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Abstract 
This study consists of an analysis of relevant research within the subject, research about 

mathematically gifted students and how to stimulate these students. The analysis is partly a 

mapping of the subject and partly a deeper identification of some themes. The result shows 

that cluster grouping is something that helps stimulate mathematically gifted students. 

Teacher´s knowledge and commitment to the students is also of great matter to the teaching. 

The discussion dispute if the result is only applicable to gifted students or students in general.  
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Sammanfattning 
Denna studie består av en analys av den forskning som berör särskild begåvning i mate-

matik och hur man stimulerar elever som är särskilt begåvade. Analysen består i största del av 

en kartläggning och fördjupas sedan genom att redogöra för ett par identifierade teman. Re-

sultatet visar att organisatorisk och pedagogisk differentiering är något som gynnar särskilt 

begåvade elever i matematik. Diskussionen går in på om resultatet är något som enbart kan 

appliceras på fenomenet särskild begåvning i synnerhet eller alla elever generellt.   

  
 
Nyckelord: särskild begåvning, nivågruppering, differentiering, matematik   
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Inledning 
Alla som arbetar i skolan har en skyldighet att följa skollagen för att försäkra alla elever 

om att de får en trygg och rättvis skolgång. I skollagen står det att  ”Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås eller den kravnivå som gäller ska ges ledning och stimu-

lans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (SFS 2010:800 kap 3 §2). Denna revi-

dering av skollagen kom år 2010 och pekar alltså på att lärare är skyldiga att ge ledning och 

stimulans till de elever som redan når kunskapskraven, vilket skulle kunna vara de särskilt be-

gåvade eleverna. Men det täcker dock inte in alla särskilt begåvade elever då många av dessa 

elever underpresterar och är därför i behov av stöd. Skolverket (2019b) uppskattar i deras 

stödmaterial för lärare att 5% av eleverna i den Svenska skolan är särskilt begåvade och det är 

viktigt att vi uppmärksammar dessa elever. Gör vi inte det är risken att de aldrig får stöta på 

ett motstånd i sitt lärande och kommer på så sätt inte att utveckla en studieteknik (Skolverket, 

2019b). Det är inte alltid oproblematiskt att upptäcka dessa elever då det är vanligt att särskilt 

begåvade elever underpresterar för att inte sticka ut. De är ofta rädda för att inte passa in i 

normen där man presterar på den nivån som kursplanen syftar till. Dessa elever kan också ofta 

vara skoltrötta då de inte får den utmaning de behöver i undervisningen. Alltså är det av stor 

vikt att vi kan identifiera dessa elever redan i de tidiga skolåren för att kunna möta dem med 

stimulans (Skolverket, 2019b). Pettersson & Wistedt (2013) redogör för Europarådets rekom-

mendationer för undervisning av elever som kom 1994 där de fastställer vikten av att stödja 

begåvade elever. Rekommendationen består av sex punkter där de i en punkt skriver att det är 

viktigt att alla begåvade elever får tillgång till undervisning som tillåter dem till att utveckla 

sina förmågor till fullo. De påpekar här också att det är för elevernas och samhällets bästa då 

inget land har råd att slösa på talang. De fortsätter också att poängtera att vi i tid måste identi-

fiera dessa elevers intellektuella potentialer och för att kunna utveckla dessa elever så krävs 

adekvata medel (Pettersson & Wistedt, 2013).  

Särskilt begåvade elever i matematik är inte alltid de högpresterande eleverna. Många 

särskilt begåvade elever blir oengagerade av den ordinarie undervisningen i heterogena klass-

rum. Dessa matematiskt begåvade eleverna känner sig sällan socialt accepterade av sina klass-

kamrater (Szabo, 2018). 

Att forska kring detta ämne är viktigt då elever med särskild begåvning i matematik är en 

utmaning för det svenska skolsystemet. Bristen på anpassad undervisning och bemötande gör 

att det är många särskilt begåvade elever som inte når upp till sin potential och presterar under 
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sina förmågor (Szabo, 2018).  Kan vi istället med hjälp av den forskning som finns lära oss att 

identifiera och stimulera dessa elever genom att anpassa undervisningen leder det till att ele-

ver med särskild begåvning kan prestera i nivå med sin potential (Szabo, 2018). Det är också 

en vanlig inställning bland lärare att fokus läggs på de elever som inte når upp till kraven eller 

de som ligger på en medelnivå och många lärare menar också att det är viktigt att låta ele-

verna få vänta in varandra under lektionerna (Mattsson, 2018). Detta är en allvarlig situation 

och dessa lärares inställningar strider mot skollagen. Detta har skolinspektionen också betonat 

i sin årsrapport för 2017 där de är tydliga med att lärare måste höja sina förväntningar och in-

tressera sig för elevers mer avancerade tänkande (Skolinspektionen, 2017).   

