undersöka sin omgivning utifrån matematiska tankemodeller (Krutetskii, 1976). 

Men i sin forskning presenterar Krutetskii (1976) även sex mer specifika förmågor som är 

vanligt förekommande hos matematiskt begåvade individer och de förmågorna presenteras 

nedan.  

1. Förmågan att förstå matematiska symboler och tänka rationellt.  

2. Förmågan att resonera och uppfatta matematiska strukturer samt processa matematisk 

information i problem eller uppgifter. 

3. Förmågan att förenkla och dra slutsatser av matematiska problem, samband och 

objekt. 

4. Förmågan att tänka flexibelt samt variera mellan tillvägagångssätt och 

presentationsformer.  

5. Förmågan att korta ner och rationalisera matematiska problem, processer och 

resonemang. 

6. Förmåga att uppmärksamma matematiska samband och tillvägagångssätt. 

Utifrån källorna ovan ges en sammanslagen bild av egenskaper och förmågor som kan 

beskriva hur matematisk begåvning kan gestalta sig. Det är dock viktigt att poängtera att 
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denna samling av egenskaper och förmågor inte utgör ett ramverk för ”den begåvade eleven” 

(Krutetskii, 1976; Pettersson, 2011). Matematiskt begåvade individer behöver likt andra 

människor ses som unika varelser med förmågor och egenskaper som behöver förstås och 

relateras till såväl ålder som omgivning, personlighet och omständigheter (Pettersson, 2011; 

Eriksson, 2010). Det som också är viktigt att belysa enligt källor är att matematiska 

förmågorna inte är medfödda eller konstanta. Det som menas med detta är att matematiska 

förmågor är i behov av att aktiveras och stimuleras för att utvecklas och växa (Krutetskii, 

1976; Pettersson, 2011; Pettersson, 2013; Butterworth, 1999; Dahl, 2012; Eriksson, (2010). 

Enligt flera källor understryker begåvningens förutsättningar att det är skolans uppgift att 

erbjuda elever med fallenhet för matematik undervisning som stödjer dem att utveckla alla 

sina förmågor och hela sin potential (Krutetskii, 1976; Pettersson, 2011; Pettersson, 2013, Lgr 

11).  

3.4 Dagens situation för matematiskt begåvade elever  
I den senaste svenska läroplanen, Lgr 11, uttrycks det att skolans arbete ska inriktas på att ge 

utrymmer för olika kunskapsformer i ett lärande som balanserar innehåll och uttrycksformer 

till en helhet (Skolverket, 2011, s 10). Lgr 11 och skollagen formulerar också att undervisning 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt alla elever har rätt till meningsfull 

undervisning som utvecklar hela förmågan. Detta möjliggörs genom att elever ges den ledning 

och stimulans de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling genom bland annat 

ämnesfördjupning (Skolverket, 2011, s 8; SFS 2010:800). Vidare formulerar Lgr 11 i 

kursplanen för matematik att ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande 

och problemlösande aktivitet” (Skolverket, 2011, s 62). Vidare påtryckningar att stödja 

matematiskt begåvade elever i undervisingen formuleras av Europarådet (1994) som har 

utformat särskilda rekommendationer till den svenska skolan att specifikt rikta stöd och 

resurser till begåvade elever (Europarådet, 1994). 

Trots styrdokuments formuleringar visar statliga granskningar att matematikundervisningen i 

Sverige sedan länge har fokuserat på innehåll samt att undervisningsplanering grundas på hur 

lärandet bör organiseras framför vem det ska organiseras efter (Skolinspektionen, 2009; 

Pettersson, 2011; Eriksson, 2010). Källor uttrycker att reguljär matematikundervisning 

inriktar sig på matematiskabegrepp och algoritmiska strategier framför att träna elevers 

förmågor gällande att generalisera, utveckla kreativa förmågor, tänka och resonera logiskt 

(Dahl, 2012). De stöd som specifikt erbjuds matematiskt begåvade elever i reguljär 

matematikundervisning innebär enligt Pettersson (2011); Eriksson (2010) mestadels att 

eleverna tillhandhålls med lösryckta stenciler och uppgifter eller arbetar utifrån 

hastighetsmodellen, vilket betyder att eleverna arbetar i egen takt i läromedel. Studier visat 

också att matematikundervisningen sällan är utformad eller anpassad efter elevers intresse 

eller kunskapsnivå vilket uttrycks påverka matematiskt begåvade elevers engagemang och 

motivation negativt (Skolinspektionen, 2009; Pettersson, 2011; Dahl, 2012; Eriksson, 2010). 

Viktigt att belysa vad det rör den fokus och de arbetsformer, metoder och läromedel som den 

svenska matematikundervisningen vanligen arbetar efter är att begåvade elevers kunskaper 
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och tänkande sällan eller i liten grad utmanas eller fördjupas (Skolinspektionen, 2009; 

Pettersson, 2011; Dahl, 2012).  

Det uttrycks i Lgr 11 att matematiskt begåvade elever innehar potentialer som bör ses som 

ovärderliga tillgångar för vårt framtida samhälle (Skolverket 2011). Ändå visar källor att 

skolan på många punkter brister i att prioritera och stödja matematiskt begåvade elever med 

resurser och tid (Regeringskansliet Utbildningsdepartementet, 2015; Skolinspektionen, 2009; 

Pettersson, 2011; Mattsson & Pettersson, 2016; Europarådet, 1994; Pettersson, 2011; Hanson, 

2010; Englund, Forsberg & Sundberg, 2012). Från skolpersonal uttrycks det frustration över 

att inte räcka till i de begåvade elevernas kunskapsutveckling, såväl pedagogiskt som socialt 

(Pettersson, 2011). I en storskalig undersökning av den svenska skolan på uppdrag av 

Regeringskansliet och Utbildningsdepartementet (2015) framgår det också att flertal lärare 

som undervisar i matematik inte innehar lämpliga ämneskompetenser för att undervisa i 

ämnet. Undersökningen visar också att flertal lärare har bristfälliga kompetenser att anpassa 

undervisning efter elevers individuella behov. Lärare uttrycker att bredare kunskaper inom 

matematisk begåvning genom exempelvis kompetensutbildning samt mer ekonomiska 

resurser kan öka möjligheterna att förstå och stödja de elever som har särskild fallenhet för 

ämnet (Pettersson, 2011; Dahl, 2012). På denna punkt behöver det understrykas att 

skolverksamheter befinner sig i ständiga jämkande om resursfördelning (Fejes & Thornberg, 

2016). För skola och skolpersonal är det ett konstant dilemma att avväga vilka elever och 

behov som ska prioriteras mest och först. Det behöver också lyftas att alla beslut om 

resursfördelning påverkas av politiska beslut som skolverksamheter och skolpersonal måste 

rätta sig efter (Fejes & Thornberg, 2016).  

I utredningar och granskningar visas det att många matematiskt begåvade elever upplever 

psykisk ohälsa i skolan, vilket enligt källor kan bero på såväl skolledning som lärares och 

klasskamraters bemötande och bristande acceptans för elevernas egenskaper, behov och 

förutsättningar (Regeringskansliet Utbildningsdepartementet, 2015; Penje & Wistedt, 2014). 

Det framgår att man från skolans sida ofta uppfattar elevgruppen som missanpassad och 

svårhjälpt, vilket i många fall leder till att skolhälsan kopplas in och inte sällan misstänker 

skolan att elevgruppen har ADHD framför matematisk begåvning (Regeringskansliet 

Utbildningsdepartementet, 2015; Penje & Wistedt, 2014). I artikeln av Cigman (2006) 

uttrycks det att elever som identifieras som matematiskt begåvade oundvikligen får olika 

förväntningar på sig. Skolan förväntar sig bland annat att eleverna ska uppnå goda resultat 

utan anpassat stöd vilket Cigman (2006) menar kan innebära att eleverna utsätts för hög social 

och psykisk press som de tacklar olika bra, relaterat till den svenska skolan stödjs detta av 

Pettersson (2013); Penje & Wistedt (2014); Skolinspektionen (2009). Till detta visar källor att 

elever med särskilda förmågor i matematik ofta upplever att de inte lönar sig att arbeta hårt 

och anstränga sig i studierna (Pettersson, 2011; Mattsson & Pettersson, 2016). I längden kan 

de exempel som nämnts ovan innebära att begåvade elever utvecklar tristess och ointresse för 

matematik och matematikundervisningen (Skolinspektionen, 2009; Pettersson, 2011; Dahl, 

2012; Mattsson & Pettersson, 2016; Penje & Wistedt, 2014). Men trots nämnda exempel 

uppnår begåvade elever ofta acceptabla skolresultat i reguljära matematikklassrum (Mattsson 

& Pettersson, 2016; Skolinspektionen, 2009; Cigman, 2006).  
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3.5 Stödåtgärder och undervisningsutformning för begåvade barn  
För att urskilja matematiska förmågor menar Dahl (2012) att de måste förstås i ljuset av hur 

man granskar fenomenet. Både Dahl (2012); Pettersson (2013) lyfter att skolan innehar ett 

stort ansvar i identifieringen av elevers förmågor och begåvning. Däremot lyfter Dahl (2012) 

att den svenska skolan idag arbetar på ett sätt som försvårar processen att upptäcka elevers 

matematiska förmågor eftersom att skolan inte anpassar kursplan efter elevers förutsättningar 

och behov. Ändå betonas det i forskning om begåvade elever att just identifierandet av 

förmågor är det viktigaste steget för positiv kunskapsutveckling (Regeringskansliet 

Utbildningsdepartementet, 2015; Krutetskii, 1976).  

Effektiva och enkla undervisningsstrategier som forskning presenterar för reguljära klassrum 

är exempelvis att erbjuda en mentor som följer elever under en längre tid. Mentorn 

tillhandahåller med individuellt stöd genom att planera, utvärderar, korrigera elevers 

kunskapsutveckling. Det har visat sig mycket kunskapseffektivt med mentorskap, men 

strategin är tyvärr en alltför kostsam åtgärd som därför sällan tillämpas i skolan (Pettersson, 

2013). För att utveckla djupare matematiska förmågor menar Krutetskii (1976) att aktiviteter 

behöver innehålla både kreativa och rent matematiska moment som exempelvis kan finns att 

tillgå i vissa läromedel. Pettersson (2013) betonar också att matematikundervisning behöver 

inkludera kreativa i processer som i ord och bild möjliggör att för olika typer av resonemang 

och dialoger kring matematik. En annan forskare, Butterworth (1999) framhåller att begåvade 

elever behöver aktiviteter som hjälper dem hitta inre motivation att anstränga sig samt finna 

glädjen att lära sig matematik för att engagera sig i studierna. För att väcka motivation in i 

lärprocesser uttrycker Brandell & Pettersson (2011) att elever behöver uppleva kontroll över 

inlärningen samtidigt som uppgifter behöver engagera och utmana tänkande. Exempel på 

lämpliga aktiviteter är avancerade problem inom elevers egna intresseområden (Brandell & 

Pettersson, 2011; Pettersson, 2011).  

Flera källor uttrycker att autentiska uppgifter och uppgifter som är utformade som problem är 

särskilt förmånligt för begåvade elever (Pettersson, 2013; Dahl, 2012). Problemuppgifter som 

är av mer autentisk karaktär kan nämligen inkluderar kreativa processer som möjliggör för 

elever arbeta med fantasi samt varierade strategier och presentationer (Pettersson, 2013). Dahl 

(2012) lyfter att problemlösande inslag i undervisningen är oerhört väsentligt för att stimulera 

elevers förmågor att generalisera, tänka och resonera logiskt. Likt nämnda ståndpunkter 

menar Pettersson (2013) att problemlösningsuppgifter är viktigt för djupinlärning och mer 

avancerade matematikkunskaper. Pettersson (2013) lyfter även att problemlösande aktiviteter 

möjliggör för elever att upptäcka samband, strukturer och mönster vilket stimulerar de 

matematiska förmågor Krutetskii (1976) exemplifierar. Även Woolcott (2016) uttrycker att 

uppgifter som är av problemlösande karaktär övar och utvecklar arbetsminnets kapacitet som 

är en viktig del av att resonera och förstå mer komplexa uppgifter.  Men för att 

problemuppgifter ska vara kunskapseffektiva menar Van Dooren & Inglis (2015) att det 

avgörande med tydliga instruktioner. En del i tydliga instruktioner är att presentera strategier, 

underliggande syfte och arbetsgång. Instruktioner bör även innehålla uppmuntran till att 

utveckla, ta sig an och formulera problem på varierade sätt. Vidare bör instruktioner upplysa 



11 

 

elever om att uppgifter kan behöva omarbetas, vidareutvecklas och perspektiveras vilket 

därför kräver både engagemang och tid (Van Dooren & Inglis, 2015). Utifrån lärares 

synvinkel menar Pettersson (2013) att arbetsformer av problemlösande karaktär möjliggör och 

på många sätt förenklar för utvärdering och identifiering av kunskapsutveckling och 

förmågor, då elevers resonemang, tankar, uträkningar och lösningsförslag tydligt kan 

upptäckas och följas (Pettersson, 2013).  

Enligt Pettersson (2013); Penje & Wistedt (2014) är begåvade elever likt många andra barn 

beroende av social uppmuntran och handledning. Därför framhåller källor att undervisning 

behöver innehålla inslag som ger elever möjlighet att utvärdera, uppmärksamma och upptäcka 

framsteg och utveckling. Särskilt viktigt är det att utvärdera och återkoppla uppgifter som 

organiserats mer självständigt och fritt (Pettersson, 2013; Penje & Wistedt, 2014).  För att 

förstå och upptäcka mönster och behov i inlärningsprocesser kan lärare kartlägga elevers 

lärande skriver Brandell & Pettersson (2011). Möjligheterna att planera undervisning mer 

individuellt ökas även genom att kontinuerligt utvärdera egen undervisning och egna 

antaganden samt elevers kunskapsutveckling och inlärningsprocesser (Brandell & Pettersson, 

2011). Kartläggning kan även synliggöra elevers kunskapsmässiga och känslomässiga 

förhållande till ämnets olika delar. Att kartlägga matematiska processer på liknande sätt kan 

således vägleda lärare att utforma undervisning som varken tråkar ut eller avskräcker elever 

utan istället motiverar dem in i ämnesområden och lärande (Brandell & Pettersson, 2011). 

För att bistå begåvade elevers kunskapsutveckling framhåller många studier olika former av 

individualisering och anpassningar efter elevers behov och förutsättningar (Regeringskansliet 

Utbildningsdepartementet, 2015; Krutetskii, 1976). En form av individualisering som används 

i den svenska skolan är självreglerande arbetsformer. Men för att självreglerand inlärning ska 

fungera effektivt behöver lärare finnas med som handledare och stöd som följer upp, 

utvärderar och återkopplar kunskapsutveckling och inlärningsprocesser (Pettersson, 2013; 

Penje & Wistedt, 2014). Om elever däremot inte klarar av att arbeta med självreglering kan 

lärare istället arbeta med sammarbetslärande för begåvade elever (Brandell & Pettersson, 

2011; Penje & Wistedt, 2014). Sammarbeten möjliggör för elever att tillsammans med 

kamrater gemensamt ansvara för inlärning, vilket kan vara en effektiv övergång till 

självreglering (Brandell & Pettersson, 2011). I sammarbetslärande blir det lärarens uppgift att 

planera, ge instruktioner och följa upp elevers kunskapsutveckling samt utvärdera 

gruppdynamik för att öka och garantera effektiviteten i inlärningen (Brandell & Pettersson, 

2011).  

För att stödja skolpersonal har regeringen utarbetat ett särskilt stödmaterial för skola, rektor 

och lärare (Regeringskansliet Utbildningsdepartementet, 2015). Stödmaterialet ämnar 

uppmärksamma olika aspekter av ansvarsfördelning rörande stöd till begåvade elever samt 

erbjuder stödmaterialet kompetensutbildning inom begåvning i relation till lärande och 

kunskapsutveckling. Dessa aspekter understryker också flera källor som avgörande för en 

positiv kunskapsutveckling för begåvade elever i skolan (Europarådet, 1994; Pettersson, 

2011; Penje & Wistedt, 2014 ). På hemsidan ”Mattetalanger” som grundats av forskarna 

Mattson & Pettersson (2016) och som uppkommit på uppdrag av NCM (Nationellt centrum 
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för matematikutbildning) erbjuds också tillgänglig och bred information om matematisk 

begåvning, om situationen för matematiskt begåvade elever samt tips och idéer om 

undervisning och lärande för begåvade elever på reguljära skolor.  

4 Metod  
Metodavsnittet är uppdelat i tre delar. Först redogörs tillvägagångssätt samt processen av 

datainsamlingen. Därefter redogörs hantering av det insamlade materialet. Slutligen 

inkluderas etiska ställningstaganden och överväganden av dessa processer. 

4.1 Diskussion av analysmetod 

Tillvägagångssättet för denna studie och forskningsöversikt är en kvalitativ och systematisk 

litteraturstudie. Utifrån angreppssättet har det varit centralt att uppnå en kvantitativ mängd för 

syftet relevanta källor. För att stärka forskningsöversiktens validens har externa granskare 

kontrollerat källors korrekthet och relevans till syfte och frågeställning. Då systematiska 

litteraturstudier förutsätter att sökprocesser är tydligt presenterade samt att det inkluderas en 

gedigen mängd källor har detta varit en betydande aspekt genom studien. Utifrån det 

strukturerade tillvägagångssättet ges en tydlig bild av den forskning som finns inom området 

samt vilka luckor som behöver fyllas (Eriksson, Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

Eftersom att forskningsöversiktens syfte är att undersöka ett världsomspänt och aktuellt ämne 

intas ett internationellt perspektiv för datainsamlingen. Att utgå från ett internationellt 

perspektiv ökar undersökningens koherens med skolans globala verklighet och aktuell 

forskning. Det internationella perspektivet upplevdes oundvikligt eftersom att källor bekräftar 

svårigheten i att hitta relevant svensk forskning om undervisningsmetoder för matematiska 

begåvade, vilket även visas av denna studie (Barajas et al. 2013) 

Till följd av att källor inkluderats metodiskt och systematiskt samt inkluderat såväl kvalitativa 

som kvantitativa angreppssätt samt undersökningar som utgår från varierade metoder och 

studier har observationsfältet varit brett och mångfaciterat (Bryman, 2008). 

Det första steget för datainsamlingen var att arbeta fram strukturerade sökord. De sökord som 

kom att ligga till grund för alla sökningar uppkom genom att det först gjordes generella och 

ostrukturerade sökningar. De slumpmässiga sökkombinationerna genererade begrepp som 

sedan kom att forma den specifika söktråden. Denna söktråd har legat till grund för alla 

sökningar i datainsamlingen till den strukturerade litteraturanalysen. Mer om detta beskrivs 

under rubrik 4.2.  

För att ytterligare systematisera datainsamlingen kodades insamlad data. Kodningen innebar 

att begrepp, ord och resultat identifierades, jämfördes och tolkades utifrån sambansmönster, 

likheter och skillnader (Bryman, 2008). Kodningen har varit engenomgående process under 

hela analysen, detta för att kontinuerligt jämförande och analyserande av data och material 

förenklar begreppsuppfattning samt ökar möjligheten att göra objektiva och teoretiska 

ställningstagande (Frejes & Thornberg, 2016).  
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4.2 Sökprocess 

4.2.1 Sökord och sökprocess 

För att göra en pålitlig datainsamling, analys och sammanställning av resultaten har det varit 

avgörande att källor är av god kvalitét. Ett steg för att garantera källors kvalité var att söka 

data från en vetenskaplig databas. Den databas som använts för alla inkluderade artiklar i 

resultatdelen är Web of Science. Att utgå från en databas förenklade sökprocessen på många 

sätt. Web of science gjorde det möjligt att spara sökningar, sökord och sökkombinationer samt 

fanns det kategoriska val av språk, årtal, författare och titel som begränsade och strukturerade 

sökningar. Att utgå från en databas medförde även att det redan gjorts urval som därmed 

uteslutit forskning som eventuellt kunnat bidra till studien.  

För att systematisera litteratursökningarna var det första steget att arbeta fram tydliga 

avgränsningar för sökningar. Därefter arbetades en söksträng fram som användes för alla 

sökningar. Söksträngen tillförde systematik och struktur för sökprocessen i databasen Web of 

Science. Alla sökningar gjordes i kategorin advanced search. I advanced search gavs det 

möjlighet att göra alla avgränsningar och inkluderingar i först steget. För att stärka validering 

och ansatsen att vara vetenskapligt förankrad inkluderades att alla texter var vetenskapligt 

granskade. Ett annat krav för alla texter var att de fanns att tillgå i fulltext, denna aspekt 

valdes för att möjliggöra en mer granskande och djupdykande studie. För alla texter fanns 

även kravet att det var skrivna i artikelformat. Den sista men ändå viktiga avgränsingen rör 

även kravet att de skulle vara skrivna i artikel format. Det sista inkluderingskravet rör språket 

som innebär att alla artiklar ska vara engelsspråkiga. De inkluderingar, avgränsningar och 

urval som utarbetats har som syfte att förenkla och systematisera datainsamling och 

urvalsprocess.  

Avgränsningar för alla sökningar:  

 Web of Science 

 Vetenskapligt granskade 

 Fulltext 

 Artikel 

 Engelska 

Sökprocessen inleddes med att sporadiskt och öppensinnat gå in i forskarvärldens utbud. Men 

för att systematisera sökningar var målet att arbeta fram specifika sökkombinationer. Att 

begreppskombinationen är fullständig och adekvat är viktigt för att täcka forskningsfältet 

optimalt. De begreppskombinationer som uteslutits inkluderade inte tillräcklig mängd artiklar 

av relevans för syfte och frågeställning. För att finna lämpliga synonymer och begrepp har det 

gjorts undersökningar i olika typer av litterära källor. Bland annat ur de artiklar som uppkom 

under de mer ostrukturerade sökningarna framkom förslag på passande begrepp. För att 

inkluderar olika böjningar av de begrepp som användes för att söka artiklar valdes det att 

skriva orden utan böjning. För att däremot inte begränsa sökningarna till begreppet i denna 

form användes *. Tecknet * medför att databasen söker på begreppet inklusive alla sätt det 

kan böjas på. Exempelvis: math* ger utöver math även mathematics. Eftersom att det lagts 
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ner ett omfattande arbete i att finna rätt sökord styrks undersökningens reliabilitet och 

validitet. Hur sökningarna gick till och vilka resultat de medförde formuleras i 8.2 bilaga ett. 

Då sökkombinationerna koncentrerade tillräcklig mängd artiklar med tydlig koppling till syfte 

och frågeställning fastställdes en söksträng. Den slutgiltiga söksträngen framkom efter att 

flertal kombinationer av ord och begrepp prövats. 

Sökord  

 (math*): För att avgränsa alla texter att beröra någon form av matematisk aspekt 

inkluderades begreppet math*.  

 (teach* OR education*): För att inkludera texter om undervisning och lärande valdes 

begreppen teach* och education*.  

  (gift* OR talent*): De begrepp som valdes in för att beskriva begåvade elever är 

engelska synonymer till förmåga och begåvning gift* och talent*.  

Den slutgiltiga sökkombinationen:  

 TS=(math*) AND (teach* OR education*) AND (gift* OR talent*) gav 227 artiklar. 

Denna söksträng var konstant under hela sökprocessen och har använts för alla artiklar 

som presenteras i kapitel fem, resultat av fältet. De artiklar som inkluderats genom 

söksträngen presenteras i bilagorna: 8.3 bilaga två, 8.4.1 bilaga tre, 8.4.2 bilaga fyra 

och 8.4.3 bilaga fem. 

4.2.2 Metod för analys 

Under den sporadiska delen av sökprocessen uppstod de kriterier som kom att grundlägga 

artikelurvalen. Kriterierna medför dock även att aspekter av ämnet kan ha kommit att 

exkluderats. Kriterierna för inkludering motiverar artikelurvalet. Urvalskriterierna 

möjliggjorde således att inkludera och exkludera texter utifrån en neutral position utan 

perspektivtagande. Då urvalet skett objektivt och i enighet med de på förhand formulerade 

kriterierna bör det inte finnas etiska ifrågasättanden till urvalet. För att behålla en objektiv och 

neutral position till de kriterier som styrt urvalet har det processen varit förhållningslös. Om 

det framkommer att framställningen påvisar perspektivtagande är detta oavsiktligt.  

Urvalskriterier:  

 Matcha undersökningens syfte och frågeställning  

 Granska matematiska förmågor 

 Behandla elever i klasserna 1-9 samt lärare eller lärarstudenter  

 Undervisningsprocesser och skolverksamheter 

Den första kategorin som var ett kriterium för artikelurvalet var att texter skulle matcha 

undersökningens syfte och frågeställning. Ett annat krav var att artiklarna inte skulle granska 

begåvningar alltför generellt utan rikta in sig på matematiska begåvningar. Om artiklar 

syftade till att undersöka alltför generella förmågor, så som att vara akademiskt begåvad i 

allmänhet valdes den bort. Det som även var väsentligt för texterna var att de behandlade 

grundskoleundervisning och barn i dessa åldrar, lärare eller lärarstudenter. Vidare grundades 
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urval på olika perspektiv av undervisning och skolverksamheter så som lärandeprocesser, 

undervisning, skolpersonal, lärare, elever eller lärarutbildning.  

Artiklar som inte kom med i analysen uppfyllde inte krav i formulerade kriterier. Det fanns ett 

bortfall av arton artiklar som inte fanns att tillgå i fulltext, utav dessa var fjorton skrivna före 

1997. Tre artiklar var skrivna på andra språk än Engelska vilket medförde bortfall. När den 

konstanta söktråden arbetats fram började den mer systematiska kodingen. Efter insamlat en 

kvantitativ mängd av 64 artiklar började en systematisk kodning av insamlad data. 

Kodprocessen gick till så att artiklar lästes överskådligt, med fokus på abstract, nyckelord, 

metod och resultat. Alla nyckelord samlades i olika kategorier: elever, lärare, undervisning, 

egenskaper, biologiska aspekter, samhälle och övrigt. Dessa kategorier var för eget bruk. 

Nyckelorden var till stöd för att finna likheter, olikheter samt vanligt förekommande begrepp 

och forskningsområden. Nyckelorden gav även en möjlighet att överskådligt överblicka 

forskningsfältet. Kodningen bidrog till att ge en klarare bild av författarnas underliggande 

budskap genom att begreppen jämfördes och analyserades utifrån betydelse och syfte i deras 

specifika sammanhang. Begreppen framkommer främst ur rubriker och nyckelord. I 

kodningsprocessen uppstod olika ämneskategorier. De första kategorierna var många och 

bestod till stor del av artiklarnas huvudsakliga syfte. Funktionen med kategorierna var att 

systematisera och överblicka forskningsfältet (Bryman, 2008).  

 

Den mer överskådliga artikelläsningen gav möjlighet att formulera kategorier, begrepp och 

teman. Kategorierna tillkom och utökades allteftersom att relevanta artiklar uppkom, därför 

var kategorierna i detta stadie bara arbetsnamn. För att kunna kategorisera artiklarna var 

förhållningssätt till innehåll till en början flexibilitet. De kategorier och rubriker som 

arbetades fram som arbetsrubriker är: Lärare – en resurs med stort ansvar: 

lärarprofessionalitet & kompetensutveckling; identifiera förmågor; instruktioner; handledning 

& mentorskap och lärarhandledning i självreglerad inlärning. Matematiskt begåvade elever 

och vad som gynnar dem: kännetecken för matematiskt begåvade elever; akademisk självbild; 

engagemang & självkänsla; utmaning & avancerade uppgifter; sammarbetsförmåga; minnet & 

matematisk begåvning; kreativitet och matematisk intelligens. Vad gör kontexten – inkluderad 

eller exkulderad: specialdesignade undervisningsprogram & nivågruppering och undervisning 

för begåvade elever i ordinarie klassrum (Frejes & Thornberg, 2016).  

Efter den först med överskådliga granskningen tillkom en process av djupare granskning av 

artiklarna. Med noggrann granskning kunde artiklar och teman bearbetas samman. Vid denna 

del av kodningen antecknades och fördes det mer utförliga beskrivningar över artiklars 

innehåll, begrepp, resultat, metod och syfte. Den första granskingen arbetade fram kategorier 

men i detta skeende var syftet att granska undersökningarnas resultat. Detta för att kunna 

jämföra hur tillvägagångssätt, syfte och sammanhang påverkar artiklars resultat. Kodningens 

främsta fokus var att söka rätt på artiklarnas resultat. Innehållet i artiklarna möjliggjorde för 

en varierad och bred kartläggning av ämnet, därför antogs söktråden vara tillräcklig och 

analysen kunde fortsätta (Frejes & Thornberg, 2016).  
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De kategorier som användes som arbetsrubriker vid första delen av kodningen omformuleras, 

bearbetades och systematiserades. Vid detta stadie av kodingen kom artiklarnas verkliga 

resultat och syfte att påverka tematillhörighet. Därför kom det att vara viktigt att kombinera 

interaktionen mellan att vara sensitivt nära och analytiskt distanserad till det som stod i 

artiklarna (Frejes & Thornberg, 2016). Att vara objektiv till insamlad data lägger nämligen 

grunden för att kunna återskapa förfatarens budskap. Att kombinera distansen med att vara 

känslig inför underliggande resonemang och outtalade budskap har därför varit en viktig del i 

forskningsöversikten. 

De flertal kategorier som arbetats fram under sökprocessen omorganiserades. Dessa 

kategorier gav grunden för att se en mer överskådlig bild av fältet men hade i detta läge ingen 

större funktion. Därför kom kategorierna att komprimeras till tre huvudteman som presenteras 

i kapitel fem. De tre huvudtemanen innehåller vardera flera underrubriker som bearbetar 

information inom ämnesområdet. Att dela in kapitel fem i tre huvudteman medförde att 

fältöversikten fick en tydligare struktur.  

Nedan följer dispositionen av kapitel fem och de teman och underrubriker detta avsnitt består 

av. Huvudteman: Tema 1: Lärare – en resurs med stort ansvar. Tema 2: Matematiskt 

begåvade elever och vad som gynnar dem. Tema 3: Inkluderad eller exkluderad - 

Undervisning för matematiskt begåvade elever. Underteman: Team 1: ”Identifiera förmågor” 

och ”lärarprofessionalitet”. Tema 2: ”Kreativitet” och ”Engagemang, motivation och psykiskt 

välbefinnande” och ”genus” samt ”kognitiva förmågor”. Tema 3: ”specialdesignadeprogram, 

nivågruppering eller reguljära klassrum och ”avancerade uppgifter eller utmaning” och 

”miljö” och ”självstudier eller självreglering” och ”sammarbetsförmåga” samt 

”problemlösning”: Teman och fördjupningsartiklar presenteras i fyra separata bilagor: Tema 

ett presenteras i 8.4.1 bilaga tre: Tema 1. Tema två presenteras i 8.4.2 bilaga tre: Tema 2. 

Tema tre presenteras i 8.4.3 bilaga fyra: Tema 3. Fördjupningsartiklarna presenteras i 8.3 

bilaga två: fördjupningsartiklar.  

Underrubrikerna uppkom för att göra en tydlig och strukturerad uppdelning av fältet. De olika 

underkategorierna är inte påförhand utvalda utan tillkom allteftersom områden tillkom.  

Uppbyggnaden av kapitel fem är ämnat att presentera artiklarnas huvudsakliga resultat för att 

göra en överskådlig bild av fältet i relation till syftet för studien. Fördjupningsartiklarna är 

utvalda att dyka djupare i olika områden inom de tre temana.  

4.3 Etiska överväganden  
När urvalskriterierna arbetades fram pågick en noggrann återkoppling till etiska 

ställningstaganden. Det som kom att påverka urvalskriterierna var att dessa skulle vara 

objektiva och utan ställningstagande. Detta för att förebygga tvivel om perspektivtagande.  

I strukturen av kapitel fem tillkom processen av att välja teman och underrubriker. Denna 

process styrks utav att urvalet är relaterat till den del av forskarvärldens utbud som fanns 

tillgänglig. Men det som främst kom att spela in i temaformulering är artiklarnas innehåll och 

ämne.  
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De antaganden som presenteras bygger på en objektiv analys av källor. I metoden har det 

illustrerats en konkret och uppriktig beskrivning av tillvägagångsätt för datainsamling samt 

behandling av data. Detta ger evidens för att slutsatsers inte påverkats av egna urval, 

värderingar och antaganden (Bryman, 2008).  

5 Resultat av fältet  

5.1 Disposition av kapitlet  
I detta resultatavsnitt formuleras en tematisk bild av forskningsfältet inom området 

matematiskt begåvade elever i relation till inlärning och kunskapsutveckling i reguljär 

matematikundervisning. Kapitlet delas in i tre huvudteman. De tre huvudtemana delas i sin tur 

in i olika underkategorier. Varje underkategori avslutas med en sammanfattning av fältet. 

Som avslutning för vart och ett av de tre huvudtemana görs en resultatsammanfattning som 

inbegriper övergripande slutsatser av fältet. Här presenteras kortfattat vad de tre huvudtemana 

innehåller och behandlar. Tema ett: ”Lärare – en resurs med stort ansvar”. I detta tema 

exemplifieras vad fältet uttrycker om lärares roll i och för begåvade elevers 

kunskapsutveckling. Tema två: ”Matematiskt begåvade elever och vad som gynnar dem”. I 

tema två presenteras vad forskning utrycker som särskiljande egenskaper hos begåvade elever 

samt hur individernas inlärning och kunskapsutveckling påverkas av dessa kvalitéer och 

förmågor. I tema två granskas också olika biologiska och kognitiva aspekter av undervisning 

för matematiskt begåvade elever. Tema tre: ”Inkluderad eller exkluderad – undervisning för 

matematiskt begåvade elever”. Det tredje temat behandlar källor som granskat olika 

undervisningsstrategier för matematsikt begåvade elever. Tema tre fokuserar på mer 

strukturella och organisatoriska aspekter än övriga teman.  

5.2 Tema ett: Lärare – en resurs med stort ansvar 
Tema ett behandlar artiklar som undersökt matematisk begåvning i relation till vad 

forskningsfältet uttrycker angående lärares roll i matematiskt begåvade elevers inlärning och 

kunskapsutveckling. Temats elva artiklar är fördelade så att fem artiklar är från USA, en 

artikel är från Israel, Syd Korea och USA, två artiklar är från Kroatien, en artikel är från 

Danmark, en artikel är från Taiwan samt är en artikel är från Ryssland. Utifrån artiklarnas 

ursprung är det tydligt att fältöversikten övervägande kommer utgå från ett amerikanskt 

synsätt och på utbildning och lärande. Sex artiklar intar ett kvalitativt angreppssätt och tre 

artiklar utgår från kvantitativa metoder och de tre kvarvarande artiklarna utgår från både 

kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar och analysmetoder. Temat är indelat i två 

underkategorier vilka är: ”Identifiera förmågor” och ”lärarprofessionalitet”. 

5.2.1 Resultat av fältet 

5.2.1.1 Identifiera förmågor: 

Denna kategori framkom genom att flertal artiklar undersökt hur elevers kunskapsutveckling 

påverkas av att skolverksamheter identifierar begåvade elevers förmågor och 

inlärningsprocesser. De fem artiklar som ingår i kategorin är de artiklar som granskat ämnet 
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mer djupgående. Fördelningen av artiklarna ser ut enligt: Kornmann et al (2015) är från 

Danmark och är kvalitativ. Pavlekovic et al. (2009) är från Kroatien och är kvantitativ och 

kvalitativ. Pavlekovic et al. (2011) är från Kroatien och är kvantitativ. McBee et al. (2014) är 

från USA och är kvantitativ. Swanson (2006) är från USA och är kvalitativ. 

Fördjupningsartiklarna Mandelman et al. (2010) är från Ryssland och är kvalitativ och 

Subotnik et al.( 2011) är från USA och är både kvantitativt och kvalitativ.  

Artikeln av Kornmann et al. (2015) visar på att skolan ofta identifierar elever som begåvade 

trots att de inte har hög intelligens. Undersökningen bygger på kvantitativa tester på 81 

identifierat begåvade fjärdeklasselever i reguljära klassrum. Granskningen undersöker vilka 

kriterier lärare har för att benämna elever som begåvade. Studiens resultat synliggör att lärare 

ofta identifierar elever som begåvade utifrån personliga egenskaper eller höga resultat snarare 

än utifrån matematiska förmågor. Utifrån undersökningsresultaten lyfter författarna att lärare 

behöver medvetandegöras om matematisk begåvning för att bättre kunna upptäcka och 

identifiera individer med dessa egenskaper och förmågor (Kornmann et al. 2015).  

I artikeln av Pavlekovic et al. (2009) granskas Kroatiska skolor utifrån begreppet att 

identifiera matematiskt begåvning. Undersökningen granskar skolans identifieringsprocess 

genom flera tester till elever. Testen prövar sextio uppsatta variabler och fem vetenskapligt 

erkända förmågor som kännetecknar matematisk begåvning. Elevernas provresultat jämförs 

med hur skolan bedömt deras förmågor och hur de borde bedömmas enligt testerna. Det som 

framkom i resultatet av de två opartiska mätningarna, ett kvantitativt elevtest och en kvalitativ 

expertundersökning, var att objektiva mätningar av elevers förmågor identifierade fler 

begåvade barn än lärare gör.  

Två år senare exemplifierar Pavlekovic et al. (2011) ett mätinstrument som benämns ”The 

neural network model”.  Mätinstrumentet är utformat för att underlätta för lärare att identifiera 

matematiskt begåvade elever i reguljär undervisning. För att pröva mätinstrumentet ”The 

neural network model” genomfördes en studie med tvåhundrafyrtiosju elever, flertal lärare 

och psykologer. Eleverna fick genomföra tester utifrån ”The neural network model”. Testet är 

uppbyggt så att elevers kunskaper, förmågor och inlärningsstrategier blir synliga. Före testet 

fick även lärare och psykologer identifiera elevers kunskaper och förmågor.  Det som 

framkommer genom att jämföra elevers resultat på ”The neural network model” och lärare 

och psykologers bedömningar är att mätinstrumentet visar fler förmågor än lärare och 

psykologer bedömt. Utifrån studien anser Pavlekovic et al. (2011) att mätinstrumentet ”The 

neural network model” är ett behjälpligt och pålitligt hjälpmedel för lärare i processen att 

upptäcka och identifiera matematiska förmågor.   

McBee et al. (2014) undersöker vilka komponenter som är viktigt för positiv en 

kunskapsutveckling för matematiskt begåvade elever. Metoderna för studien utgår från 

kvantitativa ansatser med bland annat statistisk simulering. Studien grundas på hypotesen att 

begåvade elever behöver identifieras, vilket i detta fall betyder att elevers kunskaper, 

förmågor och inlärningsstil behöver analyseras och kartläggas. Vidare bygger hypotesen på 

att lärare behöver identifiera begåvning utifrån mångfacetterade och varierade åtgärder. 
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Resultatet av studien visar att fler elever identifieras som begåvade om deras förmågor prövas 

utifrån varierade tillvägagångsätt och uppgifter i jämförelse med att endast utgå från elevers 

skolresultat. Det som även visas är att lärares möjlighet att identifiera elevers förmågor hänger 

nära samman med klasstorlek samt andra organisatoriska och resursmässiga aspekter (McBee 

et al. 2014).   

 

Inom ämnet att identifiera elevers matematiska förmågor och begåvningar belyser artikeln av 

Swanson (2006) att skolpersonal och lärare uppvisar stora brister inom området. Det som 

även behöver uppmärksammas gäller förmågan att upptäcka och identifiera matematisk 

begåvning hos elever som kommer från minoritetsgruper eller från grupper i lägre sociala 

samhällsskikt. De forskningsprojekt som resultatet grundas på är en longitudinell och 

storskalig studie som pågick under sex skolterminer i tre olika skolor med över sjuttio lärare, 

tre rektorer och drygt tusen elever i årskurserna fyra till sex. Angreppssättet för studien var 

kvalitativa observationer under matematiklektioner. Data bygger också på att utvalda lärare 

genomgick en kompetensutveckling inom området matematisk begåvning. Efter utbildningen 

genomfördes observationer av lärare som genomgått kompetensutveckling samt lärare som 

inte erbjudits någon utbildning. Resultatet av studien jämför vilken relation elevers 

prestationer har med lärares ämneskunskaper, bemötande, metoder och strategier. Utfallet av 

granskningen visar att lärare uppvisar mycket varierade förmågor att identifiera elevers 

förmågor och begåvning. Det som även visas är att lärare som har adekvat utbildning i 

matematik och inom matematisk begåvning uppvisar högre kompetens att upptäcka och 

urskilja olika matematiska förmågor och talanger. Artikelns resultat visar att majoriteten 

elever som går i klasser med lärare som medverkat i kompetensutvecklingsprojektet höjt 

prestationer och resultat. I dessa klasser identifieras även fler elever som matematiskt 

begåvade. Lärarna som genomgått kompetensutvecklingen upplevde själva förbättrad 

prestanda i undervisning, identifiering och elevbedömning (Swanson, 2006).   

Fördjupningsartikel   

Nedan följer fördjupningsartikeln “Rethinking Giftedness and Gifted Education: A Proposed 

Direction Forward Based on Psychological Science” av Subotnik et al. (2011). Artikeln syftar 

till att undersöka begreppet att identifiera matematiska förmågor i skolan. Tillvägagångssättet 

för studien bygger på en storskalig litteraturanalys av källor som granskat hur 

skolverksamheter anpassar undervisning efter matematiskt begåvade elever. Hypotesen för 

studien bygger på att elevers förmågor, kunskaper och inlärningsprocess behöver identifieras 

samt att systematisk kartläggning möjliggör för detta. Artikeln lyfter genom bland annat 

TIMSS-undersökningar att skolverksamheter ofta fokuserar på prestation framför kompetens. 

Rapporten av TIMSS bygger på undersökningar med elever från femtionio länder världen 

över. Författarna lyfter till skillnad från TIMSS att skolan istället behöver identifiera elevers 

förmågor och kunskaper för att höja prestationer. Om undervisning kontinuerligt identifierar 

elevers förmågor, kunskaper och inlärningsprocesser menar författarna att skolans möjligheter 

att anpassa och stödja elevernas kunskapsutveckling ökar. Det som identifiering särskilt kan 

bidra med för matematiskt begåvade elever är att anpassa undervisning och öka deras 

engagemang för studierna och matematiks i allmänhet. Att öka elevers engagemang för 
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studierna är enligt artikeln viktigt då källor visar att utvecklande av matematiska förmågor 

och begåvning är beroende av aktivering och stimulans. I artikeln lyfts en metod som 

benämns ”mega-model of talent development”. Modellens utformning är avsedd att 

tillhandahålla lärare med undervisningsstrategier för matematiskt begåvade elever i 

traditionella matematikklassrum. Det som också är grunden för ”mega-model of talent 

development” är att elever i tidig ålder ska erbjudas både allmän- och ämnesspecifik 

kunskapsutveckling genom individanpassat undervisningsmateria. I artikeln uttrycks även 

restriktivitet emot hastighetsmodellen, som är den mest förekommande undervisningsstrategin 

för begåvade elever i reguljär matematikundervisning. Att använda hastighetsmodifiering för 

begåvade elever innebär i stort att eleverna arbetar med samma läromedel och utifrån samma 

kursplan som övrig klass förutom att elever hoppar över vissa enklare uppgifter och arbetar på 

i snabbare takt än övriga elever. Enligt forskning är hastighetsmodifiering både accepterat och 

ifrågasatt. Det som framhålls med strategin är att elever som kan anpassa sig efter 

hastidhetsmodifiering har möjlighet att arbeta in upp till ett års skolgång. Det som däremot 

kritiseras med hastighetsmodifiering är att kunskapsutvecklingen inte blir tillräckligt djup och 

avancerad för begåvade elever. För att lyckas med hastighetsmodifiering behöver 

undervisning komplettera med fördjupande uppgifter skriver författarna. Av litteraturanalysen 

visas det att elever som har möjlighet att få individanpassat stöd har högre resultat och 

engagemang i jämförelse med elever utan individanpassade lösningar. Individanpassning 

innebär i detta falla att undervisning utformas och anpassas efter elevers kunskaper, 

inlärningsstil, förmågor och intresse. Resultaten visar också att undervisning som täcker såväl 

kunskapsmässiga som psykosociala variabler ökar begåvade elevers positiva 

kunskapsutveckling och erfarenheter av matematik. För att kunna möta elevernas 

inlärningsbehov tolkar författarna resultaten som att elevers kunskapsutvecklingsprocesser 

behöver identifieras. Att upptäcka och identifiera förmågor är komplicerat, men som 

behjälplig strategi föreslås systematisk kartläggning. Att systematiskt kartlägga 

kunskapsprocesser bör inkludera aspekter som elevers psykosociala omgivning, beteende, 

intresse, inlärningsstrategier och kunskapsutveckling.  Författarna menar att kartläggning och 

identifiering kan generera vinster för såväl elever som för samhällsutvecklingen. I artikelns 

diskussion uttrycker författarna att begåvade elever bör ges möjligheter att i skolan utvecklas 

och växa både kunskapsmässigt som mentalt och som ansvarstagande samhällsmedlemmar. 

Tyvärr visar studiens resultat att skolverksamheters svaghet ligger i att upptäcka och 

identifiera elevers förmågor. Utfallet visar att den mest förekommande orsaken till att 

begåvade elever inte identifieras eller får anpassat stöd beror på lärares förhoppningar om att 

eleverna ändå klarar av att uppnå mål i kursplaner (Subotnik et al. 2011).  

Fördjupningsartikel   

Artikeln av Mandelman et al. (2010) som heter ”Intellectual giftedness: Economic, political, 

cultural, and psychological considerations” är också en fördjupningsartikel. Undersökningen 

utgår från hypotesen att skolan behöver identifiera matematiskt begåvade elevers förmågor 

och kunskapsprocesser för att bättre kunna stödja eleverna i undervisningen.  Identifiering 

understryks vara grunden för att kunna utforma individuellt anpassad undervisning vilket 

också lyfts vara viktigt för att möta varje begåvad elevs unika behov och förutsättningar. Hur 
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identifieringen ser ut i skolan och hur identifieringsprocesser kan och bör utformas undersöks 

utifrån kvalitativa angreppssätt. Undersökningen granskar fenomenet matematisk begåvning 

utifrån många infallsvinklar. Ett av undersökningsområdena är vilka kriterier skolan har för 

elever som identifierares som matematisk begåvade samt vilka dessa kriterier bör vara. Texten 

granska också begreppet intellektuell begåvning samt hur identifieringen av elever från olika 

minoritetsgrupper ser ut utifrån ett globalt perspektiv. Begreppet intellektuell begåvning 

visade sig utifrån dess långa historia i utbildning, psykologi och litteratur ha varierad 

betydelse. Begreppet tolkas olika beroende av domän, samhälle och land vilket har inneburit 

att forskning haft en ständig debatt om meningsskiljaktigheter och vad begreppet bör 

innebära. Däremot menar författarna att begreppsdiskussionen är sekundär i relation till 

undersökningens resultat. Tillvägagångssättet för undersökningen gick ut på att erbjuda lärare 

kompetensutbildning för att öka deras möjligheter att särskilt upptäcka matematisk begåvning 

och matematiska förmågor. För att strukturera data är artikeln indelad i tre huvudteman. Det 

första temat undersöker de definierande termer som finns för begreppet intellektuell 

begåvning. Dessa koder och termer komenteras av författarna i tema två. I det tredje temat ger 

författarna kommentarer på metoder som skolverksamheter använder för att identifiera 

matematisk begåvning. Det som visas i resultatet tyder på att lärare ofta har svårt att förstå 

skillnadet mellan höga resultat och begåvning. Resultatet betonar också att lärares kapacitet 

att identifiera elever från minoritetsgrupper har stora brister. Det som också visas angående 

identifiering av elever från dessa grupper är att det som främst påverkar uteblivd identifiering 

är geografisk hemvist samt socialekonomisk eller etnisk tillhörighet. Däremot kan det antydas 

utifrån studiens resultat att lärarna efter kompetensutvecklingen framförallt utvecklade två 

stora positiva förbättringar. Den första positiva förändringen var att lärarna upplevde ökad 

tillit till den egna förmågan att upptäcka och stödja elever som de annars inte inkluderat i 

gruppen av begåvade elever. Den andra punkten gällde att lärare upptäckte mönster och 

förväntningar hos sig själva som de före kompetensutbildningen inte reflekterat över. Det som 

resultatet står för enligt Mandelman et al. (2010) är att lärare behöver inneha kunskaper om 

vad som ska upptäckas och identifieras. 

Sammanfattning av fältet:  

Nedan följer en sammanfattning av fältet rörande identifiering av matematiskt begåvning. Att 

identifiera matematiska förmågor innebär i samtliga artiklar att de grunder lärare utgår från är 

varierade och mångfacetterade. Det som kan beskriva identifieringsprocesser i kort är att 

lärare ska upptäcka elevers individuella kunskapsutveckling, inlärningsstil, intresse och 

förmågor. Däremot visar flera av artiklarnas resultat att många verksamma lärare har 

svårigheter att upptäcka och identifiera elevers kunskapsutveckling och matematiska 

förmågor. Något som lyfts i flera resultat är att lärare som har adekvat utbildning inom 

matematik har bättre förutsättningar att identifiera matematiska förmågor. Lärares möjligheter 

att identifiera elevers förmågor och inlärning visas också vara nära kopplat till 

skolverksamhet, resurser och klasstorlek. Att identifiera elevers kunskapsutveckling och 

förmågor har således utifrån källorna visat sig vara en komplicerad process. Däremot så 

uttrycker samtliga artiklar att de elever som får förmågor och inlärningsprocesser identifierade 

ökar både prestationer och resultat. Detta antas bero på att lärares möjlighet att anpassa 
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material och planering till elevers unika förutsättningar och behov ökar då de har mer 

kunskaper om eleverna. Det som många artiklar framhåller som hjälp för lärare i 

identifieringsprocesser är systematiska kartläggningar. Att Kartlägga elevers 

kunskapsutveckling, inlärningsstil, intresse och förmågor beskrivs underlätta identifieringen 

då detta ger lärare en överblick över elevers inlärning. En annan aspekt som är viktig när det 

gäller att identifiera elevers kunskapsutveckling, inlärningsstil, intresse och förmågor såväl 

praktiskt som pedagogiskt förmågor är att lärare som undervisar elever i matematik innehar 

ämnesspecifika kunskaper och lämplig pedagogisk utbildning.   

5.2.1.2 Lärarprofessionalitet: 

Genomgående för artiklar i fältöversikten granskas det hur begåvade elevers inlärning och 

kunskapsutveckling påverkas av lärares professionalitet och ämneskompetenser. Det är fyra 

artiklar som helt fokusterat på att studeraområdet. Artiklarna är fördelade enligt: Johnsson et 

al. (1998) från USA som är kvantitativ. Shayshon et al. (2014) från Israel, Syd Korea och 

USA som är kvantitativ. Gavin et al. (2009) från USA är kvalitativ. Slutligen också 

fördjupningsartikeln av Levenson et al. (2012) från Taiwan som utgår från kvalitativa 

angreppssätt.   

I artikeln av Johnson et al. (1998) innebär en del i att inneha lärarprofessionalitet i ämnet 

matematik förmågan att utforma undervisning som är anpassa till elever med olika 

matematiska förmågor. Däremot belyser artikeln att begreppet lärarprofessionalitet har 

mångfacetterad betydelse i forskning och skolan. Undersökningen av Johnson et al. (1998) 

granskar vilken roll lärares professionalitet har för potentialen att utforma prestationsbaserad 

undervisning. Prestationsbaserat lärande uttrycks i artikeln vara relevant för begåvade elever 

eftersom att strategin ger elever möjlighet att själva utforma olika mål för lärandet. Hypotesen 

för undersökningen utgår från att elever som får utarbeta individuella mål för lärandet höjer 

förväntningar och engagemang för inlärningen i relation till undervisning som har 

förutbestämda och kollektiva mål för lärandet. Resultaten bygger på kvantitativa angreppssätt. 

Datainsamlingen kommer från enkätsvar, workshops samt utvärdering av workshopsen. 

Deltagarna i studien är 19 mellanstadielärare som undervisar i matematik. Studien visar 

signifikanta skillnader mellan lärare. Undersökningen visar att flertal lärare inte uppnår att 

utforma prestationsbaserat lärande. De områden som visade sig vara grundläggande för att 

kunna utforma prestationsbaserad undervisning var förståelse för adekvata 

bedömningsstrategier samt förmåga att anpassa instruktioner till mål och syfte. Resultaten 

visar enligt författarna att skolor behöver erbjuda lärare kompetensutbildning för att kunna 

utforma prestationsbaserat lärande. Resultaten bör även enligt Johnsson et al. (1998) tolkas 

inbegripa lärares generella förmågor att anpassa, använda och utforma adekvat undervisning 

för matematisk begåvade elever.   

Artikeln av Shayshon et al. (2014) undersöker vilka kapaciteter lärare i reguljära 

matematikklassrum har att stödja kunskapsutvecklingen för matematiskt begåvade elever. Det 

som studeras är vilka kompetenser aktiva lärare innehar, vilket benämns och fördelas in i 

olika lärarprofessionella egenskaper. Det som mäts är lärares examen, 

undervisningserfarenhet, ämneskunskaper, klassprofil och kvalitet. Tillvägagångssättet för 
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datainsamlingen sker genom ett frågeformulär som skickas till tvåhundraåttiotre lärare från 

länderna Israel, Sydkorea och USA. Svaren på frågeformulären analyseras och jämförs med 

kvantitativa mätmetoder. Materialet delas in i tre kategorier. Den första kategorin är 

instruktioner till matematiskt begåvade studenter. Därefter behandlas frågor om rättvisa samt 

differentierade instruktioner. Den tredje punkten inkluderar aspekter om vilken medvetenhet 

lärare har angående matematiskt begåvade elevers behov och förutsättningar samt vilka 

kompetenser lärare har att variera och individanpassa undervisning. Resultatet från studien 

visar att lärare likvärdigt för länderna upplevde sig behöriga att undervisa begåvade elever 

utifrån att ge instruktioner, behandla elever rättvist och differentiera undervisning. Skillnader 

länder emellan visade att koreanska lärare uppfattade sig mindre kompetenta att ge särskilda 

instruktioner och differentiera undervisning. Lärare med mycket ämneskunskaper upplevde 

sin mer behöriga att undervisa än lärare utan specifika ämneskunskaper. De lärare som 

undervisade i stora klasser upplevde sig mindre behörig att undervisa och anpassa 

undervisning till begåvade elever (Shayshon et al. 2014).  

I artikeln av Gavin et al. (2009) presenteras en studie som undersöker utfallet av olika 

strategier och metoder som används i reguljär matematikundervisning för matematiskt 

begåvade elever. Resultaten av studien menas enligt förtattarna visa att det är viktigt att 

utarbeta och konkretisera konkreta undervisningsmetoder för målgruppen. Detta hänvisas till 

resultat från olika granskningar, så som TIMSS 2008 och NAEP 2008. Granskningarna visar 

att matematiskt begåvade elever sällan erbjuds möjligheter att utveckla hela sin potential i 

reguljär matematikundervisning. Project M³: ”Mentoring Mathematical Minds” är en 

undervisningsmetod som författarna i artikeln menar gynnar kunskapsutvecklingen för 

matematiskt begåvade elever. En av grundpelarna för Project M³ är att begåvade elever 

behöver erbjudas avancerade och autentiska uppgifter som snabbt accelererar i svårhetsgrad 

och som innehåller hög nivå av tänkande och kreativa inslag. Det som främst gör att Project 

M³ är lämpad för reguljära klassrum är att metoden kan anpassas till olika skolverksamheter 

och lärare. Artikeln uttrycker däremot också att Project M³ förordrar att lärare är 

ämnesbehöriga och pedagogiskt professionella. För att pröva metoden Project M³ utfördes 

experimentella lektioner med 80 blivande grundskollärare och 500 elever från 11 skolor. Data 

bygger på observationer av lektionerna. Lärarstudenternas uppgift var att tillhandahålla elever 

med uppgifter samt uppmuntra elever att tänka, resonera och söka samband. Lärarstudenterna 

skulle även utforma fördjupande och individuella uppgifter. Studien gick ut på att pröva 

modellen Project M³ i olika klassrum. Resultaten av experimentetet visar att lärarstudenterna 

som hade specifika ämneskunskaper även hade högre kompetens att anpassa undervisningen 

efter Project M³. Utfallet av forskningen tyder även på att samtliga lärares förmåga att erbjuda 

elever fördjupande aktiviteter ökade genom att använda sig utav Project M³ i undervisingen 

(Gavin et al. 2009). 

Fördjupningsartikel  

En av de artiklar som valts ut för mer ingående gransking är Levenson et al. (2012) ”Insights 

from a teacher professional development course: Rona’s Changing perspectives regarding 

mathematically – talented students”. Artikeln syftar till att ifrågasätta hur skolledningar 

stödjer lärare i reguljära klassrum att utforma undervisning till förmån för matematiskt 
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begåvade elever. De faktorer som studeras är lärares kompetenser inom medvetenhet, praxis 

och självskattning. I studien granskas kompetensutvecklings programmet “From One End to 

the other” som grundats av David Yellin College of Education, Jerusalem. 

Kompetensutvecklingen ämnar öka lärares kunskaper om matematisk begåvning. Hypotesen 

för studien grundas på iden att lärare som har kunskaper inom ett område har ökade 

möjligheter att förstå och organisera lämplig undervisning inom området. Vilket således 

betyder att lärare med kunskaper om matematisk begåvning ökar möjligheterna att stötta 

elever som är matematiskt begåvade. Utfallet av studien bygger på enkäter till lärare, 

klassrumsobservationer, lärarintervjuer samt lärares medverkan i kompetensutbildningen. 

Lärare erbjöds medverka i kompetensutbildningen under ett läsår med en tvåtimmars lektion 

varje vecka. I studien deltog sjutton aktiva mellanstadielärare. Enligt undersökningens resultat 

behöver lärare för att kunna anpassa och stödja matematiskt begåvade elever i reguljär 

undervisning utveckla förmågor som överensstämmer med kompetensutbildningens fyra 

grundpelare (Levenson et al. 2012): 

1. Öka medvetenheten om synliga och osynliga faktorer som påverkar matematiskt 

begåvade elevers inlärning. Det som främst fokuseras på är att kunna urskilja och 

identifiera matematiska förmågor samt förstå elevgruppens kognitiva och emotionella 

behov. 

2. Öka lärares ämnes och pedagogiska kompetenser. Detta särskilt relaterat till 

matematiskt begåvade elever.  

3. Kombinera teori och praktik. En annan viktig del i utbildnigen är att höja lärares 

medvetenhet av praxis. Öka förståelsen för hur universitetsstudier och de praktiska 

behov som uppkommer i undervisningen är sammanlänkade. 

4. Självskattning: Den sista punkten rör lärarnas förmåga att utvärdera och bedöma 

lärandeprocesser.  

Det som undersökningens resultat visar är att lärarna efter kompetensutvecklingen hade ökad 

förståelse för hur de skulle kunna organisera undervisningsprocesser som gynnar lärandet för 

matematiskt begåvade elever. Enligt studiens utfall upplever många lärare att det är svårt att 

koppla praktiska behov som uppstår i undervisningssituationer till teoretiska kunskaper från 

studier. I studien ingår det att Levenson & Gal (2012) följer en av lärarna i studien detta för 

att exemplifiera vilka förändringar och progressioner kompetensutbildningen genererar. 