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur man kan åstadkomma god 

undervisning i matematik för elever med särskild begåvning. Studien kommer att samman-

ställa tidigare forskning i ämnet där tillvägagångssätt för att identifiera och stimulera särskilt 

begåvade elevers lärande förs fram. Jag kommer också redogöra för faktorer som kan påverka 

elevernas lärandesituation. De frågeställningar som kommer att besvaras i studien är:  

Vad säger forskningen är lyckade tillvägagångssätt för att identifiera särskilt begåvade 

elever i matematik? Vilka metoder som forskningen menar att lärare kan använda för att sti-

mulera elevernas lärande?  

Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna för studien att redogöras för. Stu-

dien berör begrepp som inte riktigt har någon konsensus kring vad som tas in i betydelsen och 

här presenteras hur denna studie förstår och kommer att använda dessa begrepp.  

 

Särskild begåvning som begrepp  
Skolverket (2019b) har gett ut ett stödmaterial för lärare i sitt arbete med särskilt begåvade 

elever, där redogörs för hur man kan utveckla undervisningen för att de särskilt begåvade ele-

verna ska stimuleras och utveckla sitt lärande. I dessa råd så tydliggör också Skolverket att det 

finns en skillnad mellan särskilt begåvade och högpresterande elever. Med det menar de att 

elever som är högpresterande inte nödvändigtvis behöver vara särskilt begåvade och vise 

versa. Att identifiera de elever som är högpresterande, alltså de elever som får alla rätt på pro-

ven och arbetar snabbt fram i matematikboken och visar sitt intresse i klassrummet, är enkelt. 

Men att bara identifiera dessa elever blir riskfyllt då en hel del särskilt begåvade elever faller 
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utanför den högpresterande gruppen. Det finns särskilt begåvade elever som också är högpre-

sterande men de är en liten del av alla särskilt begåvade elever. De elever som inte är högpre-

sterande kan av någon anledning ha tappat intresset och lusten för att prestera i skolan (Matt-

son, 2017). Det är utifrån tidigare förklaring som jag valt att i denna studie benämna dessa 

elever som särskilt begåvade och inte högpresterande. Särskild begåvning är ett begrepp som 

kom på 90-talet för att beskriva skillnaden mellan gruppen av elever som har inlärningssvå-

righeter och den grupp elever som har svårigheter för att de inte får lära sig tillräckligt 

mycket, tillräckligt snabbt. Definitionen av dessa elever blev då att den är särbegåvad som 

förvånar vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, 

både i och utanför skolan (Persson, 2015). Med denna definition förstås också begreppet sär-

begåvning och särskilt begåvad som bärare av samma betydelse. Internationellt används be-

tydligt fler benämningar och det är inte lika lätt att hitta en definition täcker in för det som vi i 

Sverige menar med särskilt begåvad. USA är dock ett land som använder ordet begåvad (gif-

ted), även i Tyskland använder man samma begrepp men det förekommer också andra, så som 

termen excellenta prestationsförmågor vilket är en relativt ny benämning. Kanada benämner 

barn med särskild begåvning som exceptionella barn och Australien barn med särskilda för-

mågor eller särskilt kapabla barn (Pettersson, 2011). För att förenkla den ordagranna definit-

ionen så handlar det alltså om elever med en hög begåvning (inte samma som IQ) som snabbt 

lär sig saker och dessutom lär sig saker på djupet. Eleven drivs av en kunskapstörst även om 

det inte alltid är synligt i skolan och eleven inte är högpresterande i klassrummet. Det är lätt 

att dra slutsatsen om att elever som är särskilt begåvade är ”bättre” än andra elever. Dock 

handlar det mer om att dessa elevers förmågor skiljer sig från normen (Liljedahl, 2017).   

Det finns en del kännetecken som kan förekomma hos särskilt begåvade elever. Sue Mor-

decais i Liljedahl (2017) menar att några exempel på dessa är att eleverna ofta besitter en klu-

rig humor, är bra på ordvitsar och ordlekar, har lätt för att se saker samband, orsak och ver-

kan. De är ofta perfektionister, beslutsamma och uthålliga när de är intresserade (Liljedahl, 

2017).  Särskilt begåvade elever i matematik går att få syn på redan under förskolan där de ut-

vecklar en djup fascination för tal och är bra på att räkna. Dessa förskolebarn kan vara intres-

serade av kalendern och klockor, fundera över begrepp som oändligheten och klura ut talfölj-

der för att bara nämna en del kännetecken. Särskilt begåvade barn lär sig både snabbare och 

på ett mer kvalitativt sätt, flera barn lär sig också att läsa redan i 3-5 års åldern. På grund utav 

att detta har dessa barn ofta svårt för att leka med andra barn i sin egen ålder och lättare för att 

umgås och komma överens med äldre barn (Mattsson, 2017).  
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  Denna studie handlar om elever med särskild begåvning i just matematik. Alltså elever 

som ofta har höga matematiska förmågor. Med matematiska förmågor inräknas många kom-

ponenter. Szabo (2018) har komponerat ihop dessa till en lista med fyra olika förmågor:  