Läraren i studien beskriver att kompetensutvecklingen succesivt påverkade och förändrade 

undervisningsplanering och egna förhållningssätt på flera områden. Utbildnigen bidrog även 

till ökad självmedvetenhet samt att inställningen till eleverna förändrades bland annat genom 

ökad förmåga att handleda elevernas kunskapsutveckling. Handlednigen innebar att läraren 

tog en mer formativ och aktiv del i elevernas inlärningsprocess genom samtal, planering, 

utvärdering och återkoppling. Denna aspekt bidrog även till att lärarens möjligheter att 

differentiera aktiviteter och material efter elevernas behov ökade. Under utbildningens gång 

genomfördes också kontinuerligt förändring i undervisningens planering för de begåvade 

eleverna. En av de strategier som förändrades och togs bort var hur läraren låtit de begåvade 

eleverna agerade hjälplärare när de själva arbetat klart med uppgifter. Istället för att utveckla 

fördjupande material till de begåvade eleverna hade de fått cirkulera i klassrumet och hjälpa 
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kamrater. Läraren slutade att uppmuntra och delegera denna typ av tidsfördriv åt de begåvade 

eleverna. Istället omorganiserades det så att elever som arbeta klart med gemensam 

planeringen erbjöds inslag av berikande och avancerande uppgifter. Denna typ av uppgifter 

bistod kompetensutbildningen med till en början, men succesivt lärde sig läraren själv utforma 

lämpligt material för de begåvade eleverna. Resultatet av undersökningen visar enligt 

författarna att kompetensutbildningen ökat lärares självmedvetenhet samt möjligheter att 

anpassa undervisning efter begåvade elevers förutsättningar och behov (Levenson et al. 2012). 

Sammanfattning av fältet:  

Här presenteras kort det som framkommer av fältet rörande hur lärares professionalitet 

påverkar matematiskt begåvade elevers kunskapsutveckling. Artiklarna lyfter att lärare med 

adekvat utbildning både innehar och upplever sig mer behöriga att undervisa matematiskt 

begåvade elever än lärare utan specifik ämnesutbildning. För att stödja matematiskt begåvade 

elever framhåller undersökningarna att lärare behöver ha kompetenser att utforma individuella 

utvecklingsplaner. Lärare behöver även kunna handleda och erbjuda elever individuellt stöd 

och fördjupande aktiviteter.   

5.2.2 Sammanfattning av tema 1  

I åtskilliga artiklar har det utifrån varierade perspektiv studerats vilken funktion lärare har 

eller bör ha för elevers utveckling. Det som forskning nästintill är överens om är att läraren är 

den viktigasta komponenter för begåvade elevers utveckling. I flertal resultat inkluderas det 

att lärarprofessionalitet innebär att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till pedagogiska 

strategier och ämneskunskaper.  I begreppet lärarprofessionalitet inbegrips det också utifrån 

majoriteten referenser förmågan att vara flexibel i metod och materialval samt att ha förmågan 

att utforma undervisning som möjliggör för elever att erbjudas individanpassat lärande.  

Flertal källor skriver även att lärare behöver vara kompetenta att upptäcka begåvningar, 

identifiera utveckling, anpassa och utforma utmanade uppgifter samt uppmunta elever i sin 

akademiska utveckling. Däremot bekräftar granskningar att skolan ofta brister i att identifiera 

begåvningar och förmågor. En brist som är vanligt förekommande är att lärare i 

identifieringsprocesser liksställer begåvning med höga resultat eller olika egenskaper eller 

attributer hos elever. En annan punkt som visas vara bristfällig i skolverksamheter är hur 

elever på grund av geografiska, etniska och socioekonomiska tillhörigheter inte identifieras 

som matematiskt begåvade.  

I många artiklar nämns det att lärare har svårt att kombinera teori och praktik. För att möta 

detta behov föreslås kompetensutbildningar eller liknande. Det föreslås i samtliga artiklar att 

skolverksamheter behöver öka lärarkårens kunskaper och medvetenhet om olika komponenter 

som rör matematisk begåvning. Forskning är också slående eniga om att behov som ska 

stödjas först behöver upptäckas och urskiljas.  

5.3 Tema två: Matematiskt begåvade elever och vad som gynnar dem 
I team två fördjupas forskningsfältets bild av vad matematisk begåvning är och hur det kan 

yttrar sig. Temat utgår från ett elevindividperspektiv. I kapitlet behandlas aspekter kring hur 

begåvade elevers inlärning, kunskapsutveckling och psykiska välbefinnande påverkas utav 
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undervisningsstrategier, bemötande och kontexter med fokus på reguljär 

matematikundervisning. Temat innehåller tjugotre artiklar med globalspridning, utav dessa 

härstammar tio artiklar från USA. En av artiklarna är från USA och Storbritannien, en är från 

USA och Korea en är från USA, Ryssland och Tyskland. En artikel är från Finland, en artikel 

är från Turkiet, en artikel är från Malaysia och Singapore, en artikel är från Kina, två artiklar 

är från Taiwan, en artikel är från Storbritannien, fem artiklar är från Korea och en artikel är 

från Tyskland och Schweiz. Utav temats tjugofyra artiklar utgår elva studier från ett 

kvantitativt tillvägagångssätt och nio artiklar intar ett kvalitativt angreppssätt. De kvarvarande 

sex artiklarna inkluderar både kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och 

analys. Temat är indelat i fyra underkategorier: ”Kreativitet”, ”Engagemang, motivation och 

psykiskt välbefinnande”, ”genus” samt ”kognitiva förmågor”.  

5.3.1 Resultat av fältet 

5.3.1.1 Kreativitet: 

De är åtta artiklar som tillhör underkategorin kreativitet. Dessa artiklar granskar fenomenet 

kreativitet ur bilogiska perspektiv men även hur kreativa förmågor påverkar inlärning och 

kunskapsutveckling för matematiskt begåvade elever. De artiklar som granskat ”kreativitet” i 

relation till matematisk begåvning är: Schacter et al. (2006) från USA som är kvalitativ.  

Mann (2009) från USA som är kvalitativ och kvantitativ. Hee Kim et al. (2009) från Korea 

som är kvalitativ. Min Kyeong et al. (2016) är från Korea och är kvalitativ. Root-Bernstein 

(2015) är från Korea och som är kvalitativ. Özdemir et al. (2015) som är från Taiwan är 

kvantitativ. Han et al. (2002) är från Korea och USA och är kvantitativ. Fördjupningsartikeln 

Kyeong Kim et al. (2015) är från Korea och intar ett kvantitativt angreppssätt. 

Den första artikeln i kategorin är skriven av Schacter et al. (2006) . Syftet med 

undersökningen är att undersöka hur kreativitet påverkar begåvade elevers inlärning. 

Undersökningen grundas på observationer av fyrtioåtta mellanstadielärare i reguljära 

matematikklassrum. Data grundas på observationer av åtta separata lektioner som lärarna 

utformade för sina ordinarie klasser. Syftet med lektionerna vara att de skulle vara speciellt 

utformade enligt studies anvisningar med olika kreativa matematikuppgifter. När lektionerna 

var genomförda ingick det att lärarna bedömde elevernas svar och arbeten. Elevarbeten och 

tillhörande bedömning ligger till grund för studiens resultat. De områden som mättes var: 

kreativt tänkande, motivationsfrämjande, valmöjlighet, miljö som ökar kreativitet samt 

möjlighet till fantasi. Det som framkommer av studien är att majotiteten lärare har problem att 

utforma undervisning som främjar elevers kreativitet. De som däremot också visas är att 

lärare som lyckas utforma uppgifter som stimulerare elevers kreativitet ger betydande vinster 

för elevers prestationer och resultat, särskilt rörande varierade och fylliga svar (Schacter et al. 

2006).  

Syftet med studien av Mann (2009) är att utveckla en metod som mäter och ökar elevers 

kreativa förmågor i matematik. Behovet av studien uppkom genom att många instrument som 

mäter matematiskt kreativa förmågor är krångliga och avancerade. Metoden som föreslås är 

ämnad att vara enkel att använda. Tillvägagångssättet för att utforma mätinstrumenten 
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framkom genom att undersöka samband mellan elevers matematiska prestation, attityd, 

självuppfattning, kön och förmåga till kreativitet samt lärares uppfattning om matematisk 

talang och kreativa förmågor. Data samlades in från åttionio begåvade mellanstadieelever. 

Regressionsmodellen visar dessa varianser på testproven: trettiofem procent av de 

matematiska poängen kom från kreativitet, tjugotre procent kom från prestation och attityder 

till matematik. De övriga tolv procenten bidrog kön och självuppfattning av sin egen kreativa 

förmåga till. Analysen av resultatet indikerar enligt Mann (2009) att elevers kreativa förmågor 

är av stor vikt för elevers prestationer och resultat.  

I studien av Hee Kim et al. (2009) granskas också begreppet kreativitet och dess påverkan för 

matematiskt begåvade elevers kunskapsutveckling. Resultatet för undersökningen bygger på 

kvalitativa klassrumsobservationer av nitton elever som identifierats som matematiskt 

begåvade. Underlaget för resultatet grundas på observationer av lektioner som inkluderar no-

ämnen i matematiska problemuppgifter. Analyser indikerar att begåvade elever lär sig snabbt 

och är uthålliga i lektionerna. Observationerna visade även att de begåvade eleverna behövde 

handledning och tips för att utveckla kreativitet och variation i strategier, uträkningar och svar 

(Hee Kim et al. 2009).  

Min Kyeong et al. (2016) undersöker kreativitet och kreativproduktivitet inom ramen för 

reguljära matematikklassrum. Studien utformas genom att integrera no-ämnen i 

matematikundervisning. Hypotesen för studien uttrycker att sammanslagning av no och 

matematik kan öka elevers möjlighet att uttrycka kreativa förmågor. Deltagarna är tjugo 

matematiskt begåvade femte och sjätte klass elever i Korea. Data utgår från observationer och 

elevlösningar från åtta problemlösningslektioner. Inför uppgifterna instruerades elever att 

arbeta själständigt. Eleverna uppmanades även att inte separera naturvetenskapliga och 

matematiska begrepp utan använda dem tillsammans. Kvalitativa analyser av lektionerna visar 

att eleverna uppvisar kreativa och varierade uträkningar med hög prestanda. Det som även 

visas är att eleverna var fokuserade, tänkte mycket och visade hög produktivitet under 

lektionerna (Min Kyeong et al. 2016).  

För att förstå sambanden mellan matematiska förmågor och kreativitet har Root-Bernstein 

(2015) studerat överensstämmelsen mellan dessa fenomen. I sin artikel presenteras en 

undersökning som genomförts genom att låta en kontrollgrupp av begåvade yngre vuxna 

skriva dagsscheman utifrån en bestämd mall. Varje dag uppmanades deltagarna att svara på 

olika frågor i olika kategorier relaterat till matematisk begåvning. Det som resultatet indikerar 

är att inte finns några biologiska samband mellan kreativitet och matematisk begåvning. Trots 

detta visar en mer teoretisk undersökning som också ingår i artikeln att människor som 

uppvisar kreativa förmågor är mer utbildade, är mer framgångsrika inom teknik och 

matematik (STEM) samt har mer fritidsintressen än ordinarie befolkning.  De teoretiska 

källorna visar också att det finns samband mellan att utveckla kreativa förmågor och 

förbättrade prestationer. Root-Bernstein (2015) tolkar studiens resultat som att de samband 

som finns mellan kreativitet och matematiska förmågor är likartade kopplingar som finns 

mellan övning och färdighet.  
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I studien av Özdemir et al. (2015) granskas, med kvalitativa angreppssätt, huruvida begåvade 

elevers prestationer gynnas av att utveckla kreativa förmågor. I resultatet presenteras data från 

sex identifierat begåvade elever som deltagit i experimentella lektioner med fokus på att öka 

elevers kreativitet i matematik. Data visar att eleverna uppnår signifikanta skillnader i 

kreativitet före och efter studien. Det markanta skillnaderna är främst att kreativiteten i 

elevers genomförande är mer utförligt och varierat efter experimentet (Özdemir et al. 2015). 

Han et al. (2002) undersöker hur matematiskt begåvade elevers förmåga att tänka, resonera 

och uttrycka sig kreativit påverkar prestationer och resultat. I underökningen tillämpas både 

teoretiska källor och empirirsk forskning. I studien deltar etthundranio andraklasselever som 

genomför olika test speciellt anpassade för syftet med granskningen. En poäng med studien 

vara att utforma testerna ämnesöverskridande, detta för att kunna jämföra elevers kreativa 

förmågor i olika sammanhang. Resultatet kommer från kvantitativa mätningar av testen. 

Undersökningen söker svar på vilka relationer det finns mellan elevers kreativa förmågor, 

prestationer och allmänna kreativa tänkande. Det som utfallet av testerna visar är att elever 

kan inneha domänspecifika kreativa egenskaper som inte påverkar andra domäner. Eleverna 

visade varierade kreativa förmågor i ämnen, istället för att uppvisa en viss kreativ talang. 

Mycket forskning framhåller vikten av att utveckla kreativa förmågor för att utveckla 

matematiska talanger. Men denna studie visar enligt Han et al. (2002) att det inte är kreativa 

förmågor i allmänhet som är betydelsefullt utan snarare domänspecifika förmågor. 

Fördjupningsartikel  

Artikeln av Kyeong Kim et al. (2015) som heter ”The effects of mathematical modeling on 

creative production ability and self-directed learning attitude” är utvald som en av 

fördjupningsartiklarna. Syftet med studien som presenteras i artikeln är att undersöka vilken 

effekten blir av att förena no-ämnen och matematik i relation till elevers kreativa 

problemlösningsförmåga. Studien som har koreanskt ursprung utformades så att tjugo 

matematiskt begåvade elever i årskurserna fem och sex deltog i åtta lektioner. Lektionerna 

utformades genom att kombinera no-ämnen och matematisk i problemuppgifter. Resultaten 

analyserades med kvalitativ fokus. Resultaten åskådliggör att elevers lösningar var mer 

kreativa och innovativa efter de experimentella lektionerna. Elevernas svar i jämförelse med 

tidigare lösningar visar också att integreringen av no-ämnen var produktivt för elevers 

utveckling att tänka och resonera mer kreativit i matematiska processer. I undersökningen 

granskades det också hur forskning uttrycker sig om matematiska prestationer i relation till 

kreativitet och särskilt matematiskt begåvade elever. Studien undersökte även hur läroplaner 

uttrycker sig om kreativitet i matematikämnet. Det som uppkom i granskningen var att 

forskning verkar lyckats påverka läroplaner att inkludera ett flexibelt förhållningssätt till 

kreativitet i matematikämnet. Däremot visar studien även att det i den praktiska 

skolverksamheten ofta ställs väldigt höga krav på begåvade elever vilket därmed ofta 

överskuggar den kreativa aspekten. Däremot har läroplaner i stor utsträckning kunnat 

inkludera kreativitet samtidigt som fokus ligger på ett prestations- och målinriktat lärande.  

Slutsatser av Kyeong Kim et al. (2015) är att särskilt matematiskt begåvade elevers 

kunskapsutveckling gynnas mer av lärande som kombinerar prestations- och målinriktat 

lärande än undervisning som enbart fokuserar på kreativitet.    
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Sammanfattning av fältet: 

Här kommer en sammanfattning av hur fältet uttrycker sig om kreativitet i förhållande till 

matematisk begåvning. Det framhålls i flera artiklar att matematiskt begåvade elever har 

kompetenser att utveckla kreativa förmågor. För att öka matematiskt begåvade elevers 

kreativa förmågor föreslås strategier som innebär att kombinera no-ämnen och matematik 

samt att utforma olika matematiska problemuppgifter. Det som framhålls vara vinsterna med 

att utveckla kreativa förmågor är bland annat att öka elevernas förmåga till utförliga och 

varierade uträkningar.  Ökad kreativitet kopplas även i många artiklar till ökade prestationer 

och högre resultat. Det som däremot också visas av undersökningarna är att begåvade elever 

behöver såväl lärarhandledning som uppmuntran för att utveckla kreativitet. En omtvistad 

fråga är om kreativitet har biologiska kopplingar till matematisk begåvning, då källor både 

hävdar och avvisar sådana samband.  

5.3.1.2 Engagemang, motivation och psykiskt välbefinnande: 

Tre artiklar undersöker hur begåvade elevers psykiska status, motivation och engagemang 

påverkar prestationer och inlärning. De fyra artiklar som ingår i kategorin som benämns 

”engagemang, motivation och psykiskt välbefinnande” är: Thoe Ng et al. (2012) från 

Malaysia och Singapore som är både kvalitativ och kvantitativ.  Shim et al. (2015) är från 

USA som är kvantitativ. Pajares et al (1999) är från USA som är kvalitativ. Samt 

fördjupningsartikeln av Salmela et al. (2015) som är från Finland och som är av både 

kvantitativ och kvalitativ angreppssätt. 

För att möjliggöra för elever att utveckla alla sina förmågor illustrerar Thoe Ng et al. (2012) 

flera olika beståndsdelar som inverkar positivt på matematsikt begåvade elevers 

kunskapsutveckling. En viktig aspekt ligger i att stödja elever att utveckla positiv attityd till 

lärande. En annan punkt som lyfts är att öka elevers akademiska motivation. Studiens hypotes 

utgår från att matematiskt begåvade elever som erbjuds uppgifter de finner underhållande 

eller som utgår från deras egna intressen får ökad motivation för matematikämnet. I studien 

deltog fyratusen sextiosex Malaysiska elever och fyratusen nittionio Singaporianska elever. 

Resultatet av undersökningen grundas på kvalitativa observationer, TIMSS rapporter samt 

kvantitativa test. Utfallet av undersökningen visar på att elevers inlärning påverkas positivt av 

att kombinera naturvetenskap och matematik. Framförallt visas det att sammanslagning av de 

båda ämnena genererar att elevers prestationer i de båda ämnena höjs och detta oavsett elevers 

bakgrund, kön och övrigt stöd. Det som resultatet också visar är att när elevernas resultat 

höjdes ökade även deras motivation. Enligt studiens resultat stärks även elevers motivation då 

de har mål att sträva emot (Thoe Ng et al. 2012).  

Syftet för studien av Pajares et al (1999) är att granska hur elevers motivation inverkar på 

prestationer och resultat. För att besvara syftet med undersökningen deltog etthundraåttioåtta 

elever från reguljärt utformad matematikunderisning och åttiofem begåvade elever som precis 

påbörjat utbildningar specialiserade för högpresterande elever. Resultaten bygger på 

deltagande i två skriftliga prov. Proven var ämnade att undersökta olika aspekter av 

motivation och matematiskprestanda. De båda proven genomfördes vid två separata tillfällen i 

början och i slutet av årskurs fyra. Provsvaren visar inga skillnader mellan eleverna från 
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reguljär undervisning och specialdesignade program gällande ångest, självuppfattning, 

självreglering eller i själveffektivitet. Det testen däremot rapporterar är att eleverna från 

reguljära matematikklassrum vid det senare provet uppvisar lägre ansträngning och 

uthållighet samt upplevde matematiken mindre viktigt än eleverna från 

specialdesignadeprogram. Det som resultaten även visar är att eleverna från 

specialdesignadeprogram på det totala uppvisar bättre akademisk självbild i matematik än vid 

årets början och i jämförelse med övriga elever (Pajares et al 1999).   

Artikeln av Shim et al. (2015) granskar vilken inverkan elevers engagemang och psykiska 

välbefinnande har för utveckla förmågor i matematik. Författarnas hypotes är att de två 

aspekterna, engagemang och psykiskt välbefinnande, är oerhört viktigt för matematiskt 

begåvade elevers positiva kunskapsutveckling. Undersökningen ifrågasätter om elevers 

prestationer och resultat kan tjäna som en moderator för att öka elevers engagemang. För att 

få svar på hypotesen tilldelas etthundrasextionio mellanstadieelever ett test som analyseras 

kvantitativt. Resultaten av testen visar att elever med hög självkänsla ofta också har högre 

emotionellt engagemang och anpassningsförmåga än elever med lägre självkänsla. Likaså har 

elever med hög självkänsla benägenhet att söka hjälp när svårigheter uppstår, vilket möjliggör 

för dem att finna strategier och lösningar att övervinna problem och fortsätta engagera sig i 

kunskapandet. Resultatet visar också att elever som har lägre självkänsla tenderar att undvika 

att be om hjälp och har tendens att tolkar misstag som misslyckanden. I och med att elever 

med lägre självkänsla inte söker hjälp lämnas de också själva i inlärningsprocesser. Det 

ifrågasätts om ensamhet kan öka risken för att eleverna försätter sig i situationer som 

förstärker deras negativa självbild och känsla av misslyckande. Däremot vill författarna 

understryka att lärare har auktoritet och möjlighet att förändra elevers onda spiral och öka 

elevers självkänsla. Exempel som kan hjälpa elever att öka självkänslan är att uppmärksamma 

dem om egna förmågor och styrkor. Självkänsla stärker enligt resultatet elevers möjligheter 

till en positiv akademiska utveckling (Shim et al. 2015).  

Fördjupningsartikel: 

En artikel som kom att väljas ut till fördjupningsartikel är ”Even the best have difficulties: A 

study of Finnish Straight-A Graduates’ Resource Oriented Solutions” av Salmela et al. 

(2015). Syftet med undersökningen som presenteras i artikeln är att granska hur matematiskt 

begåvade elevers resultat påverkas av förmågan att möta motgång framgångsrikt. Studien 

söker också svaren på vilken typ av svårigheter och motgångar som begåvade elever ofta 

möter samt vilka typer av resurser som eleverna tillämpar när svårigheter och hinder uppstår. 

Slutligen granskar studien också hur och om begåvade elevers prestationer påverkas av hur de 

möter svårigheter, problem och motgångar. Underlaget för resultaten kommer från enkäter 

som granskats kvantitativt samt uppsatser och intervjuer som anlyserades kvalitativt. 

Deltagarna är fjorton högpresterande och begåvade finska elever. Analyser av materialitet 

visar att elevernas motivation att anstränga sig vid svårigheter, problem och motgångar i stor 

utsträckning påverkas av egen ambition och egna intressen. I uppgifter som intresserade 

eleverna visade eleverna mer uthållighet och planerade och strukturerade egna handlande 

bättre än i andra uppgifter. Resultatet visar också att eleverna tenderade att se misstag som 

bakslag och svaghet. Materialet visar också att de begåvade eleverna innehar en unik förmåga 
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att njuta trots motgångar, svårigheter och ansträngningar. Dimensionen av njutning visades 

särskilt i de uppgifter elever hade möjlighet att arbeta inom egna intresseområden. Eleverna 

uppvisade också genomgående en positiv bild till den egna förmågan genom att de fokuserade 

på positiva aspektet och egna lyckanden. Utifrån resultaten menar författarna att skolan 

behöver stödja elever att konfrontera motgångar och misslyckanden som en del av utveckling 

istället för tecken på svaghet. Diskussionen av resultatet föreslår att elevers kapacitet att 

använda förmågor i stor utsträckning är beroende av undervisnigens utformning. Det som 

föreslås som fördelaktigt för att öka elevers engagemang och psykiska välbefinnande är att 

utforma aktiviteter utifrån elevers egna initiativ och intressen. I artikeln föreslås det även att 

undervisning för matematiskt begåvade elever bör innehålla självreglering. Författarna hävdar 

att självreglerade undervisningsmetoder möjliggör för elever att själva planera och sätta upp 

mål för lärandet samt att välja att arbeta inom egna intresseområden. Att själv få planera och 

ansvara för delar av inlärning möjliggör också för elever att uppleva positiv kontroll över 

kunskapsutvecklingen. Men för att öka möjligheterna att elever upprätthåller en positiv 

kunskapsutveckling är det viktigt att lärare handleder och stödjer elever i självreglerande 

processer. Lärarstöd kan förslagsvis utformas genom att tillsammans med elever samtala om 

kunskapsutvecklingen, strategier och uppgifter samt genom att hjälpa till att utforma 

realistiska strävansmål (Salmela et al. 2015).   

Sammanfattning av fältet: 

Slutsatser av fältet rörande matematiskt begåvade elevers engagemang, motivation och 

psykiskt välbefinnande presenteras nedan. Fältet indikerar att inlärning, kunskapsutveckling 

samt engagemang, motivation och självkänsla gynnas av att eleverna presterar högt med även 

genom att elever upplever sig kunna kontrollera sin egen inlärning. Det som även visas är att 

självkänsla har stor inverkan på elevers akademiska framgång. I undersökningar betonas att 

elever behöver utveckla förmågor att tackla motgångar framgångsrikt. Flera källor indikerar 

också att elever som vill få goda resultat och utveckla talanger behöver se optimistiskt på egna 

förmågor och möjligheter att lyckas. För att engagera begåvade elever framhålls det att 

undervisning behöver utgå från elevers egna initiativ och intressen då dessa aspekter ökar 

viljan att anstränga sig. Exempel på undervisning som gynnar matematiskt begåvade elevers 

engagemang och självkänsla är självreglerade arbetsformer då eget ansvar möjliggör för 

elever att utforma utvecklingsplaner efter egna behov och intressen. Strategier som också 

föreslås gynnsamma är tydliga instruktioner och arbetsformer som synliggör elevers 

prestationer, framgång och förmågor.   

5.3.1.3 Genus:  

Det är åtta artiklar som tillhör kategorin ”genus”. Dessa texter har granskat genus i relation till 

olika aspekter av matematisk begåvning, kunskapsutveckling och skola. Artiklarna är: 

Stetsenko et al. (2000) som har sitt ursprung i USA, Ryssland och Tyskland och som är 

kvantitativ. Hwa Lee et al. (2012) som är från Korea och USA och som är kvalitativ. Kerr et 

al. (2012) är från USA och är kvalitativ. Haworth et al. (2009) är från USA och Storbritannien 

och är både kvalitativ och kvantitativ. Petersen (2013) är från USA och är kvalitativ. Persson 

Benbow et al. (2000) är från USA och är kvantitativ. Freeman (2003) är från Storbritannien 

och är både kvalitativ och kvantitativ.  Slutligen tillhör artikeln av Preckel et al. (2008) från 



32 

 

Tyskland och Schweiz och som är av både kvalitativt och kvantitativt angreppssätt också 

kategorin genus. 

Som inledning för kategorin genus inkluderas två artiklar som berör mer biologiska aspekter 

av ämnet genus. Den första artikeln är skriven av Kerr et al. (2012) och denna undersökning 

granskar vilka tidiga faktorer som kan komma att påverka könsskillnader. Hypotesen för 

studien uttrycker att det inte på grund av könstillhörighet existerar några biologiska skillnader 

för individers möjlighet att utveckla eller inneha matematiska förmågor. Däremot finns det 

enligt undersökningen skillnader mellan elevers kön och intresse för matematik samt 

matematiska prestationer och resultat. Men de könsskillnader som uppvisas menas enligt 

författarna vara skapade utifrån kultur, samhälle och intresse. För att bevisa hypotesen görs 

observationer på förskolor. Det som studeras är personalens bemötande av barnen i relation 

till kön. Data samlas också från skolpsykologer, kuratorer och litteratur som undersökt 

området. Det som visas av de kvalitativa analyserna är att barn i tidig ålder bemöts olika och 

uppmuntras till olika intressen relaterat till könstillhörighet. Flickor stödjs i mindre 

utsträckning än pojkar till intressen som leder dem till vetenskap, teknik och karriär inom 

matematiska domäner. Det som studien visar enligt författarna är att könskillnader är svåra att 

mäta så länge skolan bemöter elever olika. Men utifrån undersökningen kan man ändå avläsa 

att elevers intresse och resultat till stor del påverkas av bemötande och förväntning från skola 

och skolpersonal (Kerr et al. 2012).  

Haworth et al. (2009) är en av de amerikanska artiklarna som undersökt etiologin bakom 

matematiskbegåvning. Alltså om det finns några bakomliggande biologiska aspekter som 

beror på elevers kön och som påverkar elevernas utveckling av eller ägande av matematisk 

begåvning. Ämnet uppkom genom att forskning bekräftar att kvinnor är underrepresenterade i 

vetenskapliga yrken. Analysen som är av både kvalitativ och kvantitativt angreppssätt 

undersöker syftet utifrån genetiska och miljörelaterade aspekter. Deltagarna för 

undersökningen är tretusen tvillingpar som är hög presterande i matematik. Data utgår från 

elevernas skolresultat från åldrarna nio, tio, och tolv år. Det som utfallet av materialitet visar 

tyder inte på några biologiska skillnader mellan pojkar och flickor rörande matematisk 

begåvning. De slutsatser som Haworth et al. (2009) drar av studien är att genetiska 

skillnaderna påverkas av attityder och bemötande.  

I artikeln av Hwa Lee et al. (2012) framhålls det kulturella perspektivet som en faktor som 

påverkar de könsskillnader som många forskningsrapporter visar. Enligt författarna är de 

skolans och samhällets olika förväntningar på elever som skapar könsskillnader. Fokus för 

studien är att finna vilka egenskaper och förmågor som skiljer könen åt. Det studeras även 

mer specifikt vilka faktorer som påverkar begåvade flickors livs och yrkesval. I studien 

intervjuas två identifierat begåvade Koreanska flickor regelbundet under åtta års tid, från 

årskurs fem till examen från universitetsstudier. Intervjuerna med flickorna varade cirka en till 

två timmar per tillfälle. Resultatet bygger på att intervjuerna transkriberats, kodadats och 

analyserats. Datan jämförs med andra litterära källor om matematiskt begåvade individer och 

elever. Resultatet visar att båda fickorna valde yrken relaterade till matematik. Detta uttrycks 

bero på att de tidigt erkänts begåvade och erbjudits anpassat stöd för att utveckla matematiska 
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förmågor. Resultatet beskrivs vara unikt för matematiskt begåvade koreanska flickor (Hwa 

Lee et al. 2012).  

I en studie av Petersen (2013) undersöks genus i relation till hur skolan identifierar begåvade 

elevers förmågor och talanger. Underökningen utgår från en metaanalys som kombinerar, 

jämför och granskar etthundratrettio vetenskapliga studier mellan åren 1975 till 2011. Det 

som resultatet visar är att pojkar har ett komma niogånger större risk än flickor att identifieras 

som begåvade samt i större utsträckning accepteras till program för begåvade elever. 

Rekommendationer som ges till skolverksamheter är att identifieringsprocesser bör utgår från 

fler utgångspunkter för att minska könsskillnader. Det som även bedöms som viktigt är att 

skolverksamheter uppmärksammar attityder och bemötande relaterat till kön. Enligt 

författarna behöver skolverksamheter, skolpersonal och lärare uppmuntra och stödja flickor 

inom matematiska och tekniska intressen (Petersen, 2013).   

Artikeln av Persson Benbow et al. (2000) är en uppföljningsrapport av en studie om 

könsskillnader hos matematiskt begåvade flickor och pojkar som gjorts drygt tjugo år tidigare 

(1975). Des som visas i studien som gjordes 1975 är att det främst är stora könsskillnader i 

elevers matematiska resonemangsförmåga, med fördel för pojkar. Däremot visar studien från 

1975 att elevers läsförmåga och goda självuppfattning var snarlik för könen. I studien som 

genomfördes av Persson Benbow et al. (2000) medverkar niotusen niohundratjugosju 

intellektuellt begåvade tolv, tretton och fjortonåringar. Data som ligger till grund för resultatet 

är två tester varav ett benämns ”College Board” som kan jämställas med ett högskoleprov i 

matematik samt ett verbalt prov. Testen är utformade för elever i högre åldrar än deltagarna i 

studien. Resultaten av proven visar stora könsskillnader och med fördel för pojkar. Resultaten 

bekräftar de könsskillnader i matematisk resonemangsförmåga som fanns redan 1975. 

Resultaten visar också att test och uppgifter är utformade med fördel för pojkar (Persson 

Benbow et al. 2000). 

I en undersökning av Freeman (2003) uppger resultatet att brittiska mellanstadieflickor 

överträffar pojkars resultat i flertal ämnen däribland matematik. Däremot visar studien också 

att dessa könsskillnader inte existerar i samma utsträckning i USA. Resultatet av studien 

indikerar att det finns två faktorer som särskilt påverkar brittiska flickors höga akademiska 

prestationer. Den första aspekten är att brittiska flickor har större tilltro till den egna förmågan 

än amerikanska flickor. Den andra punkten har mer strukturella utbildningsmässiga 

förklaringar. Det som verkar påverka brittiska flickors resultat och motivation för matematik 

positivt är den brittiska skolan satsningar. Den brittiska skolan har nämligen avsatt resurser 

för att upptäcka, identifiera och förändra olika mönster, arbetsformer och attityder som 

existerar och som påverkars utifrån elevers kön. Några områden som omorganiserats är att 

skolan i matematikundervisnigen infört könsseparerade arbetsformer, ökat inslag som bygger 

på elevers egna erfarenheter samt erbjudit flickor speciell konsultation och handledning. Det 

som även tillkommit i den brittiska skolan är att nationella inspektioner kontinuerligt 

kontrollerar att alla elever oavsett kön har lika möjligheter att lyckas i skolan. Författarna 

anser att studien visar att det finns traditionella könsmönster som behöver brytas för att 

erbjuda alla elever oavsett kön likvärdig utbildning (Freeman, 2003).  
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Artikeln av Stetsenko et al. (2000) är en storskalig och tvärkulturell studie. Studien 

genomfördes med över tretusen elever i årskurserna två, sex och sju. Det som främst visas av 

granskningen är att flickor i flertal kulturer har lägre akademisk självbild i majoriteten av de 

länder som jämförts. Mer generellt visar studien att matematikundervisning ofta är utformad 

och anpassad till förmån för pojkar. Utifrån undersökningen framgår det också att pojkar och 

flickor uppvisar stora skillnader i prestationer och förmågor både nationellt och internationellt 

samt inom olika områden av matematik. Det som skiljer är att pojkar i större utsträckning 

identifieras som matematiskt begåvade, trots att könen rent statistiskt ofta presterar likvärdiga 

resultat på prov (Stetsenko et al. 2000).  

Den sista artikeln som studerat området matematisk begåvning i relation till genus är Preckel 

et al. (2008). I artikeln jämförs matematiskt begåvade pojkars och flickors prestationer, 

självuppfattning samt intresse och motivation för matematik. Dessutom undersöks det om 

aspekterna har särskilda kopplingar till matematisk begåvning. Datainsamlingen utgår från att 

jämföra prov och lösningsförslag mellan pojkar och flickor samt mellan begåvade elever och 

elever som presterar på medelnivå. Urvalet av de trehundrasextiotvå eleverna är likafördelat 

begåvade och medelbegåvade elever. Båda elevgrupperna valdes slumpmässigt ut bland 

tvåtusen femtionio sjätte klass studenter. De som också mättes i olika tester både kvalitativt 

och kvantitativt var olika matematiska förmågor och komponenterna. Resultatet visar att 

pojkar uppnår högre provresultat samtidigt som resultatet pekar på att det inte finns några 

nämnbara könsskillnader för elevers betyg. Flickors akademiska självuppfattning, intresse och 

motivation visas vara lägre än pojkars. Det som även illustreras i resultaten är att begåvade 

elever uppvisar större könsskillnader än elever som presterar på medelnivå (Preckel et al. 

2008).  

Sammanfattning av fältet: 

Här följer en sammanfattning av kategorin genus. De undersökningar som undersökt 

eventuella biologiska skillnader mellan kön och matematisk begåvning slår bort dessa idéer. 

Istället framhålls det att det är skolans och skolpersonals attityder och bemötande samt 

omgivande kultur och samhälle som ytterst skapar könens förutsättningar och intresse. Flera 

artiklar framhåller genom sina undersökningar att barn redan i tidig ålder ofta bemöts och 

uppmuntras till olika intressen utifrån könstillhörighet. Däremot visar några artiklar att flickor 

som tidigt identifieras som matematiskt begåvade eller uppmuntrats inom matematik har 

samma möjligheter som pojkar att utveckla matematisk begåvning och välja domänspecifika 

intressen, utbildningar och yrken. Eftersom att granskningar visar att flickor uppvisar läger 

självuppfattning och engagemang för matematik föreslår källor att flickor ska erbjudas 

särskild konsultation och handledning inom ämnet. Resultaten visar dock att flickor mer 

sällan än pojkar identifieras som matematiskt begåvade. Utifrån ett skolperspektiv 

exemplifierar forskningen att arbetsformer, uppgifter och strategier är utformade med fördel 

för pojkar. För att motverka könsskillnader i matematikundervisning behöver det göras 

djupgående utvärderingar av de mönster, attityder, bemötande och pedagogiska strategier som 

används och råder på skolor runt om i världen.  
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5.3.1.4 Kognitiva förmågor: 

Den sista kategorin för tema två heter kognitiva förmågor. Denna kategori inkluderar 

undersökningar av mer biologisk karaktär. Studierna jämför samt undersöker vilka egenskaper 

och förmågor som är vanligt förekommande eller viktiga för att utveckla matematisk talang.  

De tre artiklar som ingår i kategorin är fördelade enligt: Lubinski (2010) som är från USA är 

kvantitativ. Pavlekovic et al. (2010) som är från Kroatien är kvantitativ. Samt slutligen Kettler 

(2014) som är från USA och som intar ett kvantitativt angreppssätt.  

Den första artikeln i kategorin är skriven av Lubinski (2010) och denna undersökning 

granskar vilken roll elevers spatiala förmåga har för att utveckla matematisk begåvning. 

Begreppet spatial förmåga inbegriper i artikeln elevers kapacitet att föra avancerade 

resonemang och föreställa sig längder, ytor och figurer. För att besvara frågan utgår studien 

från ett kvantitativt angreppssätt och är utformad som en litteraturanalys. Källorna som ligger 

till grund för litteraturanalysen utgår från forskning som är hämtad från över femtio år tillbaka 

i tiden. Resultaten som framkommer av litteraturanalysen är att den spatial förmåga har stor 

betydelse för elevers möjligheter att utveckla matematiska förmågor och talanger. Som 

förslag uppmanas skolan att organisera undervisning som erbjuder elever att träna och 

utveckla spatiala förmågor, ingen specifik strategi föreslås (Lubinski 2010). 

Syftet med nästa artikel av Pavlekovic et al. (2010) är att identifiera betydelsefulla egenskaper 

hos matematiskt begåvade barn. Ett av huvudsyftena med studien var att utforma ett verktyg 

för lärare i reguljär matematikundervisning som underlättar identifieringsprocessen av 

begåvade elever. Tillvägagångsättet för datainsamlingen utgår från neurala nätverk och 

logistisk regression samt grundas resonemang på teoretiska källor. Resultatet bygger på fem 

delar: matematisk kompetens, kognitiva komponenter, personliga egenskaper i relation till 

förmågan att utvecklas, miljöfaktorer samt akademisk effektivitet. Studien bygger även på 

observationer av tvåhundrafemtiosju matematiskt begåvade elever från årskurs fyra. Eleverna 

kommer från tio på olika skolor i Kroatien. Det som observationer och data visar är att 

begåvade elever ofta har höga betyg, hög matematisk kompetens samt har god förmåga med 

siffror och beräkningar.  Det som resultaten också indikerar är att begåvade elevers 

prestationer och resultat påverkas av omgivande kontext och miljö (Pavlekovic et al. 2010).  

I en studie med kvantitativt angreppssätt granskar Kettler (2014) begåvade elevers förmåga 

till kritiskt tänkande. Deltagarna i studien är över tvåhundra fjärdeklasselever. Av dessa har 

fyrtiofem elever identifierats som matematiskt begåvade och de övriga etthundrasextiotre 

eleverna räknas som generellt begåvade. För att urskilja om matematisk begåvning ökar 

elevers möjlighet till kritiskt tänkande utformades två tester som undersökte elevers förmåga 

av kritiskt tänkande. Alla eleverna fick fylla i två separata tester. Det som resultatet av 

testerna visar är att eleverna oavsett identifierad matematisk begåvning eller inte uppfyller 

likvärdiga kapaciteter att utveckla kritiskt tänkande (Kettler 2014).  

Sammanfattning av fältet: 

Det som först behöver lyftas är att resultaten som sammanfattas behöver ses i relation till den 

knappa mängd artiklar som ingår i kategorin. Fältöversikten visar i en artikel att matematiskt 
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begåvade elever ofta presterar högt samt generellt har goda förmågor i olika matematiska 

sammanhang. Däremot visar en artikel att matematisk begåvning inte genererar fördelar 

rörande förmågan till kritiskt tänkande. För att stödja matematiskt begåvade elever i 

undervisingen föreslås uppgifter som tränar och utvecklar spatiala förmågor genom att föra 

avancerade resonemang och räkna med längder, ytor och figurer.  

5.3.2 Sammanfattning av tema 2 

De generella slutsatserna som kan dras inom tema två är att matematiskt begåvade elever ofta 

presterar högt samt har en god allmänförmåga i matematik. Vidare uttrycker artiklarna att 

matematiskt begåvade elevers kunskapsutveckling stimuleras av individanpassade och 

själreglerade arbetsformer som anpassas efter elevers kunskapsnivå, förmågor och 

inlärningsstil. Individanpassade och själreglerade arbetsformer möjliggör även för lärande 

som utformas utifrån elevers egna intressen och egna mål, vilket flera artiklar indikerar 

påverkar begåvade elevers kunskapsutveckling positivt. Men för att kunna kontrollera elevers 

positiva kunskapsutveckling och engagemang för studierna samt för att förhindra att elever 

upplever missmod eller misslyckande i kunskapsutvecklingen visar källor att lärare behöver ta 

en aktiv del i elevernas kunskapande. Undervisning för matematiskt begåvade elever behöver 

därmed utifrån flera källor innehålla såväl självreglerande arbetsformer som lärarhandledning. 

Undervisningsstrategier som också specifikt framhålls gynna begåvade elever är arbetsformer 

som utvecklar spatiala och kreativa förmågor samt uppgifter som är utmanande och 

djupdykande. Däremot visar fältöversikten att elevers möjlighet till adekvat undervisning 

påverkas av elevernas kön, etniska och socialekonomiska tillhörighet samt geografiska 

hemvist. Granskningar som studerat eventuella biologiska skillnader rörande matematisk 

begåvning slår bort olikheter på grund av genus. Ändå visar flera källor att skolverksamheter 

och lärare bemöter och förväntar sig olika av flickor och pojkar. Undersökningar av 

skolverksamheter visar också att fler pojkar identifieras som matematiskt begåvade samt att 

skolans struktur och pedagogik gynnar pojkars kunskapsutveckling.  

5.4 Tema tre: Inkluderad eller exkulderad? - undervisning för matematiskt 

begåvade elever 
I avsnittet som följer behandlas tema tre som presenterar vad fältet uttrycker om begåvade 

elevers kunskapsutveckling i relation till perspektiven undervisningsstrategier, arbetsformer, 

miljö och organisatoriska lösningar. Tema tre består av tjugosex artiklar. Artiklarnas ursprung 

har global spridning men är övervägande från USA. Nitton artiklar är från USA, tre artiklar är 

från Korea, en artikel är från Jordan, en artikel är från Nederländerna och två artiklar från 

Storbritannien. Utav de tjugofem artiklarna är arton datainsamlingar utförda med kvalitativa 

metoder, tre artiklar intar ett kvantitativt angreppssätt och övriga sex artiklar utgår från både 

kvalitativa och kvantitativa metodansatser. Tema tre är indelat i sex underkategorier: 

”specialdesignadeprogram, nivågruppering eller reguljära klassrum”, ”avancerade uppgifter 

eller utmaning”, ”miljö”, ”självstudier eller självreglering”, ”sammarbetsförmåga” och 

”problemlösning”.  
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5.4.1 Resultat av fältet 

5.4.1.1 Specialdesignadeprogram, nivågruppering eller reguljära klassrum: 

Underkategorin ”specialdesignadeprogram, nivågruppering eller reguljära klassrum” uppkom 

genom att söksträngen inkluderade sju artiklar som undersöker området. Artiklarna i 

kategorin är: Hong et al. (2011) från USA som är både kvantitativ och kvalitativ.  Mi Choi 

(2014) från Korea som är kvalitativ. Swiatek et al. (2003) från USA som är både kvalitativ 

och kvantitativ. Assouline et al. (2012) som är från USA och som är kvantitativ. Warne 

(2014) från USA och som är kvantitativ. Adelson et al. (2012) från USA som är kvalitativ. 

Samt den sista artikeln av Lee et al. (2008) som är från Korea och som utgår från ett 

kvalitativt angreppssätt.  

Inledande för kategorin är artikeln av Hong et al. (2011) vars undersökning syftar till att 

granska vilka faktorer som ligger bakom de höga elevresultat som ofta är utfallet för 

specialdesignade utbildningsprogram. För att få fram data jämförs förhållningssätt och 

arbetsformer. Deltagarna i studien är etthundraåttiotvå mellanstadielärare. Data är hämtat från 

dokument och studieresultat från lärarna och de elever som de undervisar. Utav lärarna 

undervisar sextionfem av dessa på specialdesignade matematikutbildningar och övriga lärare 

undervisar i reguljära matematikklassrum. Det som framgår av studien som jämför de två 

lärarkategorierna är att de sextiofem lärarna som undervisar i specialdesignade 

utbildningsprogram uppvisar mer avancerad kunskapssyn samt har högre uppsatta mål för 

lärandet och elevers kunskapsutveckling. Däremot visar studien inga större skillnader mellan 

lärargrupperna rörande motivation att lära ut, metakognitiva strategier och självutvärdering. 

De lärare som undervisar i reguljära klassrum uppvisade mer spontan och förnuftsrelaterad 

planering än lärare i specialdesignade program som i högre grad övervakar och planerar 

undervisningsprocesser. Utifrån resultatet föreslår artikeln att lärare i reguljär 

matematikundervisning behöver erbjudas inslag av kompetensutbildning för att öka inslag av 

utvärdering och planering i undervisningen. Det föreslås att ökade pedagogiska kompetenser 

skulle höja resultaten för begåvade elever i reguljära klassrum (Hong et al. (2011).  

Artikeln av Mi Choi (2014) jämför två Koreanska specialdesignade utbildningsprogram för 

matematiskt begåvade elever. Syftet med underökningen är att anamma institutionernas 

angreppssätt i reguljärmatematikundervisning. Det som skiljer de båda utbildningarna åt är att 

en av utbildningarna intar en mer flexibel pedagogik med stor fokus på kreativa processer och 

elevers egna initiativ. Den andra pedagogiken är av mer akademisk karaktär. Det som även 

skiljer de båda utbildningarna åt är vad lärandet ska generera. Resultaten visar att den 

akademiskt inriktade skolformen har tydligt uppsatta mål för lärandet som även mäts och 

kontrolleras statiskt. I den mer flexibla och kreativa pedagogiken framhålls i stället 

reflektionsförmåga samt innovativa och varierade lösningsförslag. Det som också visas av 

studien är att trots markanta skillnader i utbildningarnas utformning och pedagogik genererar 

eleverna likvärdiga prestationer och uppvisar jämnbördigt engagemang för studierna (Mi 

Choi, 2014). 
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I artikeln av Swiatek et al.(2003) undersöks det vilken inverkan elevers kulturella, sociala och 

ekonomiska bakgrund har på antagning till specialiseradeutbildningsprogram eller 

utbildningar för begåvade elever. Data bygger på kvantitativa resultat av ett 

multifrågeformulär från “American College Testing” (ACT). Testet är genomfört av tre 

miljoner amerikanska elever som går på reguljära skolor. Data utgår också från kvalitativa 

analyser av fyratusen femhundrafjorton identifierat begåvade elever i årskurserna tre, fyra, 

fem och sex som alla går på program specialiserade förbegåvade elever. Resultaten som 

framkom genom att jämföra de båda elevgrupperna visar att elever som erbjuds 

specialdesignade utbildningsprogram lär sig mer effektivt och presterar högre resultat än 

elever som går i traditionella skolsystem. Den storskaliga studien visar däremot också att 

elever inte ges lika möjligheter att delta i specialiserade utbildningsprogram. Det som 

påverkar om elever erbjuds och har möjlighet att delta i specialiserade utbildningsprogram är 

elevers hemvist och socioekonomisk bakgrund (Swiatek et al.2003).  

I artikeln av Assouline et al. (2012) framhålls fördelar med särskilda och separata lösningar 

för att utbilda matematiskt begåvade barn. Den positiva inställningen kommer ur en 

longitudinell och storskalig undersökning som granskat hur nivågruppering påverkar elevers 

matematikresultat. Studien visar att skolor uppvisar stora skillnader rörande bland annat 

skolresultat för matematiskt begåvade elever. Det visas att matematiskt begåvade elever som 

erbjuds att delta i olika former av nivågruppering presterar högre resultat än elever som inte 

går i traditionellt utformad matematikundervisning (Assouline et al. 2012).  

Warne (2014) undersöker om det finns skillnader mellan kön, etnicitet och 

socioekonomisktillhörighet på specialdesignade program för matematisk begåvning i USA. 

Det som prövas är om det finns skillnader för grupperna vad det rör provresultat och betyg. 

Undersökningen testar tvåhundratjugofyra begåvade mellanstadieelever som accepterats på 

program för begåvade elever. Studien är longitudinellt utformad med kvantitativa 

undersökningsmetoder. Resultatet visar betydande skillnader mellan testdeltagare rörande 

betyg och poäng på prov. Des som visas är att flertalet elever som deltar i utbildningarna är 

vita amerikaner. Granskningen visar också att vita amerikaner tenderar att vara 

överrepresenterade i kategorin höga betyg och höga poäng på prov. Undersökningen visar 

däremot marginella skillnader för elevers deltagande och skolresultat i relation till kön och 

socioekonomiska tillhörighet (Warne, 2014).  

I artikeln av Adelson et al. (2012) granskas det hur elevers attityder och resultat påverkas av 

deltagande i program som är speciellt utformade för matematisk begåvning. 

Litteraturanalysen utgår från en longitudinell studie som intar kvalitativa angreppssätt. 

Studien undersöker utifrån ett internationellt perspektiv utbildningsprogram som är speciellt 

anpassade till matematiska begåvade elever i årskurserna tre och fem. Resultatet visar knappa 

skillnader för begåvade elevers prestationer och resultat mellan att erbjudas specificerad 

utbildning eller delta i reguljärt utformad matematikundervisning. Undersökningen indikerar 

tillskillnad från många andra undersökningar att specialdesignade programmen inte eller i 

liten mån påverkar elevers möjlighet till högre resultat eller förbättrad attityd till matematik 

(Adelson et al. 2012).  
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Den sista artikeln i denna kateorin är skriven av Lee et al. (2008) och undersökningen 

granskar ”The talent search modell” som är en specialdesignad modell utarbetad för 

matematiskt begåvade elever. Data kommer från en storskalig undersökning. I studien deltar 

över tre miljoner amerikanska elever som alla går på utbildningsprogram för begåvade elever. 

För att stärka validiteten för undersöknigen bygger resultatet även på data från kvalitativa 

analyser av elevportföljer, elevresultat och elevers uträkningar på olika tester samt uppgifter 

från lärare och föräldrar. Resultaten visar att elever som erbjuds ”The talent search modell” 

lär sig effektivt och presterar höga resultat. Resultatet visar även att olika former av 

nivågruppering eller utbildningsprogram specialiserat för matematisk begåvning i stor 

utsträckning inte erbjuds likvärdigt till alla elever. Det som visas påverka möjligheter till olika 

anpassningar är elevers etniska tillhörighet, socioekonomiska standard eller hemvist (Lee et 

al. 2008).  

Sammanfattning av fältet: 

Nedan presenteras en sammanfattning av fältet rörande specialdesignade utbildningsprogram 

och nivågruppering kontra reguljära matematikklassrum. Det som indikeras i några artiklar är 

att specialiserade undervisningsprogram har högre krav på lärarkompetens. Framförallt 

gällande lärares kunskapssyn, mål för lärandet och förmågan att övervaka och planera elevers 

kunskapsutveckling. Några av artiklarna framhåller att lärare i reguljär 

matematikundervisning behöver erbjudas kompetensutbildning för att öka förmågan anpassa 

undervisning till matematiskt begåvade elevers behov och förutsättningar. Flera studier 

indikerar att elever som erbjuds specialdesignade program eller nivågruppering lär sig mer 

effektivt och presterar högre resultat än elever i reguljärt utformad matematikundervisning. 

Däremot tyder resultaten också på att elever inte erbjuds specialdesignade program eller 

nivågruppering likvärdigt. Det som framhålls påverka deltagande är elevers hemvist, 

etnisktillhörighet och socioekonomisk bakgrund.  

5.4.1.2 Avancerade uppgifter eller utmaning: 

Sju undersökningar har undersökt hur eller om elever med matematisk begåvning gynnas av 

uppgifter som utformas utmanande eller avancerat. Artiklar som ingår i kategorin är: Swiatek 

(2007) från USA som är kvalitativ. Dimitriadis (2016) från Storbritannien som är kvalitativ. 

Stanley (2000) från USA som är kvantitativ. Robertson et al. (2016) från USA som är 

kvalitativ. Lee et al. (2010) som är från USA och som är kvantitativ. Rutkowski et al. (2012) 

som är från USA och som är både kvalitativ och kvantitativ. Slutligen tillhör också 

fördjupningsartikeln av Scager et al. (2014) från Nederländerna kategorin och denna 

undersökning intar ett kvalitativt angreppssätt. 

Inledande artikel i kategorin är en studie av Dimitriadis (2016). Artikeln av Dimitriadis 

(2016) utgår från hypotesen att matematiskt begåvade elever behöver erbjudas undervisning 

som inkluderar både djupinlärning och acceleration för positiv kunskapsutveckling. 

Deltagarna i studien är alla identifierade som matematiskt begåvade elever och de kommer 

från fyrtiofyra olika fjärde klasser i Storbritannien. Resultaten som utgår från varierade 

datainsamlingar uppmärksammar att autentiska och utmanade problemuppgifter som 

uppmuntrar till kreativa svar är positivt för begåvade elevers kunskapsutveckling. Resultatet 
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visar också att begåvade elever behöver individanpassade uppgifter som är avancerade och 

djupdykande samt tränar elevernas resonemangsförmåga. Studien betonar även att lärare 

behöver erbjuda elever tillfälle att analysera och utvärdera kunskapsprocesser. För att möta 

dessa behov i undervisningssammanhang visar studien att lärare behöver äga både ämnes- och 

pedagogiska kompetense rörande matematisk begåvning samt har förmågan att vara flexibel 

till metod- och materialval. I diskussionen uttrycker författaren att begåvade elever behöver 

erbjudas undervisning som tränar och utvecklar ”högre ordningens tänkande”, vilket 

författaren också uttrycker är avgörande för att elever ska kunna utveckla matematiska 

talanger (Dimitriadis, 2016).  

I artikeln av Swiatek (2007) undersökts det vilka olika strategier skolor använder för att pröva 

elevers förmågor och kunskaper i reguljär matematikundervisning. Undersökningen visar att 

de strategier som är vanligt förekommande för att pröva elevers förmågor och kunskaper inte 

tillåter begåvade elever att visa sina förmågor och kunskaper fullt ut. Utifrån resultatet anser 

författarna att skolan behöver förändra sina mätmetoder och identifiering grunder. Om elever 

inte har möjlighet att visa alla kunskaper och förmågor fullt ut medför det att lärare inte får 

korrekt information om elever vilket i sin tur gör det svårt för lärare att anpassa och planera 

undervisning efter elevers kunskapsutveckling. Undersökningen visar också att prov och test 

som skolan använder för att pröva elevers förmågor och kunskaper i matematik ofta är för 

enkla för begåvade elever. Som lösning föreslås att skolan använder modellen ”The talent 

search model” för begåvade elever i reguljär matematikundervisning. För att öka elevers 

möjligheter att visa sina kunskaper inkluderar modellen att elever erbjuds avancerade 

uppgifter och prövas med tester som är utformade för äldre elever. För att undersöka 

hypotesen inkluderas även litterära källor från flera decennier tillbaka i tiden. Den empiriska 

delen av undersökningen utgår från observationer och provresultat från experimentella 

klassrumsuppgifter utformat enligt ”The talent search model”. I undersökningen deltar globalt 

spridda matematiskt begåvade elever från årskurserna två till åtta. Det som resultaten av 

undersöknigen visar är att elever som erbjuds ”The talent search model” presterar högre och 

ökar hastigheten för kunskapsutvecklingen jämfört med tidigare. Resultaten visar också att 

elevernas lärare som använde ”The talent search model” upplevde ökade möjligheter att 

identifiera elevers förmågor och kunskaper. Utifrån ett elevperspektiv framhåller författaren 

att eleverna själva uppvisade och uttryckte positiva erfarenheter av ”The talent search model” 

(Swiatek, 2007).  

Följande artikel är skriven av Stanley (2000) och grundas på en studie vid namn ”The Study 

of Mathematically Precocious Youth” (SMPY) som utförts på Johns Hopkins University. Det 

som granskas är elevresultat samt hur läromedel och flertal olika större standardiserande test 

är utformade. Det som demonstreras i resultatet av SMPY är att alla elever men främst 

begåvade elever behöver erbjudas undervisning som faktiskt lär dem kunskaper de inte redan 

kan. Det som även lyfts i resultatet är att begåvade elever behöver erbjudas utmanande 

uppgifter för att stimuleras och engageras i inlärnigen. Resultaten visar också att många 

läromedel som används i reguljär matematikundervisning inte erbjuder begåvade elever att 

möjligheter att tänka, resonera och reflektera djupgående (2000).   
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I artikeln av Robertson et al. (2016) presenteras det inledande att matematiskt begåvade 

elevers klassrumsprestanda, motivation och resultat gynnas av undervisning som innehåller 

moment av djupdykning och hög kunskapsnivå. Det som studien grundas på är data från en 

fokusgrupp bestående av tio aktiva lärare för begåvade elever samt teoretisk data från 

kuratorer, psykologer, forskning och skoldokument. Syftet för fokusgruppen var att fylla i en 

procedurhandbok utifrån användandet av metoden RTI, som i stort går ut på att elever arbetar 

med individanpassade problemlösningar som är baserade på vetenskap. För att kunna mäta 

resultaten användes en tvärvetenskaplig skattningsskala. Det som analysen av materialet visar 

är att elever som erbjöds att arbetar med materialet RTI, presterade högre och mer varierat än 

tidigare höjde sina slutbetyg samt ökade elevernas motivation och allmänna prestandan i 

matematikundervisnigen (Robertson et al. 2016).  

Lee et al. (2010) jämför i sin artikel begåvade elever från olika minoritetsgrupper med 

begåvade elever i allmänhet. Det som granskningen sammanställer är hur elever påverkas av 

accelererande inslag i matematikundervisning. Resultatet visar att begåvade elever från båda 

grupperna upplever accelererade matematikundervisning som spännande och fördelaktigt. Det 

som visas specifikt för eleverna från minoritetsgrupper är att de upplever att accelererande 

arbetsformer förbereder dem för högre utbildningar. Undersökningen visar att lärare uppfattar 

att deras stöd är viktigt för elevers positiva upplevelse av acceleration. Granskningen visade 

också att de accelererande inslagen ökade elevernas engagemang och akademiska prestationer 

i allmänhet. Det visades inga negativa effekter av att införa accelererande inslag för någon av 

elevgrupperna (Lee et al. 2010).  

I artikeln av Rutkowski et al. (2012) uppvisas en positiv bild av att införa 

kunskapsaccelererande inslag i matematikundervisningen för begåvade elever. Resultaten från 

en tolv år lång studie som utifrån olika infallsvinklar studerat skolverksamheter i relation till 

matematisk begåvning. Studien inbegriper granskning av lärare och elever, TIMSS rapporter 

och skoldokument. Resultat visar att flertal skolverksamheter på många plan uppfyller kraven 

för at erbjuda matematiskt begåvade elever adekvat undervisning. Av studiens resultat 

framgår det också att den arbetsform som generarer mest positiva fördelar är undervisning 

som innehåller kunskapsacceleration och tydliga mål för lärandet (Rutkowski et al 2012). 