•   Att upptäcka den formella strukturen i ett matematiskt problem 

•   Tänka logiskt och flexibelt, kunna generalisera samband, förkorta matematisk resone-

mang och se rationalitet i lösningar 

•   Ha ett generaliserat minne för matematiska samband och problemlösningsmetoder 

•   Ha ett matematiskt sinnelag  

Som tillägg till dessa förmågor har också de särskilt begåvade eleverna i matematik en över-

gripande förmåga att ständigt se världen genom matematiska glasögon. Dessa elever kan ar-

beta med matematiska övningar under en lång tid utan att tappa fokus (Mattson, 2017).  

 

Differentierad undervisning  
Styrdokumenten pekar tydligt på att vi i skolverksamheten har en skyldighet att utmana 

elever med särskild begåvning. Detta för tankarna till en differentierad undervisning. En diffe-

rentierad undervisning bygger på en pedagogik där man organiserar undervisningen utefter 

elevernas kunskaper och förmågor. Två vanliga begrepp inom differentiering är acceleration 

och berikning. När lärare i undervisningen använder sig av acceleration låter man eleven 

jobba på i en snabbare takt, ofta med en kursplan från en högre årskurs. Det som då blir vik-

tigt är att det finns en plan bakom den ökade takten. Jobbar en elev i årskurs 3 med kurspla-

nen för årskurs 4 behövs en plan för vad eleven ska göra i årskurs 4. Berikning handlar istället 

om att fördjupa/bredda kunskaperna. För att detta ska vara en lyckad metod behöver läraren 

ha goda matematikkunskaper för att kunna fördjupa elevens kunskaper på ett relevant sätt. 

Här kommer också tidsaspekten in och läraren måste kunna låta eleven hoppa över de mo-

ment som eleven behärskar för att få tid till att arbeta med fördjupningen. Att undervisa med 

hjälp av acceleration och berikning är den pedagogiska differentieringen, alltså den som lära-

ren gör under den ordinarie undervisningen i klassrummet. Den organisatoriska differentie-

ringen handlar istället om att gruppera eleverna. Ofta grupperar man här elever utefter deras 

kunskapsnivå, nivågruppering. När det gäller särskilt begåvade elever får de här tillfälle att 

arbeta med andra elever på samma kunskapsnivå och de kan då också arbeta i en takt som 

passar dem (Mattson, 2018).  
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Styrdokument  
Läroplanen är ett av styrdokumenten som vi i Sverige ska basera vår undervisning på. 

Där står det vilka mål våra elever ska uppnå och på vilken kunskapsnivå de bör befinna sig. 

Läroplanen tar också upp varje elevs rätt till likvärdig utbildning och att undervisningen ska 

anpassas efter alla elevers förutsättningar (Skolverket ,2018a). Som tidigare nämns säger 

skollagen att alla elever har rätt till att utvecklas, även de elever som har lätt att nå upp till de 

kunskapskrav som nämns i läroplanen (Skollagen, 2010). Detta betyder alltså att vi som är 

verksamma i skolan har en skyldighet att undervisa alla elever på en nivå som utvecklar dem. 

Alltså gäller det även elever med särskild begåvning.  

Den svenska skolan har länge byggt på egalitarism som bygger på politiska jämlikhets-

strävanden, en strävan efter att eleverna ska ha jämlika förutsättningar och jämlika prestat-

ioner (Persson 1997). Detta är en tradition som till viss del går emot revideringen i Skollagen 

från 2010, där man framför tydligt att även de elever som lätt når upp till kraven ska ges stöd 

till att utveckla sina kunskaper vidare. Detta synsätt på elever och dess lärande gör också att 

elever med särskild begåvning ses som annorlunda och speciella socialt. Likväl som vi i skol-

världen måste ta hänsyn till elevernas lärande måste också deras sociala och känslomässiga 

behov respekteras och inte jämföras med andra elever i samma ålder (Mattson 2013). För att 

motverka att dessa elever hamnar i en situation där självkänslan inte räcker till så behöver vi 

enligt Mattson (2013) utbilda dem i deras roll i samhället, det är också viktigt och värdefullt 

för de särskilt begåvade att engagera sig i fritidsaktiviteter där deras kvaliteter blir värdefulla.   