Fördjupningsartikel  

Texten av Scager et al. (2014) ”Challenging high-ability students” är utvald till 

fördjupningsartikel. I artikeln uttrycks det att utmanande arbetsformer påverkar matematiskt 

begåvade elevers kunskapsutveckling positivt. Däremot lyfter texten att befintlig forskning 

inte tydligt specificerar vad som ingår i begreppet utmanande arbetsformer. Undersökningens 

relevans styrks genom att otydliga handlingsförslag försvårar för lärare att agera 

professionellt. Syftet med studien är utveckla och specificera begreppet utmanade 

arbetsformer. Tillvägagångssättet för studien inbegriper att lärare erbjuds 

kompetensutbildning som riktar in sig på arbetsformer med acceleration för matematsikt 

begåvade elever. Efter utbildningen prövas de deltagande lärarnas förändring rörande 

akademisk kompetens, nyfikenhet och motivation. Experimentet är fördelat på två fyra 

timmarslektioner med femton veckors mellanrum. Mellan de båda lektionerna ingår det att 
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lärarna ska organisera de nya kunskaperna och strategierna i sina klassrum samt observera och 

utvärdera undervisningsförloppen. I kompetensutvecklingen fick lärarna utarbeta egna 

parametrar och riktlinjer inom följande kategorier: orientering, finna och utse metoder och 

strategier samt försvara sitt forskningsprogram. Modellen som kompetensutbildningen utgår 

från benämns ”Advanced Cell Biologis” (ACB). ACB modellen är utvecklad i samråd med 

nationella vetenskapliga standarder och har analyserats av experter inom området. ACB 

modellen grundas på antaganden att matematiskt begåvade elever behöver erbjudas 

avancerade uppgifter och höga förväntningar för positiv kunskapsutveckling. Modellen 

bygger likväl på att elever behöver arbeta självständigt vilket förordar att lärare har 

kompetens att instruera och handleda elever att planera, utföra och kontrollera inlärning 

själva. För att pröva tesen att utmaning gynnar begåvade elevers kunskapsutveckling utgår 

datainsamling från intervjuer med lärare och elever, analys av kursmaterial och 

klassrumsobservationer samt experimentella inslag. Utifrån studiens resultat framgår det att 

utmaning gynnar begåvade elevers kunskaps utveckling positivt. En mer detaljerad 

redovisning av resultatet visar att de sekvenser av uppgifter som var utmanande också 

medförde att eleverna upplevde känslor av oro och frustration. Men resultatet indikerar att det 

var under dessa mer ostabila tillstånd av ängslan och vanmakt som elevernas ansträngningar 

maximerades. Författarna antyder att de mer ostabila tillstånden av uppgifterna medförde 

inlärning och kunskapsutveckling. Studien visar också att eleverna strax efter de mer 

frustrerande perioderna av uppgifterna upplevde lycka och tillfredsställelse. De positiva 

känslor som uppstår tolkas av författarna som resultat av att eleverna fått uppleva att på 

egenhand besegra hinder och svåra moment. Resultatet av undersökningen visar enligt 

författarna att elever behöver motiveras för att företa utmaningar och anstränga sig. För att 

motivera elever föreslås att undervisning individanpassas genom att utgå från elevers behov, 

förutsättningar, kunskaper och intressen. Att moderera arbetsuppgifter efter elevers kunskaper 

och intresse undanröjer även hinder som att elever tappar modet eller förlora självkänsla på 

grund av otillräcklighet (Scager et al. 2014).  

Sammanfattning av fältet: 

Här följer en sammanfattning av fältet som behandlar avancerade och utmanade uppgifter.  

Utifrån lärares synvinkel framhålls det i samtliga artiklar att utmanade arbetsformer ökar 

möjligheter att upptäcka, identifiera och bedöma elevers förmågor och kunskaper. Det 

framgår också i några artiklar att lärare behöver inneha kompetenser att individualisera och 

handleda elever i undervisning som utformas utmanande och avancerat. Det understryks i 

samtliga studier att lärare behöver vara både ämnes- och pedagogiskt kompetenta för att 

lyckas utforma och stödja elever i utmanade arbetsformer. Alla undersökningarna visar att 

avancerade och utmanade uppgifter inverkar positivt på begåvade elevers 

kunskapsutveckling. Det framgår att avancerade och utmanande arbetsformer kan möjliggöra 

för ökad inlärningshastighet och motivation samt att elever intresserar sig för uppgifter. 

Artiklarnas resultat exemplifiera att utmanande uppgifter kan inkludera tester som är 

anpassade för högre åldrar, individanpassade uppgifter, avancerade och djupdykande problem 

samt uppgifter som tränar resonemangsförmåga. Studierna uppvisar inga negativa effekter av 

att införa accelererande, utmanade och djupdykande inslag i matematikundervisningen för 
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matematiskt begåvade elever. Det som slutligen får sammanfatta fältet är att källor framhåller 

att utmaning erbjuder begåvade elever möjligheter att uppleva glädjen av att bemästra 

avancerade uppgifter och övervinna svårigheter i matematikundervisningen.  

5.4.1.3 Miljö: 

En annan aspekt som granskats inom tema tre är hur omgivande faktorer så som miljö, 

klassrumsstorlek och arbetsformer påverkar kunskapsutveckling och inlärning för 

matematiskt begåvade elever. De fyra undersökningar som tillhör kategorin ”miljö” är: 

Rayneri et al. (2006) från USA som är kvalitativ. Dimitriadis (2012) som är från 

Storbritannien och som är kvalitativ. Makel et al. (2015) som är från USA och som är både 

kvalitativ och kvantitativ samt slutligen Persson, Benbow et al. (1991) som är från USA och 

som är av kvalitativt angreppssätt.   

Inledande för denna kategori är en artikel av Rayneri et al. (2006) som studerat hur omgivning 

och miljö påverkar matematiskt begåvade elevers kunskapsutveckling. Ämnet försklaras vara 

aktuellt eftersom att flera forskningsrapporter framhåller att både lärare och föräldrar är 

frustrerade över den dåliga undervisningsstandarden som erbjuds matematiskt begåvade 

elever i reguljära matematikklassrum i USA. Tillvägagångssätt och datainsamling för studien 

är bland annat litteratur inom området samt observationer av åttio mellanstadieelever som 

identifierats som matematiskt begåvade. Observationerna gick ut på att identifiera vilka 

lärostilar och strategier som används för att stödja matematiskt begåvade elever i reguljär 

undervisning. Det som också studeras är samband mellan inlärningsstil, klassrumsmiljö och 

elevers prestationsnivåer. Resultatet av studien visar att elevers uthållighet och prestationer 

påverkas av inlärningsstil och klassrumsmiljö. Dessutom visar utfallet av granskningen att de 

elever som erbjuds anpassade strategier samt trivs i sina klassrumsmiljöer uppvisar högre 

prestationer och är mer uthålliga än elever som inte får anpassat stöd eller upplever 

undervisning och skola negativt (Rayneri et al. 2006).  

I en studie av Dimitriadis (2012) undersöks det vilka faktorer som har störst inverkan för 

elevers möjlighet att utveckla matematiska förmågor och begåvningar i reguljär 

matematikundervisning. Data utgår från lärarintervjuer och intervjuer med tjugo identifierat 

matematiskt begåvade elever samt observationer på fyra skolor med över tusen elever med 

varierade kunskapsnivåer. Observationerna studerade genomförandet av en experimentell 

fallstudie som utformades under två månader i olika reguljära matematikklassrum. Analysen 

av fallstudierna visar att det som främst påverkar elevers kunskapsutveckling är lärares 

förhållningssätt och ämneskunskaper samt klasstorlek, miljö och undervisningsstrategier. De 

visades även att dessa faktorer har stor inverkan på om elever identifieras som matematiskt 

begåvade (Dimitriadis, 2012).  

Artikeln av Makel et al. (2015) är en studie som är utförd på ”Duke Talent Identification 

Program” som är en forskningsenhet specialiserad för matematisk begåvning. Studien syftar 

till att studera begåvade elevers praktiska vardag både i och utanför skolan. Datainsamlingen 

för studien bygger på att sexhundrasextioåtta matematiskt begåvade elever fyllde i en 

specialdesignad dagbok. Undersökningen genomfördes genom att deltagarna dagligen fyllde i 
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dagboken som var utformad som ett frågeformulär om vanor och beteenden. Studien pågick 

under ett år. De kvantitativa mätningarna av formulären visar att omgivande kultur och 

samhälle samt tidsfördriv, intresse och bakgrund påverkar elevers kunskapsutveckling och 

skolresultat (Makel et al. 2015).   

I artikeln av Persson, Benbow et al. (1991) analyseras data utifrån en longitudinell studie som 

heter ”the study of mathematically precious youth” (SMPY). I studien följs ettusen 

tvåhundrafyrtiosju identifierat begåvade studenter under tio år från tretton år tills dessa att de 

fyllt tjugotre år. Resultaten bygger på kvalitativa mätmetoder. Det som resultaten av studien 

tyder på är att begåvade elevers prestationer påverkas av miljö och yttre omständigheter och 

den yttre påverkan gäller framförallt flickor (Persson, Benbow et al. 1991).  

Sammanfattning av fältet: 

Gemensamt för de fyra artiklarna som ingår i kategorin miljö är att begåvade elevers 

kunskapsutveckling påverkas av omgivning och miljö. Det som även lyfts i olika källor är att 

eleverna påverkas av undervisningsmetoder och lärarkompetens samt elevgrupp och 

klasstorlek. Det som tydligast syns är att elevernas uthållighet och prestationer påverkas av de 

komponenterna som nämnts. För att underbygga att elever erbjuds en positiv 

kunskapsutveckling framhåller samtliga artiklar professionella lärare, mindre klasser och 

trivsam klassrumsmiljö.   

5.4.1.4 Självstudier eller självreglering: 

Tre artiklar har granskat hur elever som är matematiskt begåvade påverkas av undervisning 

som erbjuder inslag av ”självstudier eller självreglering”. Artiklar i denna kategori är: Hee 

Kim et al (2011) från USA som är kvalitativ. Ysseldyke et al. (2004) som är från USA och 

som är både kvalitativ och kvantitativ. Till denna underkategori tillhör även 

fördjupningsartikeln Stoeger et al. (2015) som är från Korea och som är av både kvalitativt 

och kvantitativt angreppssätt. 

I artikeln av Hee Kim et al. (2011) undersöks hypotesen att elever med matematisk begåvning 

behöver erbjudas själreglerade arbetsformer med adekvat lärarhandledning för en positiv 

kunskapsutveckling. Studien har studerat vilka fördelar självreglering har för matematiskt 

begåvade elever. Det som också studerats är hur lärare kan anpassa undervisning efter elevers 

individuella kunskaper. Utförandet för undersökningen gick till så att nitton identifierat 

begåvade elever deltog i en hundraåttio minuters specialdesignad matematiklektion som 

utformades efter forskningens syfte. Resultaten av lektionen visar att införandet av 

självreglerande arbetsformer ökade elevers motivation och självkänsla. Studien visar också att 

lärarna upplevde att experimentet förenklade för dem i processen att anpassa undervisning till 

elevers unika behov och förmågor. Däremot indikerar undersökningen att de elever som helt 

överläts ta ansvar för studierna åstadkom presterade sämre än elever som erbjuds lärarstöd.  

På det stora hela menar författarna att studien visar att självreglerande arbetsformer som 

kompletteras med aktivt lärarstöd är positivt för begåvade elevers kunskapsutveckling. Det 

som bör inbegripas i lärarstödet är enligt författarna bland annat planeringsstöd, utvärdering 
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och kontroll av kunskapsutveckling samt att tillhandahålla elever med individanpassat 

material (Hee Kim et al. 2011).  

Ysseldyke et al. (2004) undersöker i sin artikel vilken effekt lärarinstruktioner har för 

begåvade elevers kunskapsutveckling i självreglerad undervisning. Studien undersöker genom 

klassrumsobservationer hur två lärare i reguljära matematikklassrum bemöter och stödjer 

begåvade elever. Studien föregår och avslutas med tester som mäter och jämför förändring på 

flertal punkter. Genomförandet för studien organiseras så att en av lärarna anpassar 

instruktioner till de begåvade eleverna i klassen enligt modellen ”Accelerated Math” 

(Advantage Learning Systems, 1998a). Modell går ut på att lärare ger specifika instruktioner 

samt övervakar elevers framsteg. Den andra läraren ska inte göra några förändringar i 

undervisingen till de begåvade eleverna i klassen. Resultaten visar att de elever som erbjöds 

instruktioner enligt ”Accelerated Math” uppnådde bättre prestationer än eleverna som inte 

erbjöds någon anpassning. En annan av de stora skillnaderna var elevernas praktiska 

utförande. De elever som erbjöds ”Accelerated Math” uppvisade mer varierade och utförliga 

svar än övriga elever (Ysseldyke et al. 2004). 

Fördjupningsartikel  

Eftersom att flertal studier i hela fältöversikten berört begreppet eller undersökt vilket 

funktion självreglerade arbetsformer innebär för begåvade elevers kunskapsutveckling har 

“Self-regulated learning (SRL) and the gifted learner in primary school: the theoretical basis 

and empirical findings on a research program dedicated to ensuring that all students learn to 

regulate their own learning” av Stoeger et al. (2015) utsetts som fördjupningsartikel. Artikels 

ståndpunkt bygger på ett förhållningssätt som ställer sig positivt till självreglerade 

arbetsformer för matematiskt begåvade elevers kunskapsutveckling. För att kort sammanfatta 

vad artikeln skriver om självreglerande arbetsformer är det en konstruktiv och aktiv 

lärandeprocess som individuellt och strukturerat organiseras utifrån elevers egna 

målsättningar för lärandet. Det konstruktiva och aktiva i modellen uttrycks genom att eleven 

själv utvärderar, kontrollerar och övervakar de egenformulerade målen. Eleverna behöver 

själva motivera sig och styra inlärningsprocesser för att uppnå mål i tid och ordning. Däremot 

ingår det även aktivt lärarstöd med kontinuerlig utvärdering och återkoppling av 

kunskapandet. Resultaten av studien bygger på data från elevdokument från tvåtusennitton 

slumpmässiga fjärdeklasselever samt empiriska observationer och experimentella 

klassrumsuppgifter från en kontrollgrupp med trehundranittiotre fjärdeklasselever. Deltagarna 

i kontrollgruppen är identifierat matematiskt begåvade och undervisas i reguljärt utformade 

matematikklassrum. Sammanställningen av studien visar att det inte finns kopplingar mellan 

målorienterat lärande och självreglerande arbetsformer. Utifrån ett lärandeperspektiv visar 

resultaten också att begåvade elever som erbjuds självreglerande arbetsformer i reguljär 

matematikundervisning har högre motivation och självkänsla än elever som inte erbjuds 

självreglerade arbetsformer. Det som studien däremot också visar är att undervisning som ska 

lyckas med självreglerande arbetsformer även behöver erbjuda aktivt lärarstöd och 

lärarhandledning för elevers positiva kunskapsutveckling.  Särskilt gäller detta elever i 

grundskoleåldrar. Elever i alla åldrar uppvisar positiva utfall av självreglerade arbetsformer 

som erbjuder aktivt lärarstöd med kontinuerliga samtal, utvärdering av kunskapsprogression 
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samt stöd i planering av fortsatt lärande. Författarna uttrycker att självreglerande arbetsformer 

möjliggör för elever att förstå egna begränsningar samt utveckla entreprenörskap och kreativa 

förmågor. Utifrån ett samhällsperspektiv understryker författarna att självreglerande 

arbetsformer är en samhällsekonomisk investering (Stoeger et al. 2015).  

Sammanfattning av fältet: 

Resultaten av fältet visar att självreglerande arbetsformer är positivt för matematiskt begåvade 

elevers kunskapsutveckling. Det som framhålls i flera artiklar är att självreglerande strategier 

ökar möjligheterna att anpassa svårighetsgrad och uppgifter efter elevers intresse, 

kunskapsnivå, och inlärningsstil. Och dessa aspekter antas enligt samtliga källorna öka elevers 

motivation och självkänsla. Enligt fältet bör däremot undervisning som bygger på 

självreglerande arbetsformer kompletteras med aktivt lärarstöd och lärarhandledning. Det som 

framhålls i flera artiklar är att lärare behöver stödja elever genom att kontinuerlig samtala om 

planering och fortsatt lärande. Källor framhåller att självreglerande arbetsformer ökar skolans 

möjligheter att erbjuda begåvade elever adekvat och individanpassad utbildning.  

5.4.1.5 Sammarbetsförmåga: 

Nedan följer artiklar som undersökt hur matematiskt begåvade elever fungerar i olika typer av 

sammarbeten i undervisningssammanhang. De artiklar som ingår i kategorin 

”sammarbetsförmåga” är: Kane et al. (2004) från USA som är kvalitativ. Diezmann et al. 

(2001) från USA som är kvalitativ samt Stevens et al. (1995) som också är från USA och som 

är av kvalitativt angreppssätt.  

Den första av de tre amerikanska artiklarna i kategorin sammarbetsförmåga är Kane et al. 

(2004) som utfört en studie om hur matematiskt begåvade elever påverkas av att arbeta med 

olika sammarbeten i undervisingen. Studien bygger på fallstudier av två mellanstadielärare 

som undervisar i reguljärt utformad matematikundervisning på samma skola. Skolan som 

lärarna befinner sig på har begränsade resurser men för att ändå försöka stödja begåvade 

elever har lärarna utformat olika typer av elevsammarbeten. Datainsamlingen för studien 

bygger på intervjuer med lärarnas, enkäter till lärare och elever, transkriptioner av 

videoinspelade lektioner samt klassrumsobservationer.  Det som framkommer av materialitet 

är att de begåvade eleverna fungerar väl i olika sammarbeten. De begåvade eleverna har även 

god förmåga att tillsammans med andra elever resonera, söka och lösa uppgifter. Studien visar 

även att de sammarbetsuppgifter som lärarna utformat kompletterar och fördjupar ordinarie 

undervisningsplanering. Studien visade även att majoriteten av eleverna i 

sammarbetsövningarna, oavsett förmågor, utvecklade gemensamma mål för lärandet vilket 

gav eleverna möjlighet att komma varandra nära emotionellt och kunskapsmässigt. Det som 

resultatet av studien däremot också visar är att elevernas sammarbeten sällan följdes upp av 

lärarna samt att eleverna erbjöds mycket lite handledning under sammarbetsövningarna. 

Dessa två aspekter kan antydas som mindre positivt för elevernas kunskapsutveckling i det 

långa loppet. Lärarna förklarar att bristerna främst bero på begränsad tid (Kane et al. 2004).  

I artikeln av Diezmann et al. (2001) undersöks det vilken kapacitet matematiskt begåvade 

elever har i sammarbeten. Det som granskas är förmågan att fullfölja sammarbetsövningar 
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samt hur begåvade elever interagerar med andra elever i olika sammarbeten. Resultaten av 

studien bygger på experimentella uppgifter som bland annat gick ut på att mäta elevernas vilja 

att göra gemensamma övervägande. Mätningarna gick till så att sex identifierat begåvade 

elever deltog i en sextiofem minuters problemlösningslektion. Inför lektionen förbereddes 

elever genom att läraren instruerade dem om olika praktiska faktorer samt gav en kort 

presentation av de tjugo problemuppgifterna som eleverna skulle genomföra. Efter den 

gemensamma inledningen arbetade eleverna i olika smågrupper som omorganiserade under 

lektionens gång. Problemlektionen följdes upp av en gemensam avslutning. I den avslutande 

delen av studien reflekterade lärare och elever över lektionens olika delar, egna upplevelser 

samt problemuppgifternas utförande. Resultaten av studien belyser att de begåvade eleverna 

samverkade bäst när uppgifterna var utmanade och avancerade. Studien visade också att de 

begåvade eleverna hade goda förmågor att fullfölja uppgifter tillsammans. Eleverna visade 

bäst sammarbetsförmåga när grupper och uppgifter var organiserade av läraren. I resultatet 

framgår det också att alla eleverna hade positiva upplevelser av sammarbetsövningarna 

(Diezmann et al. 2001). 

Artikeln av Stevens et al. (1995) undersöker likt övriga artiklar i kategorin hur begåvade 

elevers kunskapsutveckling påverkas utav olika sammarbeten. I artikeln presenteras resultaten 

utav att klasser under två år infört metoden ”The Cooperative Elementary School ” i den 

reguljära matematikundervisningen. Metoden bygger på att begåvade elever sammarbetar och 

gör gruppuppgifter utöver den vanliga undervisingen. Det som också poängteras i metoden är 

att elever och lärare ska planerar inlärningsprocesser tillsammans samt att sammarbetena ska 

erbjuda kontinuerlig lärarhandledning. Data bygger på klassrumsobservationer och 

elevdokument som jämför tjugoen reguljärt utformade matematikklassrum som arbetat utifrån 

metoden ”The Cooperative Elementary School ” samt tjugofyra utbildningsprogram som är 

utformade för matematiskt begåvade elever men som inte integrerat metoden i 

undervisningen. De deltagande eleverna går i olika klasser från årskurs två till sex. För att 

upptäcka effekter av metoden jämförs resultaten för de begåvade eleverna som erbjudits 

metoden och elevresultaten för de övriga eleverna som inte erbjudits metoden. Studiens 

resultat visar att de elever som erbjudits undervisning som utformats enligt ”The Cooperative 

Elementary School ” uppnått högre prestationer i matematiskberäkning och högre resultat i 

allmänhet i jämförelse med eleverna som inte erbjöds metoden (Stevens et al. 1995).  

Sammanfattning av fältet: 

Här följer en kort sammanfattning av de tre artiklar som granskat hur matematiskt begåvade 

elever fungerar i och påverkas av att matematikundervisningen inkluderar 

sammarbetsuppgifter. Det som artklarna är eniga om är att matematiskt begåvade elever har 

goda förmågor att samverka i olika sammarbetsuppgifter. Resultaten indikerar också att 

eleverna som deltagit i undersökningarna upplevt de olika sammarbetsuppgifterna positivt och 

utvecklande. Utifrån ett lärandeperspektiv visar en av artiklarna att elever samverkar och 

presterar bättre när sammarbeten erbjuder uppgifter som kompletterar, fördjupa och utmanar 

kunskaper. Studierna visar även att sammarbeten behöver organiseras med omsorg och gärna 

med initiativ från lärare. Utav de tre undersökningarna visas det inga negativa effekter av att 

inkludera sammarbetsövningar för begåvade elevers kunskapsutveckling.  
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5.4.1.6 Problemlösning:  

Den sista underkategorin i tema tre innehåller två artiklar som fokuserat på vilken inverkan 

undervisningsstrategin ”problemlösning” har för matematiskt begåvade elevers inlärning och 

kunskapsutveckling. Problemlösning som begrepp förekommer i flertal studier i hela 

fältöversikten. Artiklar i kategorin problemlösning är: Subhi (1999) som är från Jordan och 

som är kvalitativ samt Pajares (1996) som är från USA och som utgår från ett kvalitativt 

angreppssätt. 

I artikeln av Subhi (1999) undersöks problemlösning utifrån vilken påverkan det har för 

matematiskt begåvade elevers prestationer, kreativitet och resultat. Hypotesen som ligger till 

grund för undersökningen uttrycker att problemlösning via ”ArabicLOGO-modellen” ökar 

matematiskt begåvade elevers prestationer, kreativitet och resultat i matematik. Data utgår 

dels från litterära källor som granskats området men även från klassrumsexperiment som 

innebar att flera reguljära matematikklassrum prövade att erbjuda begåvade elever lektioner 

som utformades i enighet med ArabicLOGO-modellen. Lektionerna med ”ArabicLOGO-

modellen” utformades genom att elever arbetade i par med dataspelsdesignade 

problemuppgifter. Dataspelen är utformade med möjlighet till anpassning efter elevers behov, 

intresse och kunskaper. För att öka elevernas motivation och engagemang bygger metoden 

även på att elever själva arbeta fram mål för lärandet. Lärarnas roll i experimentet var att 

tillhandahålla elever med handledning och matematiska idéer men främst att förstätta sig i 

bakgrunden av inlärningsprocessen. Resultatet av studien visar att de problembaserade 

dataspelen påverkade de begåvade elevernas prestationer, kreativitet och resultat positivt. Av 

studiens utfall framgår det tydligt att datorspelen ökade de begåvade elevernas kreativa 

förmågor bland annat genom att de använde och formulerade varierade matematiska idéer 

(Subhi, 1999). 

I artikeln av Pajares (1996) granskas det hur begåvade elevers självuppfattning och 

självförtroende påverkas av problembaserad matematikundervisning. I studien deltar 

sextiosex matematiskt begåvade elever samt tvåhundratrettiotvå normalbegåvade elever. Alla 

deltagare i studien går i klass åtta i reguljärt utformad matematikundervisning. Data bygger på 

elevdokument och klassrumsobservationer av lektioner som utformats med problembaserad 

undervisning. Resultatet visar att begåvade flickor överträffar begåvade pojkar i prestationer. 

Däremot visade studien inga skillnader för könen relaterat till självuppfattning och 

självförtroende. De begåvade eleverna visade högre och mer exakt självuppfattning och 

självförtroende i problemuppgifterna än övriga elever. De begåvade eleverna uppvisade även 

lägre ångest för att ta sig an problemuppgifter och matematik i allmänhet (Pajares, 1996). 

Sammanfattning av fältet: 

Det två artiklarna visar samstämmighet i frågan om att begåvade barn motiveras och 

engageras av problemlösande aktiviteter. De förmågor som problemuppgifter främst gynnar är 

enligt artiklarna elevers kreativitet genom förmåga till varierade strategier och 

lösningsförslag. Enligt den senare artikeln har matematiskt begåvade elever god förmåga att 

anta problemuppgifter utan oro att misslyckas eller känna nederlag.  
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5.4.2 Sammanfattning av tema 3 

Som en sammanfattning av tema tre kan man lyfta att samtliga källorna uttrycker att 

matematiskt begåvade elever behöver specifika undervisningsanpassningar utöver reguljära 

kursplaner. Det visas i flera artiklar att begåvade elevers kunskapsutveckling påverkas av 

såväl omgivning och miljö som vilken undervisningsform de erbjuds. Det som källorna 

exemplifierar som gynnsamma strategier för att stödja matematiskt begåvade elever är bland 

annat självreglerande arbetsformer, problemlösande aktiviteter, uppgifter som tränar kreativa 

förmågor samt olika sammarbeten. Det lyfts i samtliga artiklar att begåvade elever kan höja 

prestationer och träna olika matematiska förmågor mer djupgående om undervisning erbjuder 

individuella anpassningar. För att underbygga att matematiskt begåvade elever erbjuds det 

stöd de behöver visar flera studier även att det är adekvat med professionella lärare, mindre 

klasser och trivsam klassrumsmiljö. Samtliga studier uttrycker att lärare behöver vara både 

ämnes- och pedagogiskt kompetenta för att lyckas utforma undervisning som möter begåvade 

elevers behov och förutsättningar i reguljära klassrum.  

6 Diskussion  
Syftet med denna systematiska litteraturanalys är att kartlägga forskningsfältet utifrån olika 

aspekter av matematiskt begåvning i relation till skola, undervisning och lärande. För att 

besvara syftet ställdes frågan: Hur kan reguljär matematikundervisning anpassas till 

matematsikt begåvade elevers särskilda behov och förutsättningar? För att strukturera fältet 

delades fältöversikten in i tre teman. Det första temat analyserar olika aspekter av lärares roll i 

begåvade elevers kunskapsutveckling. En sammanfattning av fältöversikten är att det inte 

finns ett givet svar i frågan. Däremot framhåller flera källor att lärares ämneskunskaper och 

pedagogiska strategier är av hög prioritet för att kunna stödja matematiskt begåvade elever att 

utveckla sin fulla potential i matematik. Det andra temat är inriktat på att beskriva 

matematiskt begåvade elevers särskiljande förmågor och egenskaper. I tema två inbegrips 

bilogiska, kognitiva och rumsliga aspekter. Utav fältöversikten kan man dra slutsatserna att 

individer som identifieras som matematiskt begåvade ofta innehar snarlika egenskaper och 

förmågor. Källor visar också att begåvade elever behöver individuellt utformade kursplaner 

och anpassningar för att öka möjligheterna för en positiv kunskapsutveckling. Temat tre 

behandlar artiklar som undersökt undervisningsmetoder och undervisningsstrategier för 

matematiskt begåvade elevers. Det som kan sammanfatta fältet är att det inte råder någon 

konsensus i frågan om vilken strategi eller metod som bäst lämpar sig för matematiskt 

begåvade elevers positiva kunskapsutveckling i reguljära klassrum.   

6.1 Resultatdiskussion  
Nedan följer en diskussion om de forskningsresultat som presenteras i kapitel fem. Det 

kunskapsteoretiska perspektivet för resultatdiskussonen utgår från antaganden att skolan som 

verksamhet behöver relateras till och förstås utifrån att individers handlingar är 

situationsbundna i relation till omgivande omständigheter och personer. Detta synsätt kan 

antas till en hermeneutisk kunskapssyn som utesluter att det finns absoluta sanningar och 

ensidiga lösningar för människor utifrån att alla fenomen är tolkningsbara (Thomassen, 2006). 
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Eftersom att kapitel fem är indelat i tre teman, som vardera presenterar en del av 

fältöversikten, kommer resultaten diskuteras i tre skilda avsnitt. För att relatera fältöversikten 

till svenska förutsättningar och förhållanden kommer artiklarnas resultat jämföras med data 

från den teoretiska bakgrunden.  

6.1.1 Tema ett: Lärare – en resurs med stort ansvar  

I det första diskussionsavsnittet diskuteras tema ett som inriktar sig på att studera lärares roll 

för begåvade elevers kunskapsutveckling. Frågeställningen som ligger till grund för hela 

fältöversikten ifrågasätter vilken roll lärare har i matematiskt begåvade elevers 

kunskapsutveckling? Detta behandlas och diskuteras nedan. I tema ett inbegrips tolv artiklar 

som övervägande har sitt ursprung i USA vilket påverkar vilken forskning som presenterats 

och vilka resultat det går att behandla. Däremot är undersökningarna relativt jämnt fördelade 

angående metodansatser som är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär.  

Det som flera källor inom tema ett är eniga om är att läraren är en av de viktigaste 

komponenterna för begåvade elevers positiva personlighets- och kunskapsutveckling (McBee 

et al. 2014; Swanson 2006; Subotnik et al. 2011; Lundahl 2011; Pettersson, 2011). Däremot 

betonar många forskningsresultat att lärare behöver inneha adekvata ämneskompetenser och 

pedagogiska strategier för att kunna erbjuda elever rätt och lämplig undervisning (Fejes & 

Thornberg 2016; Persson et al. 1991; Johnson et al. 1998; Levenson & Gal, 2012). Däremot 

framhåller källor också att många lärare upplever sig otillräckliga att stötta, anpassa och 

tillhandahålla matematsikt begåvade elever i reguljär matematikundervisning (Pettersson, 

2011; Levenson & Gal, 2012; Mandelman et al. 2010). I den teoretiska bakgrunden 

presenteras undersökningar som visar likartade brister som källorna från kapitel fem gör. Det 

som bland annat visas är att flertal lärare i den svenska skolan som undervisar i matematik har 

bristfälliga ämnes- och pedagogiskakompetenser (Regeringskansliet 

Utbildningsdepartementet, 2015; Europarådet, 1994; Skolinspektionen, 2009; Pettersson, 

2011). Vilket har visat sig försvåra för lärare att anpassa och utforma undervisning som 

tillgodoser matematiskt begåvade elevers behov och förutsättningar. Det som också framgår 

av undersökningen av den svenska skolan stämmer överens med globala studier som också 

lyfter att skolverksamheter inte innehar resurser eller kompetenser att tillgodose begåvade 

elever deras lagstiftade utbildningsrättigheter (Regeringskansliet Utbildningsdepartementet, 

2015). 

En annan återkommande punkt i tema ett behandlar vilken kapacitet lärare har att identifiera 

elevers kunskapsprocesser och förmågor. Det som framhålls vara positiva effekter av 

identifiering är bland annat att olika typer av kunskapsutvecklingskartläggningar. Att 

identifiera och kartlägga elevers inlärningsprocesser ökar möjligheterna för skolverksamheter 

att upptäcka elevers individuella inlärningsstilar, arbetsprocesser och kunskaper. Vilket i sin 

tur möjliggör för lärare att individanpassa planering, undervisningsmaterial och arbetsformer 

till elevers unika förutsättningar och behov (Kornmann et al. 2015; Subotnik et al. 2011; 

Pettersson, 2011; Dahl 2012; Krutetskii, 1976; Regeringskansliet Utbildningsdepartementet, 

2015).  Flertal källor hävdar också att elever som får sina förmågor och sin 

kunskapsutveckling identifierad får ökad möjlighet att höja prestationer och resultat 
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(Mandelman et al. 2010; Swanson, 2006; Dahl 2012; Krutetskii, 1976). Däremot visar källor 

som granskat den svenska skolan att matematikundervisningen i Sverige ofta brister i att 

identifiera begåvade elevers kunskapsutveckling (Regeringskansliet 

Utbildningsdepartementet, 2015; Penje & Wistedt, 2014 ). 

Utifrån ett större perspektiv lyfts även att samhället bär det yttersta ansvaret för vilken 

utbildning matematiskt begåvade elever erbjuds (Subotnik et al. 2011; Fejes & Thornberg 

2016). Det poängterats genomgående att skolledningar behöver ta ett större ansvar i frågan 

om begåvade elevers rätt till lämplig undervisning och en del av denna fråga rör att lärare 

behöver erbjudas kompetensutbildning. Utbildning möjliggör för lärare att öka 

ämneskompetenser och utveckla pedagogiska strategier för att möta begåvade elevers unika 

och personliga behov (Levenson & Gal, 2012; Pettersson, 2011; Dahl, 2012). 

Kompetensutbildning kan även erbjuda lärare att inhämta kunskaper om formativ 

handledning, utvärdering, identifiering av kunskapsprocesser och återkopplande av lärande, 

vilket uttrycks vara gynnsamma strategier för begåvade elever (Levenson & Gal (2012; 

Mandelman et al. 2010; Swanson 2006; Pettersson, 2011; Dahl, 2012). Utav fältöversikten 

innebär begreppet lärarprofessionalitet att lärare är flexibla i metod och materialval samt att 

har förmågan att identifiera elevers förmågor och kunskapsutveckling samt kan 

individanpassa undervisning efter elevers behov och förutsättningar (Swanson, 2006; McBee 

et al. 2014, Pettersson, 2011).   

6.1.2 Tema två: Matematiskt begåvade elever och vad som gynnar dem  

I det andra diskussionskapitlet som behandlar tema två utgår undersökningarna från en mer 

elevcentrerad synvinkel. Artiklar i tema två har stor global spridning och utgår relativt jämnt 

fördelat från både kvalitativa och kvantitativa angrepssätt. Tema två besvarar den del av 

frågeställningen som inriktar sig på hur reguljär matematikundervisning kan anpassas till och 

bemöta behov hos begåvade elever. Undersökningarna i resultat avsnittet behandlar olika 

aspekter av begåvade elevers inlärning, kunskapsutveckling och psykiskavälbefinnande i 

relation till undervisningsstrategier, bemötande och kontexter. I diskussionen som följer 

kommer de resultat som presenterats i kapitel fem under tema två främst ställas i relation till 

källor från avsnittet ”typiska särdrag för matematiskt begåvade elever” i den teoretiska 

bakgrunden.  

En genomgående trend för artiklar som inkluderats i temat två är att intresset för 

undersökningarna uppkommit utifrån att granskningar visat att begåvade elever uppvisar 

bristande intresse och motivation för skolmatematik. Flera artiklar likt källor från den 

teoretiska bakgrunden framhåller att intresset för matematik är grunden för elevers vilja att 

engagera sig och anstränga sig i inlärningsprocesser och därmed också grunden för att elever 

utvecklar talang inom ämnet (Thoe Ng et al. 2012; Kyeong Kim et al. 2015; Pettersson, 

2011). Strategier som framhålls gynna begåvade elevers motivation och engagemang är 

uppgifter som grundas på elevernas egna intressen och erfarenheter (Skolverket, 2011; 

Salmela et al. 2015; Pettersson, 2011; Thoe Ng et al. 2012; Kyeong Kim et al. 2015). Det 

föreslås även att uppgifter och kursplaner anpassas efter elevers kunskapsnivå samt att elever 

själva får möjligheter att planera och utforma mål för arbetsprocesser och lärande (Salmela & 
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Määttä, 2015; Skolverket, 2011; Salmela et al. 2015; Pettersson, 2011; Thoe Ng et al. 2012; 

Kyeong Kim et al. 2015). Vidare förespråkar källor att matematiskt begåvade elevers 

kunskapsutveckling i allmänhet stimuleras av uppgifter som tränar olika kreativa förmågor 

(Hee Kim et al. 2009; Schacter et al. 2006; Min Kyeong et al. 2016).  

Som mer generella slutsatser av begåvade elevers särskiljande egenskaper och förmågor 

utifrån fältöversikten och den teoretiska bakgrunden är att matematiskt begåvade elever ofta 

presterar högt, är intresserade av samt har en god allmänförmåga i matematik (Van Dooren & 

Inglis, 2015; Pettersson, 2013; Krutetskii.1976). De kännetecken som också exemplifieras 

särskilja begåvade elever från andra elevgrupper är elevernas förmåga att hålla fokus under 

långa perioder, förmågan till uthållighet, långt minne och höga kapacitet i arbetsminnet samt 

förmågan att dra slutsatser, tänka abstrakt och upptäcka samband (Shim et al. 2015; Woolcott, 

2016; Van Dooren et al. 2015; Pettersson, 2013). Flera källor skriver också att begåvade 

elevers höga kunskapsnivå samt att de tänker och resonerar välutvecklat kräver att 

skoluppgifter är både utmanande och fördjupande (Thoe Ng et al. 2012; Pettersson, 2013; 

Krutetskii 1976;Scager et al. 2014). Källor är likväl överens om att elevernas talanger och 

förmågor behöver stimuleras och tränas för att utvecklas fullt ut (Pettersson, 2013; Shim et al. 

2015; Woolcott, 2016; Van Dooren et al. 2015; Salmela et al. 2015; Krutetskii (1976)). 

I tema två behandlades även undersökningar som studerat hur elevers könstillhörighet 

påverkar vilket bemötande eller stöd eleverna erbjuds i reguljär matematikundervisning samt 

om det finns genetiska skillnader mellan könens matematiska förmågor eller utveckling av 

kunskaper. Det som framkommer ur artiklarna är att det inte finns några nämnbara genetiska 

skillnader på grund av kön rörande matematisk begåvning, vilket även bekräftas i den 

teoretiska bakgrunden (Kerr et al. 2012; Haworth et al. 2009; Palmer, 2010). Det visas inte 

heller några större skillnader för könen rörande prestationer och resultat om elever erbjuds 

individanpassad undervisning (Haworth et al. 2009; Stetsenko et al. 2000; Kerr et al. 2012). 

Det som däremot bekräftas är att skolan har olika förväntningar rörande egenskaper, 

kunskaper och intressen för de båda könen (Palmer, 2010). Det visas att pojkar i större 

utsträckning identifieras som begåvade samt att arbetsformer och uppgifter är anpassade till 

förmån för pojkar (Haworth et al. 2009; Stetsenko et al. 2000; Kerr et al. 2012).  

Fältöversikten av tema två visar att begåvade elever behöver stöd såväl pedagogiskt som 

emotionellt i sin kunskapsutveckling vilket också uttrycks i den teoretiska bakgrunden 

(Pettersson, 2013; Salmela et al. 2015; Ysseldyke et al. 2004). Källor uttrycker att begåvade 

elever som utrustats med hög självkänsla klarar sig relativt väl i många typer av 

utbildningsformer (Shim et al. 2015; Salmela et al. 2015). Samtidigt framhålls det i flera 

artiklar att begåvade elever som erbjuds anpassat stöd ökar prestationer och resultat i relation 

till elever utan individualiserade åtgärder (Stoeger et al. 2015; Ysseldyke et al. 2004; Hee 

Kim et al. 2009; Shim et al. 2015). Det visas även i en studie av Regeringskansliet och 

Utbildningsdepartementet (2015) att många begåvade elever i den svenska skolan upplever 

psykisk ohälsa, detta uppges kunna bero på skolans britsande förmåga att anpassa och möta 

elevernas unika och varierade behov. Samt uttrycker källor att det från skolans håll finns 

föreställningar av att begåvade elever klarar studierna bra utan extra resurser (Salmela et al. 
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2015; Shim et al. 2015; Skolinspektionen 2009). Det som däremot också visas är att elever 

med sämre självkänsla har svårt för att motivera sig och hålla fokus i studierna, detta gäller 

främst elever som inte erbjuds individanpassade lösningar (Salmela et al. 2015; Shim et al. 

2015; Penje & Wistedt, 2014; Mattsson & Pettersson, 2016). Enligt resultat av 

undersökningar har elever med låg självkänsla tendenser att se sig själva som misslyckade 

eller otillräckliga om de inte uppnår mål, får låga resultat eller gör misstag (Salmela et al. 

2015; Shim et al. 2015). Källor uttrycker att den svenska skolan försummar begåvade elever 

eftersom att många begåvade elever upplever psykiskohälsa eller diagnostiseras fel 

(Pettersson, 2013; Penje & Wistedt, 2014; Mattsson & Pettersson, 2016; Fejes & Thornberg, 

2016). Källor uttrycker även att matematiskt begåvade elever befinner sig i riskzonen för att 

helt tappa intresse för och motivation att anstränga sig i reguljär matematikundervisning 

(Shim et al. 2015; Salmela et al. 2015; Pettersson, 2013; Penje & Wistedt, 2014; Mattsson & 

Pettersson, 2016; Fejes & Thornberg, 2016). För att erbjuda en god lärandemiljö 

exemplifieras det att matematiskt begåvade elever behöver omges av positiva samspel som 

erbjuder tillit, tillgänglighet samt emotionellt och kunskapsmässigt stöd samt 

individanpassade lösningar (Shim et al. 2015; Salmela et al. 2015; Pettersson, 2013; Penje & 

Wistedt, 2014; Mattsson & Pettersson, 2016).  

6.1.3 Tema tre: Vad gör kontexten, inkluderad eller exkulderad? - Undervisning för 

matematiskt begåvade elever.  

Följande avsnitt sammanfattar tema tre och kommer därmed diskutera hur matematiskt 

begåvade elevers kunskapsutveckling påverkas av undervisningsstrategier, arbetsformer, 

miljö och omgivning. Tema tre kommer i enighet med syftet för denna litteratur studie 

kartlägga hur reguljära grundskolor kan utforma undervisning som genererar positiva effektet 

för matematiskt begåvade elevers kunskapsutveckling. Av de tjugofem artiklar som målat 

fältet har arton artiklar sitt ursprung i USA medan övriga sju artiklar har global spridning. 

Temat består till stor del kvalitativt utformade undersökningar som tillsammans med 

artiklarnas ursprung påverkar vilka resultat som diskuteras.  

Flera källor inom tema tre samt forskning från den teoretiska bakgrunden visar att reguljär 

matematikundervisning ofta brister i att utveckla och organisera anpassade 

utbildningsprogram till begåvade elever (Swiatek et al. 2003; Assouline et al. 2012; Hong et 

al. 2011; Mattsson & Pettersson, 2016; Regeringskansliet Utbildningsdepartementet, 2015; 

Skolinspektionen 2009). De komplikationer som uppges ligga som hinder för lärares 

möjligheter att anpassa undervisningen till begåvade elever exemplifieras vara bristande 

ämneskunskaper och otillräckliga kunskaper kring matematisk begåvning, ekonomiska 

resurser, miljö och lärares planering (Stoeger et al. 2015; Dimitriadis, 2012; Pettersson, 2011; 

Fejes & Thornberg, 2016; Penje & Wistedt, 2014; Mattsson & Pettersson, 2016; 

Skolinspektionen 2009).  Men att inte erbjuda alla elever anpassad och adekvat utbildning kan 

anses som att man fråntar elever möjligheter att utveckla inneboende förmågor och 

egenskaper, vilket strider emot såväl Lgr 11 som barnkonventionen (Skolverket, 2011), 

(UNICEF Sverige, 2009).   
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För att öka möjligheterna för begåvade elever att erbjudas adekvat och anpassad utbildning 

uttrycker källor att lärare och skolpersonal kontinuerligt behöver erbjudas olika former av 

kompetensutbildningar samt att fördelningen av skolans resurser behöver ses över 

(Skolinspektionen, 2009; Dimitriadis, 2012; Fejes & Thornberg, 2016; Persson et al. 1991; 

Dimitriadis, 2016). För att möta elevernas behov i sitt kunskapande lyfter artiklar att 

skolverksamheter behöver förstå att prestationer påverkas av såväl utbildningsformer som 

personlighet och omgivande förutsättningar. Det framgår av fältöversikten att matematiskt 

begåvade elever behöver specifika och individuella lösningar, utöver reguljära 

kunskapsplaner, för att erbjudas möjlighet att utveckla sina fulla potentialer (Hee Kim et al. 

2011; Ysseldyke et al. 2004; Stoeger et al. 2015). För att möjliggör för individanpassning 

föreslås självstudier eller självreglering. Det lyfts att självstudier eller självreglering gynnar 

begåvade elever genom att eleverna självständigt får arbeta fram lärandemål (2015; Stoeger et 

al. 2015; Subotnik et al. 2011; Subhi, 1999; Rutkowski et al 2012). Tydliga mål visas enligt 

flera undersökningar vara effektivt för att motivera begåvade elever (Salmela & Määttä, 2015; 

Stoeger et al. 2015; Subotnik et al. 2011; Subhi, 1999). Att uppnå mål och övervinna hinder är 

också formulerat som strävanden i Lgr 11 (Skolverket, 2011).  Källor skriver också att 

självstudier eller självreglering öka motivation, uthållighet och självkänsla (Pettersson, 2013; 

2015; Kim et al. 2009; Stoeger et al. 2015). Däremot visar flera studier att självreglerade 

arbetsformer bör kompletteras med att lärare handleder och tar en aktiv del i elevers 

inläraning. Lärare behöver bland annat stödja elever i planering samt genom att utvärdera och 

återkoppla elevers kunskapsutveckling (Pettersson, 2013; Kim et al. 2009; Stoeger et al. 2015; 

Dimitriadis, 2012).  

 

Utöver att uppnå mål uttrycker flera källor i tema tre och den teoretiska bakgrunden att 

begåvade elever behöver övervinna problem och anta utmaningar för att stimuleras och 

engageras i matematikundervisingen (Scager et al. 2014; Woolcott, 2016; Rutkowski et al 

2012; Robertson et al. 2016; Swiatek, 2007; Dimitriadis, 2016; Mattsson & Pettersson, 2016). 

Men för att utmanande uppgifter ska generera goda utfall understryks det att lärare behöver 

tillgå med tydliga instruktioner och anpassa uppgifter efter elevers kunskapsnivå (Gavin et al. 

2012; Swiatek et al.2003; Rutkowski et al 2012; Robertson et al. 2016; Mattsson & 

Pettersson, 2016). Det som exemplifieras vara viktigt rörande instruktioner är att syftet med 

uppgifter blir tydligt (Kyeong Kim et al. 2015; Subhi, 1999; Stanley, 2000; Dimitriadis, 

2016). Källorna exemplifierar att olika typer av problemuppgifter kan utformas utmanande. 

Ur ett elevperspektiv beskrivs det att problemuppgifter möjliggör för elever att djupdyka i 

ämnesområden, träna sin kreativitet och resonemangsförmåga. För lärare innebär 

problemlösningsuppgifter att elevers resonemang, strategier och tankar synliggörs vilket 

underlättar för att identifiera elevers kunskaper, intresse och inläraningsstilar (Swiatek et al. 

2003; Rutkowski et al 2012; Robertson et al. 2016; Woolcott, 2016; Kyeong Kim et al. 2015; 

Regeringskansliet Utbildningsdepartementet, 2015). Enligt forskningsresultat kan 

problemlösande arbetsformer även möjliggöra för undervisning att möta elevers unika behov 

och förutsättningar som formuleras som mål i Lgr 11 (Skolverket, 2011; Swiatek et al. 2003; 

Rutkowski et al 2012; Robertson et al. 2016; Woolcott, 2016; Kyeong Kim et al. 2015;).  
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6.2 Metoddiskussion  

Ett faktum är att oavsett grundliga tillvägagångssätt och tillförlitliga källor kan studier 

innehålla brister i såväl metod och utförande som tekniskutrustning och mänskliga faktorer. 

Det som kan hämma utförandet är exempelvis subjektiva val som leder studien till att inta en 

riktning som utifrån ett annat val hade medfört en annan inriktning. Bristande tid kan också 

sätt gränser för studiens omfång och utförande. Utöver detta kan olika oförutsägbara 

omständigheter påverka utförande och resultat. Här följer en diskussion om brister i 

systematisk litteraturanalys. 

 

En svårighet som uppstod under arbetsprocessens tidiga stadie var att arbeta fram en 

fullständig söksträng för datainsamlingen. Att söksträngen innehåller begrepp som totalt och 

adekvat beskriver syftet för analysen är viktigt för att täcka forskningsfältet optimalt. Flertal 

försök gick åt att kombinera begrepp för att finna relevant data. Det som kan antydas av 

fältöversiktens globala och breda kartläggning är att söksträngen bidragit till att ge en rimlig 

bild av de förhållanden och förutsättningar som skolan erbjuder matematiskt begåvade elever. 

Trots noggrannhet i utformandet av söksträng kan det ändå finnas begrepp och aspekter som 

söksträngen missat. Något som upptäcktes i sökprocessen var bland annat att relevanta artiklar 

som fanns med i tidigare sökningar inte påträffades i den definitiva sökningen. Denna aspekt 

bör tas med som en brist. Det som även behöver tas i akt är att alla artiklar är hämtade från en 

och samma databas. Databasen är Web of Science. Att utgår från en databas inverkar på 

utbudet och tillgången av artiklar. Att utgå från en databas har också bidragit till att artiklarna 

redan genomgått ett urval. Källor som exkluderats kan ha påverkat fältöversiktens inriktning, 

resultat och diskussion.  

 

Andra svårigheter rörande att arbeta fram en korrekt söksträng gällde vilken synonym av ett 

begrepp som bäst lämpades för den definitiva söksträngen. De synonymer eller begrepp som 

uteslöts tillförde inte källor av relevans för studiens syfte. Begrepp som prövades var bland 

annat, high-ability. Begreppet high-ability uppkom i flertal artiklar under den sporadiska 

sökprocessen, vilket medförde att orden high-ability och ability prövades. Men begreppen 

valdes inte med i den definitiva söksträngen eftersom att begreppet visade sig inkludera 

mestadels artiklar om svagt begåvade elever. Andra begrepp som valts bort är aptitude som är 

ett begrepp som är synonymt med begåvning. Detta ord var använt mycket sparsamt och det 

bör inte påverka resultatet. Orden strategy och method är också ord som valts bort utifrån att 

de inte gav data inom området utan snarare undersökningar av mer generell karaktär. 

Sökkombinationer som inte uppfyllde kraven inkluderade bland annat flertal artiklar om 

särskilda förmågor generellt eller forskning av mer biologisk och berättande natur vilket inte 

uppfyllde fältöversiktens syfte, som inriktar sig på matematisk begåvning. De 

sökkombinationer som prövats men inte använts som definitiv söksträng har ändå bidragit till 

teoretiska källor och kunskaper.  
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Den litteratur som inkluderats i fältöversikten visar många olika aspekter och perspektiv av 

matematisk begåvning vilket breddar forskningsöversikten. Däremot kan de olika 

infallsvinklarna leda till att litteraturanalysen upplevs inta många perspektiv. Data har 

inkluderats oavsett studiers forskningsområde eller resultat samt utifrån förformulerade 

kriterier och förhållningslöst. Det är utifrån dessa skäl som fältöversikten presenterar ett brett 

spektra av ämnesområdet. Det som fältöversiktens bredd således kan visa är att den 

objektivitet och systematik som det innebär att göra en systematisk litteraturanalys har 

upprätthållits.  

Ett av inkluderingskraven för datainsamlingen i Web of Science var att artiklar skulle finnas i 

fulltext. För att öka fältöversiktens validering är det ett bra kriterium att alla texter ska kunna 

granskas fullständigt utöver att läsa abstract. Ur tillgänglighetsperspektiv kan kriteriet ha 

inneburit att texter som kunnat påverka resultatet inte inkluderats i analysen. De artiklar som 

exkluderats på grund av att de inte fanns att tillgå som fulltext uppkom till en mängd av 

sjutton artiklar, utav dessa var fjorton skrivna före 1997. Denna studie har endast valt att 

använda de artiklar som finns att tillgå via Örebro universitet. Detta val kan ses som ett 

bekvämlighetsval. Valet har medfört att artiklar uteslutits vilket kan ha påverkat resultatet. 

Däremot är urvalet inte medvetet eller avsiktligt. Dataurvalet grundas inte på någon 

tidsbegränsning. Däremot visar sökprocessen att flertal artiklar som skrivits före 1997 och 

som kunnat vara relevanta för studien sorterats bort av databasen och fanns därför inte att 

tillgå. Det som även påverkar studien är språket. Att det endast inkluderats artiklar på 

engelska medförde att texter som kan haft relevans för syftet exkluderades. Däremot rör detta 

sig om en liten mängd av tre artiklar. 

 

Tema tre består av en större mänga artiklar än tema ett och tema två. Detta anses dock inte 

medföra några etiska hinder. En aspekt som kan komma att påverka resultatet är att 

majoriteten artiklar i fältöversikten är av Amerikanskt ursprung och därefter har många 

artiklar sitt ursprung i Korea. Detta påverkar vad som granskats och varför studier 

genomförts. Artiklarnas ursprung ger även en bild av vilka länder som studerar och studerat 

området. Men då det gjorts urval utifrån förutbestämda urvalskriterier är artiklars ursprung 

inte avsiktligt inkluderade för att styra analysens resultat.  

Slutligen utöver de svagheter som nämnts kan studien kommit att göra mänskliga och 

tekniska misstag som påverkat resultatet.  

6.3 Konsekvenser för svensk matematikundervisning  
De antaganden som här följer vilar på uttalanden från källor som exemplifieras i såväl 

teoretisk bakgrund som fältöversikt.  

Den första aspekten som belyses av flera källor är att skolan är ansvarig att erbjuda alla elever 

den stimulans de behöver för en positiv kunskapsutveckling såväl psykiskt som 

kunskapsmässigt. Men för att åstadkomma detta är källor i fältöversikten och den teoretiska 

bakgrunden relativt eniga om att flertal skolverksamheter behöver åstadkomma förändringar 
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för att stödja matematiskt begåvade elever i reguljär matematkundervisning, däribland den 

svenska skolan (Europarådet, 1994; SFS 2010:800; Skolverket, 2011; Subotnik et al. 2011; 

Swanson, 2006). Flera forskare understryker att dagens matematikundervisning sällan 

erbjuder matematiskt begåvade elever undervisning som är anpassad efter deras behov och 

förutsättningar samt erbjuder dem uppgifter som stimulerar till full kunskapsutveckling och 

alla matematiska förmågor. Detta visar enligt flera källor på skolans bristfällighet att 

tillhandahålla begåvade elever sina lagstiftade rättigheter (Europarådet, 1994; 

Skolinspektionen, 2009; Regeringskansliet Utbildningsdepartementet, 2015; Dahl, 2012; 

Mattsson & Pettersson, 2016). I den svenska skolan är det bland annat lagstiftade rättigheter 

att erbjudas möjligheter att utveckla hela sin potential i ett lustfyllt lärande som är anpassat 

efter alla elevers unika behov och förutsättningar (SFS 2010:800; Skolverket, 2011).  

Trots att det finns en uppsjö studier som beskriver hur nivågruppering och särskilda 

utbildningsprogram är gynnsamt för matematiskt begåvade elevers kunskapsutveckling, visar 

flera källor likaså att dessa anpassningar inte är tillgängliga för alla barn i skolan, däribland 

den svenska skolan (Mattsson & Pettersson, 2016; Warne, 2014; Swiatek et al.2003). 

Däremot inkluderar denna fältöversikt flera studier som framhåller att reguljära klassrum 

också har möjligheter och potentialer att bistå matematsikt begåvade elever till en fullständig 

och positiv kunskapsutveckling (Adelson et al. 2012). Källor exemplifierar såväl avancerade 

och kostsamma som enkla och resurssnåla metoder och strategier för att erbjuda matematiskt 

begåvade elever både anpassat och effektivt stöd i reguljär undervisning.  

Det som också visas av källor i både fältöversikten och den teoretiska bakgrunden är att 

skolpersonal behöver utbildas om matematisk begåvning. Fältöversikten ger flera exempel på 

att lärare med adekvata ämneskunskaper och pedagogiska kompetenser har ökade möjligheter 

tillgodose elevernas behov och förutsättningar (Shayshon et al. 2014; Gavin et al. 2009; 

Levenson et al. 2012). Det är även viktigt att upplysa skolpersonal om att särskilda förmågor i 

sig inte garanterar höga resultat eller engagemang. Denna punkt är av hög prioritet då flera 

källor visar att lärare tenderar att undvika att erbjuda begåvade elever anpassningar då de 

klarar att uppfylla mål på egen hand (Pettersson, 2011; Hanson, 2010; Penje & Wistedt, 2014; 

Cigman, 2006). För att knyta ihop säcken behöver den svenska skolan förstå att matematiskt 

begåvade elever likt övriga barn har olika intressen och behov samt varierande sociala och 

psykiska förutsättningar att motivera sig för studierna.  

6.4 Rekommendationer – Framtidsforskning 
Denna litteraturanalys har visat att skolverksamheter och skolpersonal har bristande 

kompetenser att bistå matematiskt begåvade elever till en fullständig kunskapsutveckling. 

Fältöversikten exemplifierar att lärare som erbjuds kompetensutbildningar inom området ökar 

möjligheterna att erbjuda matematiskt begåvade elever adekvat undervisning i reguljära 

klassrum. Det bör därför ligga i såväl samhällets som regeringens, skolans och individens 

intresse att utbilda lärare och skolpersonal. I fältöversikten exemplifieras olika 

kompetensutbildningar som finns att tillgå, men det kan finnas skäl att undersöka strategierna 

i relation till svensk skola och svenska förhållanden. De rekommendationer som ges är att 
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kartlägga och analysera de behov och kompetenser som finns i den svenska skolan, då detta 

kan öka kvalitén på kompetensutbildningar.  
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8 Bilagor 
 

8.1 Kommentar till bilagor 
Bilaga 1 innehåller en sökmatris ett som redogör för sökprocessen i Web of Sience. I den 

första kolumnen ”set” återges ett nummer för sökningen. I kolumn ”result” visas hur många 

sökträffar sökkombinationen genererade. I kolumn ”search” presenteras den sökkombination 

som ligger till grund för sökträffarna. I den sista kolumnen ”Datum” presenteras det datum 

sökningen ägde rum. Bilaga 2 består av sökmatris två som innehåller de fördjupningsartiklar 

som presenteras i kapitel 5. Sökmatrisen är indelad i fem kolumner. I första kolumnen från 

vänster återges endast ett nummer. I den andra kolumnen ”Referenser: Titel, författare, år & 

DOI/Webadress” presenteras artikelns titel, författare, utgivningsår samt länkadresser eller 

DOI. I den tredje kolumnen ”Datainsamling & Forskningsmetod” redogörs 

datainsamlingsmetoder, deltagare och tillvägagångssätt för artiklarnas undersökningar. I den 

fjärde kolumnen ”Resultat och syfte” återges kortfattat de huvudsakliga resultat som 

undersökningar kommit fram till. I den sista kolumnen återges vilket tema 

fördjupningsartikeln tillhör. Bilaga 3 är indelad i tre olika matriser som presenterar de artiklar 

som behandlas i fältöversikten i kapitel 5. Matriserna är indelade enligt de tre teman 

fältöversikten är uppdelad i. Matriskerna i bilaga tre är indelade i fem kolumner. I första 
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http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3426.pdf%3Fk%3D3426
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3426.pdf%3Fk%3D3426
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kolumnen från vänster återges endast ett nummer för att kunna räkna antal artiklar snabbt och 

enkelt. I den andra kolumnen ”underkategori” presenteras vilken underkategori inom det 

aktuella temat artikeln tillhör. I kolumnen ”Referenser: Titel, författare, år & 

DOI/Webadress” presenteras artikelns titel, författare, utgivningsår samt länkadresser eller 

DOI. I kolumnen ”Datainsamling & Forskningsmetod” redogörs datainsamlingsmetoder, 

deltagare och tillvägagångssätt för artiklarnas undersökningar. I den fjärde kolumnen 

”Resultat och syfte” återges kortfattat de huvudsakliga resultat som undersökningar kommit 

fram till.  

 

8.2 Bilaga ett: Sökmatris 

 

Sökmatris 

Set Results Search Datum        

#1 26910 TS=(Mathematics*)) AND LANGUAGE: (English) AND DO

CUMENT TYPES: (Article) 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI Timespan=1975-2016 

2016-05-09 

#2 535605 (TS=(Education* or 

Teach*)) AND LANGUAGE: (English) AND DOCUMENT 

TYPES: (Article) 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI Timespan=1975-2016 

2016-05-09 

#3 10702 (TS=(gifted or 

talented*)) AND LANGUAGE: (English) AND DOCUMEN

T TYPES: (Article) 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI Timespan=1975-2016 

2016-05-09 

#4 15605 (TS=(gift* or 

talent*)) AND LANGUAGE: (English) AND DOCUMENT 

TYPES: (Article) 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI Timespan=1975-2016 

2016-05-09 

#5 102 #3 AND #2 AND #1 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI Timespan=1975-2016 

2016-05-09 

#6 138 #4 AND #2 AND #1 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI Timespan=1975-2016 

2016-05-09 

#7 282565 (TS=Math*) AND LANGUAGE: (English) AND DOCUME

NT TYPES: (Article) 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI Timespan=1975-2016 

2016-05-09 

#8 167 #7 AND #3 AND #2 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI Timespan=1975-2016 

2016-05-09 
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#9 227 #7 AND #4 AND #2 

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI Timespan=1975-2016 

2016-05-09 

8.3 Bilaga två: Fördjupningsartiklar 
 

Fördjupningsartiklar 

Nr Referenser: Titel, författare, år & 

DOI/Webadress 

 

Data-insamling 

& Forsknings-

metod 

Resultat 

& syfte 

Tema 

1 Esther Levenson & Hagar Gal (2012). “Insights 

from a teacher professional development course: 

Rona’s Changing perspectives regarding 

mathematically –talented students”. 

International Journal of Science and Mathematics 

Education (2013) Vol: 11 (5). Pages: 1087-1114  

DOI: 10.1007/s10763-012-9368-6 

Published: OCT 2013 

Fallstudie av 17 

lärare 

Klassrums-

observationer 

Kvalitativ 

Frågeformulär x 

2, vid start och 

slut 

Lärarintervjuer:  

Halv-

strukturerad och 

semistrukturerad   

 

Resultatet visar att 

kompetensutbildning 

kan öka lärares 

medvetenhet om hur 

begåvade elevers 

kunskapsutveckling. 

Förändringar visas 

främst genom lärares 

ökade kompetens att 

möta elevernas behov 

samt ökad 

självmedvetenhet. 

Studien visar även att 

förändringar i en 

kategori är 

sammanvävda med 

förändringar i övriga 

kategorier. 

Tema 1: 

Lärare – en 

resurs med 

stort ansvar  

2 Rena F. Subotnik, Paula Olszewski-Kubilius & 

Frank C. Worrell (2011): “Rethinking Giftedness 

and Gifted Education: A Proposed Direction 

Forward Based on Psychological Science”. 

Psychological Science in the Public Interest 12(1) 

3– 54. Reprints and permission: 

sagepub.com/journalsPermissions.nav 

DOI: 10.1177/1529100611418056 

http://pspi.sagepub.com 

 

Litteraturanalys 

Kvalitativ 

Empirisk 

forskning och 

expertutlåtanden  

 

Resultatet indikerar att 

beslutsfattares och 

allmänhetens kunskaper 

om begåvning gör 

skillnad i hur begåvade 

elever bemöts i skolan. 

Tema 1: 

Lärare – en 

resurs med 

stort ansvar 

3 Samuel D. Mandelman, Mei Tan, Abdullah M. 

Aljughaiman & Elena L. Grigorenko (2010): 

“Intellectual giftedness: Economic, political, 

cultural, and psychological considerations”. 

Learning and individual differences  

Vol: 20 (4). Pages: 287-297 

Special Issue: SI 

DOI: 10.1016/j.lindif.2010.04.014 

Published: AUG 2010 

 

Kvalitativ  

Teoretisk 

litteratur och 

statistisk analys  

 

Studiens utfall visar att 

kompetensutveckling 

kan förbättra många 

variabler. Två 

förbättringar lyfts: 

lärarnas tillit till den 

egna förmågan att 

upptäcka och stödja 

elever ökade. Lärare 

upptäckte nya mönster 

och förväntningar hos 

sig själva. 

Tema1: 

Lärare – en 

resurs med 

stort ansvar 

4 Mari Salmela & Kaarina Määttä (2015): “Even the 

Best Have Difficulties: A Study of Finnish Straight-

A Graduates’ Resource Oriented Solutions”.  

 

Test via e-post  

Kvantitativ och 

kvalitativ 

Undersökningen 

pågick ett år. 

Analys av 

Resultatet visar att 

skolan behöver ge elever 

strategier att konfrontera 

motgångar. Begåvade 

elever gynnas av 

självreglering. 

Tema 2: 

Matematiskt 

begåvade 

elever och 

vad som 

gynnar dem 
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intervjuer och 

uppsatser från14 

A-studenter.   

 

5 Kyeong Kim, Soon Roh & Kyung Cho (2015): ”The 

effects of mathematical modeling on creative 

production ability and self-directed learning 

attitude”. Thinking Skills and Creativity”. 19 (2016) 

38–48. Contents lists available at ScienceDirect. 

Thinking Skills and Creativity journal home page: 

http://www.elsevier.com/locate/tsc 

 

Kvantitativ  

Åtta 

Undersöknings-

lektioner. 

Korea 

20 matematiskt 

begåvade elever 

i årskurs 5 och 6. 

 

Resultatet presenterar att 

läroplaner på ett 

flexibelt sätt inkluderat 

kreativitet i 

matematikämnet 

samtidigt som fokus 

ligger på ett prestations- 

och målinriktat lärande. 

Skolverksamheter 

önskar höga resultat av 

begåvade elever framför 

kreativa förmågor. 

Tema 2: 

Matematiskt 

begåvade 

elever och 

vad som 

gynnar dem 

6 Scager, Akkerman, Pilot & Wubbels (2014). 

”Challenging high-ability students”. Studies in 

Higher Education, 2014 

Vol. 39, No. 4, 659–679, 

http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2012.743117 

 

Lärarintervjuer 

Elevintervjuer  

Analys av 

kursmaterial 

Klassrums-

observationer 

Kvalitativ  

Resultaten av studien 

uttrycker att lärare som 

har ett vetenskapligt 

förhållningssätt till såväl 

pedagogiska strategier 

som begrepp stödjer 

elevers 

kunskapsutveckling. 

Främst gynnas elever 

från lägre 

socioekonomiska 

bakgrunder. 

Tema 3: 

Inkluderad 

eller 

exkluderad? - 

undervisning 

för 

matematiskt 

begåvade 

elever 

7 Heidrun Stoeger, Sandra Fleischmann, Stefanie 

Obergriesser (2015): “Self-regulated learning (SRL) 

and the gifted learner in primary school: the 

theoretical basis and empirical findings on a 

research program dedicated to ensuring that all 

students learn to regulate their own learning”. Asia 

Pacific Educ. Rev. (2015) 16:257–267 

DOI 10.1007/s12564-015-9376-7 

 

 

Teoretisk meta-

analys 

Flertal 

undervisnings 

experiment 

2019 fjärdeklass 

elever 

Rapporter av 

empiriska 

observationer. 

Kontroll-grupp 

med 393 

studenter från 20 

olika heterogena 

fyror.  

Resultaten visar att det 

inte finns koppling 

mellan målorienterat 

lärande och själv 

reglerat lärande. 

Tema 3: 

Inkluderad 

eller 

exkluderad? 

– 

undervisning 

för 

matematiskt 

begåvade 

elever 

8.4 Sökmatriser för fältöversikt 

8.4.1 Bilaga tre: Tema ett 

  

 
Tema ett: Lärare - en resurs med stort ansvar 

Nr Underkategori Referenser: Titel, författare, år & 

DOI/Webadress 

 

Datainsamling & 

Forskningsmetod 

Resultat 

& syfte  

1 Lärar-

professionalitet   

Sylvia, Johnson; Sheila, Thompson; Michael, 

Wallace; Gerunda, Hughes & Jo-Anne, Manswell, 

Butty (1998). “How Teachers and University 

Faculty Perceive the Need for and Importance of 

Deltagare är 19 

mellanstadielärare i 

matematik. District 

of Columbia Public 

Studien visar 

signifikanta 

skillnader mellan 

lärares förmåga att 
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Professional Development in Performance-Based 

Assessment”. The Journal of Negro Education, 

Volume: 67, No. 3, Sidorna: 197-210. 

DOI: 10.2307/2668189 

Schools (DCPS). 

Samt 18 skolor som 

tillhör ”School of 

Education”. E-post 

enkät med 22 frågor 

varav 20 frågor med 

skala 1-5 och 2 

öppna frågor. 

Lärarna fick även 

delta i en workshop 

”CRESPAR” samt 

svara på ett 

avslutande 

frågeformulär. 

Kvantitativ 

utforma 

prestationsbaserad 

undervisning och 

bedöma den. De 

områden som visas 

är grundläggande för 

att kunna utforma 

prestationsbaserad 

undervisning kräver 

förståelse för 

adekvata 

bedömningsstrategier 

samt förmågan att 

anpassa instruktioner 

till mål och syfte. 

2 Lärar-

professionalitet 

Katherine Gavin, Tutita M. Casa, Jill L Adelson, 

Susan R. Carrol & Linda Jensen Sheffield (2009). 

“The Impact of Advanced Curriculum on the 

Achievement of Mathematically promising 

Elementary students”. Gifted Child Quarterly. 

Volume 53 Number 3. Summer 2009 188-202 

10.1177/0016986209334964 

http://gcq.sagepub.com 

hosted at http://online.sagepub.com 

Klassrums-

observationer 

Dokument- och 

läromedels-

granskningar  

Deltagare är 80 

blivande 

grundskollärare 

samt över 500 

elever från 11 

skolor 

Kvalitativ 

 

 

Studiens resultat 

indikerar att 

modellering är en 

process som behöver 

stöd i sekvensering 

och instruktioner. 

Forskningen tyder på 

att lärares förmåga 

att erbjuda elever 

undervisning som 

erbjuder dem att 

tänka, resonera och 

söka samband samt 

fördjupar kunskaper i 

stor utsträckning 

ökade genom Project 

M³. 

3 Identifiera 

begåvning 

Matthew T. McBee, Scott J. Peters & Craig 

Waterman (2014). “Combining Scores in 

Multiple-Criteria Assessment Systems: The Impact 

of Combination Rule”. Gifted Child Quarterly 

2014, Volume 58(1). Sidorna: 69– 

89.gcq.sagepub.com 

DOI:10.1177/0016986213513794 

Kvantitativ 

Litteraturanalys 

Forskningsöversikt 

Utgår från 41 stater 

i USA. Skolor 

erbjuder elevresultat 

och dokument 

 

Resultatet visar 

identifiering av 

begåvning ökar 

genom att kombinera 

flera åtgärder. 

Identifiering hänger 

även samman med 

klasstorlek samt 

andra organisatoriska 

och resursmässiga 

aspekter 

4 Lärar-

professionalitet 

Bruria Shayshon, Hagar Gal, Bertha Tesler & 

Eun-Sung Ko (2014) “Teaching mathematically 

talented students: a cross-cultural study about 

their teachers’ views”. Educ Stud Math (2014) 

Volume: 87. Sidorna: 409–438. DOI 

10.1007/s10649-014-9568-9 

Frågeformulär som 

besvarades av 

80 Sydkoreanska, 

145 Israeliska och 

58 Amerikanska 

lärare i matematik. 

Kvantitativt 

angreppssätt 

Resultatet från 

studien visar att 

lärare upplever sig 

vara behöriga att 

undervisa begåvade 

elever utifrån att ge 

instruktioner, 

behandla rättvist och 

differentiera 

undervisning. 

Koreanska lärare 

uppfattade sig 

mindre kompetenta 

att ge särskilda 

instruktioner och 

differentiera 
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undervisning. Lärare 

med specifika 

ämneskunskaper 

upplevde sin mer 

behöriga att 

undervisa än lärare 

utan specifika 

ämneskunskaper. 

Lärare i stora klasser 

upplevde sig mindre 

behörig att undervisa 

begåvade elever 

5 Identifiera 

förmågor 

Jessica Kornmann, Ingo Zettler, Yvonne 

Kammerer, Peter Gerjets & Ulrich Trautwein 

(2015). 

”What characterizes children nominated as gifted 

by teachers? A closer consideration of working 

memory and intelligence”.  

High Ability Studies, 2015 

Vol. 26, No. 1, 75–92, 

http://dx.doi.org/10.1080/13598139.2015.1033513 

Kvantitativa tester 

81 fjärdeklass 

elever 

  

Resultaten redovisar 

skolan ofta 

identifierar barn som 

begåvade utifrån 

egenskaper och 

resultat.  

6 Identifiera 

förmågor 

Margita Pavlekovic, Marijana Zekic-Susac & 

Ivana Djurdjevic (2009). ”Comparison of 

intelligent systems in detecting a child’s 

mathematical gift”. 

Computers & Education  

Vol: 53(1). Pages: 142-154 

DOI: 10.1016/j.compedu.2009.01.007 

Published: AUG 2009 

Två opartiska 

mätningar, 

Kvantitativt test och 

en kvalitativ 

expertundersökning. 

Deltagare är 

fjärdeklasselever, 

lärare och 

psykologer.  

Expertsystemet och 

neurala 

nätverksmodellen 

består av 60 

variabler som 

forsknings 

identifierat hos 

begåvade barn.   

 

Det som framkom i 

resultatet vara att de 

objektiva 

mätningarna 

identifierade fler 

begåvade barn än 

lärare gör.  

7 Identifiera 

förmågor 

Margita Pavlekovic, Marijana Zekid-Sušac & 

Ivana Đurđevid (2011). 

”A neutral network model for predicating 

children’s mathematical gift. Croatian”. Journal 

of Education. Vol: 13 (1/2011), page: 10 – 41.  

Kvantitativ 

247 elever i årskurs 

fyra i tio olika 

skolor i Kroatien 

genomgick studien.  

106 elever 

genomgick en mer 

djupgående analys.  

Test som delas in i 

fem kategorier av 

matematiska 

förmågor. Eleverna 

testedes i dessa 

förmågor.  

Psykologer och 

lärare fick även 

diagnostisera och 

identifiera elevers 

kunskaper och 

förmågor.  

Studiens resultat 

visar att ett 

specialdesignat 

mätinstrument 

”neural 

Networks” kan 

användas för att 

identifiera begåvade 

elever.  
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Resultatet bygger på 

jämförelsen av test, 

lärare och 

psykologer.  

8 Identifiera 

förmågor 

Julie Dingle Swanson (2006).  “Breaking Through 

Assumptions About Low-Income, Minority Gifted 

Students”.  

Gifted child quarterly. Winter 2006. (Vol 50. 

(No111)). 

Downloaded from gcq.sagepub.com at Orebro 

Universitet on May 10, 2016. 

Kvalitativ 

3-årigt 

longitudinellt 

projekt 

Deltagare: tre skolor 

med sammanlagt 

över 1000 elever i 

årskurserna 4-6, 

samt över sjuttio 

lärare och tre 

rektorer.  

 

Projektet för 

”identifiering av 

förmågor” 

resulterade i att 

lärare uppvisade 

förbättrade alla 

elevers prestationer 

prestanda samt 

identifierade fler 

förmågor och 

begåvningar. Lärarna 

förändrade även  

uppfattningar 

angående 

lärandeprocesser för 

begåvade elever. 

8.4.2 Bilaga fyra: Tema två 

 

Tema två: Matematiskt begåvade elever och vad som gynnar dem 

N

r 

Under-

kategori 

Referenser: Titel, författare, år & 

DOI/Webadress 

 

Datainsamling & 

Forskningsmetod 

Resultat 

& syfte 

1 Genus Anna Stetsenko, Todd D. Little, Tamara 

Gordeeva, Matthias Grasshof, and 

Gabriele Oettingen (2000). “Gender 

Effects in Children's Beliefs about School 

Performance: A Cross-Cultural Study”. 

Child Development, March/April 2000, 

Volume 71, Number 2, Pages 517-527.  

http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/stable/

1132006. DOI: 10.1111/1467-

8624.00161 

 

Storskalig studie av barns 

skolprestationer i Östberlin, 

Västberlin, Moskva, 

Tokyo, Bern, Los Angeles, 

och Prag. Med två 

uppföljningar i Östberlin, 

West Berlin, och Moskva. 

Deltagare: över 3000 elever 

i årskurs 2 till 6 med 

jämnfördelade 

könsskillnader i klasserna. 

Uppgifter samlades in vid 

läsårens slut. Elever 

genomförde ett prov 

(CAMI). Elevers skolbetyg 

jämfördes. På grund av 

studiens tvärkulturella 

användes många anlystyper 

för att öka giltighet: 

testa tvärkulturell giltighet i 

konstruktioner, mätfelet, 

felkällor, hypotesprövning. 

Kvadratiskt medelvärde 

med felaktig approximation 

(RMSEA). Tester för 

könsskillnader: Jöreskog 

och Sörbom). Kvantitativ. 

Det som visar främst är att 

flickor i flertal kulturer har 

lägre akademisk självbild 

än pojkar, att undervisning 

ofta är utformad så den 

gynna pojkars lärostil.  Det 

som även visas är att 

pojkars idéer om sin egna 

akademiska framgång är 

snarlik i de länder som 

jämförts  

 

2 Kreativitet 1. John Schacter, Yeow Meng & Thum 

David Zifkin (2006). “How Much Does 

Creative Teaching Enhance Elementary 

Deltagare: 48 

mellanstadielärare och 

deras klasser, 816 elever.  

Resultatet visar att 

majotiteten av lärarna i 

studien har problem att 

http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/stable/1132006
http://www.jstor.org.db.ub.oru.se/stable/1132006
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School Students’ Achievement?” Journal 

of Creative behavior. Volume 40 

Number 1. Sidorna: 47-72. (2006). 

2. WOS:000236864900003 

Studie i 9 månader.  

8 experimentella lektioner 

utformade av lärarna för 

sina ordinarie klasser. 

Klassrumsobservationer. 

Lärarna utformade kreativa 

matematikuppgifter, vilka 

bedömdes och ligger till 

grund för resultatet. 

Mätmetod: beskrivande 

statistik av lärarnas 

bedömningar. 

Kvalitativ  

utforma undervisning som 

främjar elevers kreativitet. 

Undervisning som kan 

stimulerare elevers 

kreativitet ger betydande 

vinster för elevers 

prestationer. 

3 Kreativitet Sun Hee Kim & Soojin Kim (2009). 

“The effects of mathematical modeling 

on creative production ability and self-

directed learning attitude”.  

Asia Pacific Educ. Rev. (2010) 11:109–

120. DOI 10.1007/s12564-009-9052-x 

Klassrums-observationer 

och analys av elever 

Kvalitativ 

Deltagare utsågs genom ett 

skriftligt prov och en 

djupintervju. Nitton 

identifierat begåvade 

studenter 

deltog i en specialdesignad 

180 minuters lektion. 

Från studiens resultat 

påvisas det att modellering 

av matematik-undervisning 

stödjer matematiskt 

begåvade studenter. 

Resultatens utfall visar att 

integrering av no-ämnen i 

matematik ökar kreativa 

och innovativa 

elevlösningar. 

4 Engagema

ng, 

motivation 

och 

psykiskt 

väl-

befinnande 

Frank Pajares and Laura Graham (1999). 

“Self-Efficacy, Motivation Constructs, 

and Mathematics Performance of 

Entering Middle School Students”. 

Contemporary Educational Psychology 

24, 124–139 (1999) Article ID 

ceps.1998.0991, available online at 

http://www.idealibrary.com 

doi:10.1006/ceps.1998.0991 

Deltagarna var 273 elever i 

årskurs 6 från en förort på 

en offentlig skola. (150 

pojkar, 123 flickor, 188 

reguljär utbildning, 85 

begåvade). 18 matematik 

klasser. Observationer och 

studie under en dag vid 

teminsstart och terminsslut.  

Enkäter som höglästes. 

Svarsalternativ 

administrerades.  

 

Det som resultatet visar är 

att det inte finns skillnader i 

ångest, självuppfattning, 

självreglering eller i 

själveffektiviteten i årets 

början och åretsslut. Det 

som däremot visades var att 

vid åretsslut rapporterades 

det lägre ansträngning och 

uthållighet samt visade det 

sig att elever upplevde 

matematiken mindre 

viktigt. Det som även visas 

är att matematiskt begåvade 

elever på det totala hade en 

bättre akademisk självbild i 

matematik än tidigare och i 

jämförelse med övriga 

elever. 

5 Kreativitet Ki-Soon Han & Christine Marvin (2002). 

“Multiplie Creativities? Investigating 

Domain-Specificity of Creativity in 

Young Children”. Gifted Child 

Quarterly. Volume: 46, Issue:2, Sidorna: 

98-109. 

DOI: 10.1177/001698620204600203 

Deltagare är 109 elever i 

årskurs två. Två verbala 

tester som mättes enligt: 

Wallach-Kogan Creativity 

Test. Test: (Alternate Uses 

and Similarities) och 

(Pattern Meanings). 

Problemlösningsuppgifter: 

Real- World Divergent 

Thinking prov (Okuda, 

Runco, 

and Berger,1991),  

Kvantitativ 

 

Studien visar att elever kan 

inneha domänspecifika 

kreativa egenskaper. Samt 

att elever kan inneha 

varierade kreativa förmågor 

i olika ämnen, istället för 

att uppvisa en vissa kreativ 

talang.  

 

6 Genus Joan Freeman (2003). “Gender 

Differences in Gifted Achievement 

in Britain and the U.S.”. Gifted Child 

Svar på nationella prov i 

åldrarna 7, 11 och 14 

(Storbritannien). 

I resultatet visas det att 

brittiska 

mellanstadieflickorna 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1006/ceps.1998.0991


68 

 

Quarterly Summer 2003volume: 47 no. 

3. Sidorna: 202-211. 

Doi: 10.1177/001698620304700304 

 

Longitudinella 

forskningsstudier, över 20 

år.  

Litteratur analys 

Kvalitativ och kvantitativ 

överträffar pojkars resultat i 

flertal ämnen. Dessa 

skillnader mellan könen 

finns inte i samma 

utsträckning i USA. 

Resultatet av studien 

indikerar att det beror på att 

brittiska flickor har större 

tilltro till den egna 

förmågan än amerikanska 

flickor. 

7 Kreativitet Eric L. Mann (2009). “The Search for 

Mathematical Creativity: Identifying 

Creative Potential in Middle School 

Students”. CREATIVITY RESEARCH 

JOURNAL. Volume: 21(4). Sidorna: 

338–348. 

http://www.tandfonline.com/loi/hcrj20 

DOI:10.1080/10400410903297402 

Deltagare: 89 

mellanstadieelever, några 

sjundeklassare, samt 

elevernas lärare. Alla elever 

uppfyllde krav för 

Connecticut Mastery Tests 

(CMT). 

Klassrums-observationer:  

Deltagare i kvantitativt test: 

500 mellanstadieelever 

CAMT (Balka, 1974). 

Uppgifter analyserades av: 

(Fennema & Sherman, 

1976 ); 

 (Renzulli et al . 2004 

);(SRBCSS - C)  

Kvalitativ och kvantitativ 

Resultat på testprovet: 35% 

av matematiska poäng kom 

från kreativitet, 23% från 

prestation och attityder till 

matematik, självuppfattning 

av sin egen kreativa 

förmåga samt kön bidrog 

till de övriga 12 %.  

Resultatet visar att kreativa 

förmågor har stor betydelse 

för elevresultat.    

8 Genus Franzis Preckel, Thomas Goetz, 

Reinhard Pekrun & Michael Kleine 

(2008).”Gender Differences in Gifted 

and Average-Ability Students Comparing 

Girls’ and Boys’ Achievement, Self-

Concept, Interest, and Motivation in 

Mathematics”. Gifted Child Quarterly 

Volume: 52 Number 2 Spring 2008. 

Sidorna: 146-159 DOI: 

10.1177/0016986208315834 

http://gcq.sagepub.com  

Kvalitativ, empirisk  

Observationer i klassrum  

Deltagare: 181 identifierat 

begåvade elever och 181 

icke-identifierade elever. 

från 81 klasser i 42 skolor. 

Elevernas snitt ålder var 12 

år.  

Kvantitativt test: icke-

verbala resonemang om 

förmågor bedömdes med 

KFT 4-12 + R (Heller & 

Perleth, 2000). 

Resultatet visar att pojkar 

uppnådde högre 

provresultat. Flickors 

akademiska 

självuppfattning, intresse 

och motivation visades vara 

lägre än pojkars.  

Det fanns inga 

könsskillnader i betyg. Det 

fanns större könsskillnader 

bland begåvade elever än 

bland medel 

begåvadeelever. 

9 Kognitiva 

förmågor 

David Lubinski (2010). ”Spatial ability 

and STEM: A sleeping giant for talent 

identification and development”.  

Personality and Individual Differences. 

Volume: 49 (2010) Sidorna: 344–351.  

www.elsevier.com/locate/paid 

doi:10.1016/j.paid.2010.03.022 

Kvantitativ 

Litteraturanalys 

Forskningsöversikt  
 

Det resultatet visar att den 

spatial förmåga har stor 

betydelse för elevers 

möjligheter att utveckla 

begåvningar.  

10 Genus Barbara A. Kerr, M Alexandra Vuyk & 

Christopher Rea Gendered (2012). 

“GENDERED PRACTICES IN THE 

EDUCATION OF GIFTED GIRLS AND 

BOYS”. Psychology in the Schools, 

Volume: 49(7), 

wileyonlinelibrary.com/journal/pits DOI: 

10.1002/pits.21627 

Observationer på förskolor 

- personalens bemötande av 

barn i relation till kön. 

Information från 

skolpsykologer, kuratorer 

och litteratur inom 

området. 

Kvalitativ 

Det som visas i resultatet är 

att barn i tidig ålder bemöts 

olika relaterat till kön. 

Könen uppmuntras till olika 

intressen. Pojkar 

uppmuntras till vetenskap, 

teknik och 

matematikkarriärer, vilket 

inte flickor i samma 

utsträckning uppmuntras 

till.   

http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2010.03.022
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11 Kognitiva 

förmågor 

1. Margita Pavlekovic, Mirta Bensic & 

Marijana Zekic-Susac (2010). “Modeling 

children’s mathematical gift by neural 

networks and logistic regression” Expert 

Systems with Applications. Volume: 37. 

Sidorna: 7167–7173. 

doi:10.1016/j.eswa.2010.04.016 

Egenskaper 

Tillvägagångsätt: Neurala 

nätverk och logistisk 

regression Teoretisk grund. 

Resultatet bygger på fem 

delar: matematisk 

kompetens, kognitiva 

komponenter, personliga 

egenskaper, miljöfaktorer, 

akademisk effektivitet.  

Deltagare: 257 matematiskt 

begåvade elever i årskurs 

fyra. Tio olika Kroatiska 

skolor. 

Kvantitativ  

Resultatet visar att viktiga 

egenskaper hos begåvade 

barn är: höga betyg, hög 

kompetens, god förmåga 

med siffror och 

beräkningar. Förmågor 

påverkas av miljömässiga 

faktorer.  

12 Genus Camilla Persson Benbow, David 

Lubinski, Daniel L. Shea & Hossain 

Eftekhari-Sanjani (2000). “SEX 

DIFFERENCES IN MATHEMATICAL 

REASONING ABILITY AT AGE 13: 

Their Status 20 Years Later” 

00291Psychological Science November 

2000vol. 11 no. 6 474-

480Doi: 10.1111/1467-9280. 

 

9927 intellektuellt 

begåvade 12- till 14-åringar 

genomförde två prov: 

College Board (SAT-M) 

och verbala (SAT-V), 

många år före den typiska 

åldern. Ytterliggare test av 

40.000 unga tonåringar för 

att mäta SAT-M skillnader. 

Kvantitativ. 

Resultat: studien 1975, 

båda könens exceptionella 

läsförmåga samt 

tillfredsställande 

självuppfattning.  Dessa 

områden var lika i även i 

den senare studien. I 

studien av Persson Benbow 

et al. (2000) bekräftas de 

uttalade könsskillnader som 

vists redan 1975 i 

matematisk 

resonemangsförmåga. 

Proven visar att tests 

utformning gynnar pojkar 

vilket ger dem fördel i 

poäng och resultat. 

Resultatet visar att könen 

gjort differential 

utbildnings- och 

yrkeskarriärer, män är 

överrepresenterade i högre 

befattningar och 

matematiskdomäner  

 

13 Genus Kyeong Hwa Lee & Bharath Sriraman 

(2012). ”Gifted Girls and 

Nonmathematical Aspirations: A 

Longitudinal Case Study of Two Gifted 

Korean Girls” Gifted Child Quarterly. 

Volume: 56(1). Sidorna: 3–14. 

sagepub.com/journalsPermissions.nav. 

http://gcq.sagepub.com DOI: 

10.1177/0016986211426899  

Intervjuer under 8 år. 

Årskurs 5,6,8,10 och 12. 

Varje intervju genomfördes 

1 till 2 timmar.  

Slutintervju efter 

universitetsstudier.  

Konstant jämförande enligt 

metod för dataanalys 

(Corbin & Strauss, 1998) 

bestående av: öppen 

kodning, axiell kodning, 

selektiv kodning. litterära 

källor 

Kvalitativ undersökning 

Deltagare: två identifierat 

begåvade flickor, föräldrar.  

Resultatet visar att 

flickorna tidigt identifierats 

som matematiskt begåvade. 

Detta leder till yrkesval 

inom matematik.  

14 Genus Jennifer Petersen (2013) “Gender 

differences in identification of gifted 

youth and in gifted program 

participation: A meta-analysis”. 

Metaanalys av 130 studier 

inom området 

Texter skrivna mellan åren: 

1975 till 2011. 

Resultatet visar att pojkar 

har 1,19 gånger större risk 

än flickor att identifieras 

som begåvade samt 
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Contemporary Educational Psychology. 

Volume: 38 (2013) Sidorna: 342–348. 

journal 

homepage:www.elsevier.com/locate/ced

psych. 

doi:10.1016/j.cedpsych.2013.07.002 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.201

3.07.002  

Kvalitativ 

 

accepteras för program för 

begåvade elever. 

15 Kreativitet Robert Root-Bernstein (2015). “Arts and 

crafts as adjuncts to STEM education to 

foster creativity in gifted and talented 

students”.  

Asia Pacific Educ. Rev. (2015) 16:203–

212. DOI 10.1007/s12564-015-9362-0 

Litteratur-analys 

Kvalitativ 

 

Studiens resultat indikerar 

att det samband som finns 

mellan kreativitet och 

matematiska kompetenser 

är snarlikt ”övning och 

färdighet”. Däremot stödjer 

kreativitet 

matematiskkunskapsutveck

ling.  

16 Kreativitet Kim, Min Kyeong; Roh, Roh,  Il 

Soon; Cho,  Mi Kyung (2016). 

“Creativity of gifted students in an 

integrated math -science instruction, 

thinking skills and creativity” 

Volume: 19. Sidorna: 38-48 

DOI: 10.1016/j.tsc.2015.07.004 

 

Kvalitativ 

Deltagare är 20 identifierat 

begåvade elever i klasserna 

5 och 6.  

Åtta problemlösnings-

lektioner som integrerar no 

och matematik.  

Resultat utifrån ”Goldberg 

maskin” 

Resultatet visar positiva 

utslag genom att integrera 

no och matematik. 

Kreativiteten, 

produktiviteten, tänkandet 

och originaliteten i svaren 

var hög.  

17 Kognitiva 

förmågor 

Z.K., J. He & B. Li (2015). “Critical and 

creative thinking as learning processes 

at top-ranking Chinese middle schools: 

possibilities and required 

improvements”. High Ability Studies, 

volume: 26:1. Sidorna: 139-152. 

DOI:10.1080/13598139.2015.1015501 

Åtta högpresterande skolor 

som kräver betyg mellan 

skalan 8-12. Deltagare är 

381 begåvade elever och 

deras lärare.  

Kvalitativ 

Resultatet visar att 

Kinesiska reguljära 

klassrum möjliggör för 

kritiskt tänkande och 

kreativitet. Samt att dessa 

kognitiva processer 

stimuleras och intensifieras 

i takt med ökad ålder.  

18 Genus Claire M.A. Haworth, Philip S. Dale & 

Robert Plomin (2009). “Sex differences 

and science: the etiology of 

science excellence”. 

Journal of Child Psychology and 

Psychiatry 50:9 (2009), pp 1113–1120 

doi:10.1111/j.1469-7610.2009.02087.x 

 

Deltagarna var 3000 

tvillingpar som identifierats 

till: ”the UK Twins Early 

Development 

Study”(TEDS). Data 

samlades in från 

deltagarnas skolresultat  

och lärarobservationer vid 

9, 10 och 12 års ålder. 

Skolresultaten för 

deltagarna låg på ett snitt 

över 85%. I studiens 

mätningar skildes könen åt. 

Kvalitativ och kvantitativ 

Resultatet visar inga bevis 

för kvantitativ eller 

kvalitativ 

Skillnader mellan kön i 

etiologin av resultatet.  

 

19 Kreativitet Ahmet S. Ozdemir & Esra Altintas 

(2016). “The Effect of Differentiation 

Approach Developed on Gifted 

Students”.  

Anthropologist, 19(3): 613-625 (2015) 

Kvaitativ 

Förtest med kontrollgrupp  

Underösker skillande för 

begåvade elevers 

prestationer. Deltagare är: 

12 begåvade elever i 

årskurs sex. Resultatet 

bygger på skillnader som 

uppstår mellan att inte 

erbjudas specificerat stöd 

samt erbjudas kreativa 

Efter den experimentella 

undersökningen visar 

studenter signifikanta 

skillnader genom förhöjd 

kreativitet i genomförande.   

http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.2013.07.002
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q2wP2lWMJgfP4Tr62Ea&author_name=Kim,%20MK&dais_id=2001023575&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q2wP2lWMJgfP4Tr62Ea&author_name=Roh,%20IS&dais_id=2001746967&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com.db.ub.oru.se/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q2wP2lWMJgfP4Tr62Ea&author_name=Cho,%20MK&dais_id=2000347407&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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uppgifter.  

20 Engagema

ng, 

motivation 

och 

psykiskt 

väl-

befinnande  

Sungok Serena Shim, Lisa DaVia 

Rubenstein & Christopher W. Drapeau 

(2015). “When perfectionism is coupled 

with low achievement: The effects on 

academic engagement and help seeking 

in middle school”.  

Learning and Individual Differences 45 

(2016) 237–244. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2015.12

.016 

Test för 169 mellanstadie-

elever  

kvantitativ  

 

Resultatet visar att elever 

med hög personlig 

självkänsla har engageras 

känslomässigt, har god 

anpassningsförmåga samt 

är benägenhet att söka hjälp 

vid behov. Elever som 

däremot har lägre 

självkänsla tenderar att 

undvika att be om hjälp. 

21 Kognitiva 

förmågor 

Todd Kettler (2014). 

“Critical Thinking Skills Among 

Elementary School Students: Comparing 

Identified Gifted and General Education 

Student Performance”. 

Gifted Child Quarterly 2014, Vol. 58(2) 

127– 136.  

Reprints and permissions: 

sagepub.com/journalsPermissions.nav 

DOI: 10.1177/0016986214522508 

Deltagarna är 

fjärdeklasselever. 45 

matematiskt begåvade och 

163 generellt begåvade.  

Kvantitativ 

Data samlades från testerna 

CCTT  

(Ennis et al., 2005) och 

TCT 

(Bracken et al., 2003).  

Undersökningens utfall 

visar att elever oavsett 

begåvning har likvärdig 

kapacitet att utveckla 

kritiskt tänkande. 

22 Engagema

ng och 

psykiskt 

väl-

befinnande 

 

Khar Thoe Ng, Yoon Fah Lay, Shaljan 

Areepattamannil, David F. Treagust & 

A.L. Chandrasegaran (2012). 

“Relationship between affect and 

achievement in science and mathematics 

in Malaysia and Singapore”.  

Research in Science & Technological 

Education Vol. 30, No. 3, November 

2012, 225–237. DOI: 

10.1080/02635143.2012.708655 

4466 Malaysiska elever 

4599 Singaporian elever 

deltog i studien.  

TIMSS 2007 

Test-undersökning 

Kvantitativ, kvalitativ 

 

Resultatet visar positiv 

inverkan på prestation 

genom att inkludera 

naturvetenskap i 

matematikundervisningen.   

 

8.4.3 Bilaga fem: Tema tre 

 

Tema tre: Inkluderad eller exkluderad? Undervisning för matematiskt begåvade elever 

N

r 

Underkategori Referenser: Titel, författare, år & 

DOI/Webadress 

 

Data-insamling & 

Forsknings-metod 

Resultat 

& syfte 

1 Problemlösning T. Subhi (1999). “The impact of 

LOGO on gifted children’s 

achievement and creativity”.  

Journal of computer assisted learning  

Volume: 15 (2). Pages: 98-108 

DOI: 10.1046/j.1365-

2729.1999.152082.x 

Published: JUN 1999 

Tester: Klassrumstester: 

Kreativt tänkande 

(TTCT) och 

Matematiska förmågor 

(MSA) 

Litteraturanalyser  

Kvalitativ  

Resultatet av experimentet 

visar att begåvade barn 

motiveras och engageras 

av egenutformade mål. 

Datorspelen ökar 

användandet av 

matematiska idéer vid 

problemlösningar 

2 Sammarbets-

förmåga 

Robert J. Stevens & Robert E. Slavin 

(1995). “The Cooperative 

Elementary School: Effects on 

Students' Achievement, Attitudes, and 

Social Relations” 

American Educationals Research 

Journal, Volume: 32, No. 2 (Summer, 

1995). Sidorna: 321-351. 

DOI: 10.3102/00028312032002321. 

 

Data: Deltagare: 1012 

elever från klass 2-6 på 

reguljära grundskolor. 21 

klasser gnomförde 

studien. Klasserna 

jämfördes med 24 klasser 

på 3 skolor för begåvade 

elever. Ospecificerad 

mängd elever från 

klasser i närområden togs 

med i jämförelsen av 

Resultatet visar att elever 

uppnått högre prestationer 

i matematiskberäkning i 

jämförelse med skolor 

som inte omorganisterat 

undervisningen. 

Resultaten tyder också på 

att begåvade studenter 

som erbjudits modellen 

presterade högre än elever 

på specialdesignade 
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prestationer. 

Observationer av klasser 

som deltog studien: 

möten med lärare och 

klassrumsobservationer. 

Teoretiska källor 

används för att jämföra. 

Multinivådata. 

Posttestdata som 

analyserade separat för 

de båda åren. 

Provresultat och betyg 

jämfördes.  

program för begåvade 

elever. 

3 Problemlösning  

 

Frank, Pajares (1996). “Self-Efficacy 

Beliefs and Mathematical Problem-

Solving of Gifted Students”. 

Volume: 21   Issue: 4   Sidorna: 325-

344.  DOI: 10.1006/ceps.1996.0025 

 

Data: kvalitativ analys. 

Deltagare: 66 

matematiskt begåvade 

och 232 normalbegåvade 

åttondeklasselever i 

reguljärt utformade 

matematikundervisning. 

Frågeformulär till elever 

första dagen av studien. 

Den andra dagen skulle 

elever lösa matematiska 

problem specifikt 

instruerade för studiens 

syfte. Alla svar 

administrerades. 

Testerna är utformade 

enligt mätskalor. 

Analyserar teoretisk data, 

empirisk data och 

insamlat material från 

problemuppgifter. 

Resultatet visar att 

begåvade flickor 

överträffar begåvade 

pojkar i prestationer, 

däremot har de lika mått i 

självuppfattning och 

självförtroende. Begåvade 

elever visar högre och mer 

exakt självuppfattning och 

självförtroende för 

matematik än övriga 

elever. De begåvade 

eleverna uppvisade även 

lägre matematikångest. 

4 Instruktioner Jim Ysseldyke, Steve Tardrew, Joe 

Betts, Teri Thill, & Eileen Hannigan 

(2004). “Use of an Instructional 

Management System to Enhance 

Math Instruction of Gifted and 

Talented Students”. Journal for the 

Education of the Gifted. Volume: 27, 

No. 4, 2004, sidorna: 293–310. 

doi: 10.4219/jeg-2004-319  

Deltagare: 48 elever som 

fick speciell 

undervisning (AM). AM 

bygger på speciella 

lärarinstruktioner för 

begåvade lever.  

52 elever från samma 

skola utan AM. För-test 

via post: STAR Math 

(Renaissance lärande, 

1998b) ett datoradaptivt 

test  

med betyg 3-12, cirka 15 

minuter.  

Kvantitativ analys av 

pre-test och post-test. 

Kvalitativ analys av: 

jämförelse av 

kontrollgruppers utfall. 

Intervention av AM 

elever, under en 4-

månaders 

tidsperiod mellan pre-test 

och posttest. 

Resultaten tyder på att 

elever som erbjöds AM 

visar bättre prestationer än 

klassen utan AM. En stor 

skillnad uppvisades: i den 

praktiska utförandet av 

svaren. I elevgruppen med 

AM fanns större variation 

och mer utförliga svar. 

Samt att den brittiska 

skolan gjort förändringar i 

läroplanen för att stärka 

flickors position i 

klassrummet. 

 

5 Sammarbetsförmå Janine Kane & John E. Henning 2 mellanstadielärare i Resultatet visar att 
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gr (2004). “A Case Study of the 

Collaboration in Mathematics 

Between a Fourth-Grade Teacher 

and a Talented and Gifted 

Coordinator”. Journal for the 

Education of the Gifted. Volume: 27, 

No. 4, 2004, sidorna: 243–266. 

Doi: 10.4219/jeg-2004-318 

reguljära klassrum.  

Lärarnas elever, årskurs 

fyra. 

Klassrums-observationer 

av fallstudien under 7 

veckor. 

Lärarintervjuer 

Elevenkäter till  

Kvalitativ 

Deltagarna besvarade 

fem e-postmeddelanden 

under studien, som 

kodades med 

transkriptioner. 

sammarbeten möjliggör 

för begåvade elever att 

resonerar, finna strategier 

för att lösa uppgifter, 

erbjuds fördjupande 

sammarbetsuppgifter samt 

gruppmål. Negativt: 

kunskapsutveckling följs 

sällan upp av lärare. 

Elever erbjuds lite 

mentorskap på grund av 

lite planeringstid. 

6 Miljö 3. Letty J. Rayneri Brian L. Gerber & 

Larry P. Wiley (2006). ”The 

Relationship Between Classroom 

Environment and the Learning Style 

Preferences of Gifted Middle School 

Students and the Impact on Levels of 

Performance”. Gifted Child 

Quarterly Spring 2006 volume: 50 nr. 

2. Sidorna: 104-118.  

4. Doi: 10.1177/001698620605000203 

Deltagare: 80 identifierat 

begåvade elever från två 

mellanstadieskolor. 

Deltagare analyserades 

enligt: 

Learning Style 

Inventory: (LSI, Dunn, 

Dunn & 

Pris, 2000) fastslog 

deltagares  

specifika preferenser i: 

LSI- miljö, emotionalitet,  

sociologiskabehov. 

Perception Inventory 

(SPI) mätte 

elevuppfattningar. 

Expertpanel analyserar 

data:  

läroplansexperter, 

psykologi, forskare och 

utbildningsbegåvade. 

Kvalitativ 

Resultatet visar att elevers 

uthållighet och 

prestationer påverkas av 

inlärningsstil och 

klassrumsmiljö. Elever i 

alla ämnen gynnas av 

inlärningsstil som är 

anpassat efter dem. Trivs 

elever i klassrumsmiljöer 

uppvisas högre nivå av 

uthållighet. 

7 Avancerade 

uppgifter eller 

utmaning 

5. Mary Ann Swiatek (2007). “The 

Talent Search Model: Past, Present, 

and Future”. Gifted Child Quarterly 

Volume 51 Number 4 Fall 2007. 

Sidorna: 320-329. 

http://online.sagepub.com 

DOI: 10.1177/0016986207306318  

6.  

Kvalitativa studier 

Litteraturanalys av 

forskningsresultat bygger 

på vetenskapliga studier 

över flera decennier.  

Omfattande 

forskningsöversikt 

Experimentella 

klassrumsuppgifter, 

observationer och 

provresultat. 

Deltagare elever från 

årskurserna 2-8. 

Deltagarna är främst från 

USA men är även 

spridda globalt. 

Resultat visar att elever 

som prövats med 

avancerade tester för 

högre åldrar uppvisar goda 

resultat samt får fler 

förmågor testade. 

Begåvade elever upplever 

avancerat material 

positivt. Ökar hastigheten 

för 

kunskapsutvecklingskurva

n. Flertal akademiska och 

psykosociala fördelar med 

acceleration och 

avancerade uppgifter för 

begåvade elever. 

8 Avancerade 

uppgifter eller 

utmaning 

Seon-Young Lee, Paula Olszewski-

Kubilius & George Peternel (2010). 

”The Efficacy of Academic 

Acceleration for Gifted Minority 

Students” Gifted Child Quarterly 

54(3) 189–208 

http://gcq.sagepub.com DOI: 

Semistrukturerade elev- 

och lärarintervjuer  

Deltagarna: 30 begåvade 

elever i årskurs fyra till 

nio.  

Deltagare i: ”Project 

EXCITE”. Northwestern  

Resultat av analysen är: 

Begåvade elever från 

minoritetsgrupper 

upplever accelererade 

matematikundervisning 

som spännande, 

utmanande samt som 

http://gcq.sagepub.com/
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10.1177/0016986210369256  University, Centrum för 

Talent 

Development(CTD).  

Data triangulering: CTD: 

s forskningsavdelning 

granskade alla 

Intervjutranskript.   

Kvalitativ  

framtids förberedande.  

Lärare: uppfattade att 

deras stöd var viktigt för 

elevernas positiva 

upplevelse av 

acceleration, att 

acceleration är nödvändigt 

för att utmana, engagera 

och förbättra prestationer. 

Inga negativa effekter 

visades för 

undersökningsgrupp. 

9 Nivågruppering 

eller 

specialdesignade 

program 

Jill L. Adelson, D. Betsy McCoach, 

& M. Katherine Gavin (2012). 

“Examining the Effects of Gifted 

Programming in Mathematics and 

Reading Using the ECLS-K”. Gifted 

Child Quarterly. Volume: 56(1). 

Sidorna: 25–39. 

http://gcq.sagepub.com DOI: 

10.1177/0016986211431487  

Data från (ECLS-K)  

Som är riksrepresentativt 

och ett urval av förskolor 

och skolor för begåvade 

barn. Observationer av 

studenter med familjer, 

lärare och skolor. 

Observationstillfälle: 

förskola, första klass, 

tredje klass och femte 

klass. 

Longitudinell 

Kvalitativt  

Inga negativa effekter 

konstaterades av 

specialprogrammering för 

begåvade elever.   

Resultatet visar inga 

negativa effekter 

av begåvade elevers 

prestationer eller 

akademiska attityder.  

10 Nivågruppering 

och 

specialdesignade 

utbildningsprogra

m 

Russell T. Warne (2014) “Using 

Above-Level Testing to Track Growth 

in Academic Achievement in Gifted 

Students”. Gifted Child Quarterly 

2014, Volume: 58(1) Sidorna: 3–23. 

sagepub.com/journalsPermissions.na

v DOI: 10.1177/0016986213513793 

Undersökningen testar 

224 begåvade 

mellanstadieelever på 

specialdesignade 

program för matematisk 

begåvning. Kvantitativ 

longitudinell studie 

Enkäter 

Resultatet visar betydande 

skillnader mellan 

testdeltagare.  Rörande 

poäng på test och betyg är 

det överrepresenterat av 

vita amerikaner och 

asiatiska amerikaner.  

11 Nivågruppering 

och 

specialdesignade 

utbildningsprogra

m 

Mary Ann Swiatek & Ann 

Lupkowski-Shoplik (2003). 

“Elementary and Middle School 

Student Participation in Gifted 

Programs: Are Gifted Students 

Underserved?” Gifted child quarterly 

Vol: 47 (2). Pages: 118-130 

DOI: 10.1177/001698620304700203 

Published: SPR 2003 

 

3 miljoner elever 

Multifrågeformulär från 

“American College 

Testing” (ACT). 

Kvantitativ 

Deltagarna i den 

kvalitiativa analysen var 

elever från klasserna tre, 

fyra, fem och sex. Alla 

eleverna är identifierat 

begåvade. 2428 pojkar 

och 2086 flickor.  

Resultaten visar att elever 

som erbjuds 

specialdesignade 

utbildningsprogram lär sig 

effektivt och presterar 

högre resultat än elever 

som går i traditionella 

skolsystem. Elevers 

möjlighet till 

specialiserade program 

varierar på grund utav 

externa omständigheter.  

12 Miljö Camilla Persson, Benbow & Herbert 

J. Walberg (1991). “Educational 

productivity predictors among 

mathematically talented students”.  

Journal of educationa reaseerch. 

Mars/April 1991. (Vol 84. (No.4). 

DOI: 

10.1080/00220671.1991.10886018  

Kvantitativ  

Följde 1247 identifierat 

begåvade elever från 13 

till 23 år. (1-2% av alla 

elever).  

Data från den 

longitudinella studien 

”the study of 

mathematically precious 

youth” (SMPY).  

Det som främst indikeras i 

resultatet är att begåvade 

elevers prestationer i 

studier påverkas av miljö. 

Detta framförallt för 

kvinnor.  

 

13 Utmaning och 

avancerade 

uppgifter. 

Stephanie Robertson & Steven 

Pfeiffer (2016) “Development of a 

Procedural Guide to Implement 

Response to Intervention (RtI) With 

Data samlades in tre 

faser: 1) feedback på en 

procedurhandbok från 

praktisk användning av  

Resultatet visar att 

begåvade studenter som 

erbjuds mer avancerat 

material, än det ordinarie 
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High-Ability Learners”. Roeper 

Review, Volume: 38. Sidorna: 9–23, 

2016. The Roeper Institute. DOI: 

10.1080/02783193.2015.1112863 

RTI i klassrum. 

Deltagare i fokusgrupp: 

10 lärare för begåvade 

elever. 1 h möte. 2)  

Utforma en 

tvärvetenskaplig 

skattningsskala. 

Deltagare: psykologer 

och kuratorer. 

3) Samla standardiserad 

och teoretisk  

feedback på 

procedurhandböcker 

inom områdena 

utbildning för begåvade 

och RTI. Kvalitativt 

angreppssätt 

kursplan erbjuder och 

presterar bättre samt får 

högre slutbetyg i 

jämförelse med elever 

som inte erbjuds liknande 

stöd. Forskningen visar att 

begåvade elevers 

motivation och 

klassrumsprestanda ökar 

med material som 

utmanar.  

14 Sammarbeten Carmel M. Diezmann & James J. 

Watters (2001). “The Collaboration 

of Mathematically Gifted Students on 

Challenging Tasks.” Journal for the 

Education of the Gifted. Vol. 25, No. 

1, 2001, pp. 7-31.  

The Association for the Gifted, 

Reston, VA 20191-1589. ISN:0162-

3532, 2162-9501 

Problem-uppgift för 

begåvade elever 

Observationer 

Kvalitativ  

Deltagare: 6 matematiskt 

begåvade elever i 

åldrarna 11-12 år. 

Förstudie och 65 

minuters problem-

lösningslektion 

Klassrums-observationer. 

Resultatet visar att 

begåvade eleverna 

samverkade bäst vid 

utmanande uppgifter samt 

vid gruppanordningar 

organiserat av lärare.  

Elever oavsett 

kunskapsnivå stimuleras 

av gruppsammarbeten.  

15 Miljö Kyong Mi Choi (2014). 

“Opportunities to Explore for Gifted 

STEM Students in Korea: From 

Admissions Criteria to Curriculum”. 

Theory Into Practice, 53:25–32, 

2014. The Ohio State University 

ISSN: 0040-5841 print/1543-0421 

online DOI: 

10.1080/00405841.2014.862117 

Kvalitativ  

Analys av klassrums-

observationer specifikt 

på lärare, lärarintervjuer 

och bedömnings-

processer i skolan. 

Resultatet uppger att 

kreativt eller akademiskt 

fokus för 

undervisningsutformning 

kan generera likvärdigt 

engagemang. Det som 

påverkar prestationer mest 

är elevers egenskaper, 

social uppbackning och 

förväntningar. 

Granskningen visar även 

att mätbara resultat är 

kopplat till uppsatta mål 

för lärandet.  

16 Nivågruppering 

och 

specialdesignade 

undervisnigsprogr

am 

Eunsook Hong, Mary Greene & 

Stephanie Hartzell (2011). 

“Cognitive and Motivational 

Characteristics of Elementary 

Teachers in General Education 

Classrooms and in Gifted 

Programs”.  Gifted Child Quarterly 

55(4) 250–264 

DOI:10.1177/0016986211418107 

Undersökning av 182 

mellanstadielärares 

professionalitet. 

65 i specialdesignade 

program för begåvade 

elever (GATE-

specialist). 

117 i reguljär 

matematikundervisning. 

Kvalitativa  

klassrumsobservationer,  

Kvalitativa  

test med 38 delaspekter 

Produkten av 

undersöknigen uppvisar 

att lärare i 

specialdesignade 

utbildningsprogram har 

mer avancerad 

kunskapssyn, högre 

uppsatta mål för lärande 

och kunskapsutveckling 

samt övervakar och 

planerar 

undervisningsprocesser 

mer än lärare i reguljära 

klassrum.  

17 Miljö Christos Dimitriadis (2012). 

“Provision for mathematically gifted 

children in primary schools: an 

Klassrums-observationer 

Dokumentation Lärar- 

och elevintervjuer 20 

De områden som studiens 

resultat visar är att 

klasstorlek, miljö och 



76 

 

investigation of four different 

methods of organisational 

provision”. 

Educational Review. Vol. 64, No. 2, 

May 2012, 241–260. 

Doi.org/10.1080/00131911.2011.598

920 

elever och  

Deltagare är lärare och 

elever från 44 skolor 

med över 1000 elever. 

4 fallstudieruppgifter 

Kvalitativ  

undervisningsstrategier 

har störst inflytande över 

elevers inlärningsprocess.   

 

18 Avancerade 

uppgifter 

Christos Dimitriadis (2016). 

“Nurturing Mathematical Promise in 

a Regular Elementary Classroom: 

Exploring the Role of the Teacher 

and Classroom Environment”.  

Roeper Review, 38:107–122, 2016 

ISSN: 0278-3193 print / 1940-865X 

online. DOI: 

10.1080/02783193.2016.1150375

  

Fallstudie, baserat på 

klassrumsobservationen 

och special-utformat 

program under två 

månader. Deltagare är 

elever från 44 skolor i 

årskurs två som 

identifierats med hög 

förmåga i matematik. 

Urvalet av elever 

kommer från en enkät 

som skickats till 224 

grundskolor med syftet 

att lärare i egna klasser 

skulle utse matematiskt 

begåvade elever för 

studien.  

Intervjuer med lärare och 

elever. 

Triangulering 

Kvalitativ 

 

Resultatet visar att 

autentiska och avancerade 

problemuppgifter kan 

möta begåvade elevers 

behov. Uppgifter behöver 

vara avancerade, 

utmanade, 

individualiserade samt 

innehålla moment av 

analys, syntes och 

utvärdering. Undervisning 

behöver vara flexibel i 

förhållningssätt till metod 

och materialval. Lärare 

behöver inneha 

kompetenser att upptäcka 

begåvningar, identifiera 

utveckling, och 

inlärningsstil. 

19 Nivågruppering 

och 

specialdesignade 

utbildningsprogra

m 

Susan G. Assouline & Ann 

Lupkowski-Shoplik (2012). “The 

Talent Search Model of Gifted 

Identification” 

Journal of Psychoeducational 

Assessment 30(1) 45–59 

Reprints and permission: 

sagepub.com/journals 

Permissions.nav 

DOI: 10.1177/0734282911433946 

http://jpa.sagepub.com 

Undersöker och jämför 

specialdesignade 

utbildningar  

Tester  

Kvantitativ 

Omfattande forskning 

 

Studiens resultat visar 

markanta skillnader 

mellan olika skolor och 

resultat samt att 

specificerade 

utbildningsprogram 

generarar högre 

elevprestationer än elever 

i traditionella skolsystem. 

20 Miljö Matthew C. Makel, Jonathan Wai, 

Martha Putallaz & Patrick S. Malone 

(2015). ”The Academic Gap: An 

International Comparison of the 

Time Allocation of Academically 

Talented Students”. 

Gifted child Quarterly. Vol: 59 (3). 

Pages: 177-189 

DOI: 10.1177/0016986215578746 

Published: JUL 2015 

Uppgiftstudie 668 

sjundeklass elever deltog 

i en självstudie som 

rapporterade om vardag, 

intresse, tidsfördelning 

och bakgrund. 

Projektet pågick ett år. 

Kvalitativ och kvantitativ 

 

Utfallet visar att 

omgivande kultur, 

samhälle och 

tidsfördelning, intresse 

och bakgrund påverkar 

elevers 

kunskapsutveckling och 

skolresultat 

21 Nivågruppering  Seon-Young Lee, Michael S. 

Matthews & Paula Olszewski-

Kubilius (2008). “A National Picture 

of Talent Search and Talent Search 

Educational Programs”. 

Gifted Child Quarterly. Volume 52 

Number 1. Winter 2008 55-69 

10.1177/0016986207311152 

http://gcq.sagepub.com 

Kvantitativ 

Storskalig 

testundersökning.  

Enkätdata från sex 

instruktioner för 

begåvningscentrum i 

USA. Deltagare är över 

tre miljoner elever på 

specialdesignade 

Resultaten visar att elever 

som erbjuds 

nivågruppering och ”The 

talent search modell” lär 

sig effektivt och presterar 

höga resultat. Studien 

visar även att tillgången 

till specialdesignade 

undervisnings-program 
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hosted at http://online.sagepub.com utbildningsprogram för 

begåvade elever. 

Kvalitativa analyser av 

prestationstest, portföljer 

samt uppgifter från lärare 

och föräldrar.  

 

 

påverkas av bakgrund och 

geografiska aspekter.  

22 Avancerade 

uppgifter 

David Rutkowski, Leslie Rutkowski 

& Jonathan A. Plucker (2012). 

”Trends in education excellence 

gaps: a 12-year international 

perspective via the multilevel model 

for change”. High Ability Studies, 

23:2, 143-166, DOI: 

10.1080/13598139.2012.735414 

Undersökning med 

elever från fjärde och 

åttonde klass i 59 länder 

runt om världen. TIMSS 

tester: 

1995, 1999, 2003, 2007. 

Resultat erkänner att 

skolan fokusera på 

prestation framför 

kompetens. Undervisning 

för begåvade elever 

behöver också organiseras 

på flera nivåer, öka i 

svårighetsgrad och erbjuda 

utökade kunskaper.  

23 Avancerade 

uppgifter 

Julian C. Stanley (2000). “Helping 

students learn only What they don’t 

already know”. Psychology, Public 

Policy, and Law. Vol. 6, No. 1, 216-

222 1076-8971/00/S5.00 DOI: 

10.1037//1076-8971.6.1.216 

Kvalitativ och kvantitativ 

Bygger på analyser av 

olika experimentella och 

dignostiska testresultat.  

 

Resultatet av testet SMPY 

klargör att begåvade 

elever behöver erbjudas 

undervisning som är 

utanför nuvarande 

kunskapsnivå.  

24 Självstudier och 

själv reglerat 

lärande 

Kyung Hee Kim & Joyce Van Tassel-

Baska & Bruce A. Bracken & Annie 

Feng & Tamra Stambaugh & Lori 

Bland (2011). ”Project Clarion: 

Three Years of Science Instruction in 

Title I Schools among K-Third Grade 

Students”. 

Res Sci Educ (2012) 42:813–829 

DOI 10.1007/s11165-011-9218-5 

Deltagare är ca 3300 K-3 

elever  

Experimentell 

Observationer av lärare i 

skolverksamheter 

Konceptbaserad 

Standardiserade tester:  

(BBCS-R, 

Bracken 1998) (NNAT, 

Naglieri 1991) 

Resultaten visar att 

begåvade studenter, och 

främst elever från lägra 

socioekonomiska 

bakgrunder, gynnats av att 

lärare har ett vetenskapligt 

förhållningssätt till såväl 

lärande som begrepp och 

pedagogik. Resultat visar 

att begåvade elevers 

kunskapsutveckling 

gynnas av självstudien 

som kombineras med 

lärarhandledning.  

 

 

 