 

Tidigare forskning  
Särskild begåvning är ett område som är relativt nytt och det har inte studerats i någon 

större utsträckning. I den svenska kontexten kom det att uppmärksammas på 90- talet och Ro-

land Persson (1997) skrev då Annorlunda land: Särbegåvningens psykologi. I den boken dis-

kuterar han särbegåvning i olika kontexter. Begreppet kom då för att beskriva skillnaden mel-

lan de två elevgrupperna med elever som har inlärningssvårigheter och de elever som har svå-

righeter för att de inte får lära sig tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt. Efter det har det kom-

mit ut en rad annan litteratur inom området. Namn som Attila Szabo, Linda Mattson och Eli-

sabet Mellroth är framträdande i den aktuella forskningen. Ändringen i Skollagen från 2010 är 

också något som gjort att fenomenet särskild begåvning har hamnat mer i rampljuset.  
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Metod 
Detta kapitel kommer att beröra metoden, utformningen av litteraturstudien, hur sök-

ningen och urvalet av artiklar gjorts och analysen av dem. Metoden för min studie är en syste-

matisk litteraturstudie.  Jag kommer att söka, granska och sammanställa forskningen inom 

området särskild begåvning. Forskningsfrågorna kommer alltså att ställas till litteraturen (Er-

iksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Sökprocessen har gått till så att en databassök-

ning gjordes efter vetenskapligt granskade artiklar om särskilt begåvade elever i matematik. 

Genom att först gå igenom alla titlar och sedan alla abstrakt kunde listan av träffar reduceras 

till 32 artiklar, detta gjordes utifrån kriterier som kommer att beskrivas i analysmetoden. 

Dessa har legat till grund för en kartläggning av artiklarnas innehåll, och utifrån den har ett 

mindre antal artiklar analyserats vidare för att kunna svara på mitt syfte och frågeställningar. 

Detta har gjorts utifrån kriterierna för en systematisk litteraturstudie, där man samlar in rele-

vant forskning efter tydliga kriterier. Denna insamling ska också ske inom ett avgränsat äm-

nesområde (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Nedan beskrivs de olika stegen 

i urvalsprocessen och hur analysen har gått till.  

 

Metod för datainsamling  
Artikelsökningen har gjorts i databasen ERIC, då det är en databas som är specialiserad 

på pedagogisk forskning vilket även denna litteraturstudie är. Då kan jag vara säker på att jag 

får forskning som är relevant inom området pedagogik. I ERIC finns också hjälpmedlet 

”thesaurus” som har underlättat valet av söksträng, då verktyget kan hjälpa till med att förstå 

vad olika begrepp betyder på engelska. Jag har valt att vara konsekvent i mitt sökande i ge-

nom att bara söka efter begreppen ”gifted” och ”talented” just för att det är de två begrepp 

som är mest vanliga. Dock finns ingen konsensus i användandet av begreppet internationellt. 

Ibland används dessa två begrepp identiskt och i vissa fall används ”talent” som en sub- kate-

gori inom ”giftedness” (Mattsson, 2013). Detta är dock ett beslut som tagits för att kunna göra 

en litteratursökning, jag är därav också medveten om konsekvenserna av detta, vilka kommer 

att diskuteras i metoddiskussionen. Dessa sökord har formulerats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar för att höja nivån av validitet. Att det inte finns någon konsensus i begrepps-

användandet internationellt gör att validiteten riskeras, dock har jag varit noggrann i min ma-

nuella granskning av sökresultatet att undersöka att forskningen verkligen berör det som jag 

menar med särskild begåvning. Användningen av en databas och en söksträng har gjorts för 

att öka reabiliteten i studien, vidare är även den manuella sökningen gjord efter tydliga ur-

valskriterier. Då kan man säkerställa att om någon annan gör samma sökning för de också 
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samma resultat (om det inte tillkommit ny forskning). För att avgränsa åldersspannet så inklu-

derades begreppen ”elementary” och ”primary” och för ämnet begreppet ”math”. Utifrån detta 

så fastställdes den slutgiltiga söksträngen som blev:  

”(talen* OR gifted*) AND (elementary* OR primary*) AND math*”.  

De avgränsningar som gjorts i studien är att endast engelska artiklar granskats, sökresul-

tatet har även avgränsats till granskade (”Peer- reviewed”) och akademiska tidskrifter (”aca-

demical journals”). Detta för att också höja kvalitén på den forskning som granskas och sam-

manställs. Efter dessa avgränsningar landade sökningen på 163 artiklar. I söksträngen har 

både AND och OR använts. AND för att bredda sökningen, alltså mellan olika begreppste-

man. Först i söksträngen ligger begreppen för särskild begåvning, sedan begreppen för ålders-

gruppen följt av begreppet för ämnet. OR har istället används för att begränsa sökningen. Be-

grepp som har samma betydelse men det finns olika begrepp för har OR emellan för att artik-

lar jag är ute efter endast behöver innehålla ett av de begreppen med samma betydelse. Trun-

kering har också använts vid sökningen för att få med alla olika varianter och böjningar av be-

greppen, detta för att inte utesluta relevant forskning. En begränsning i årtal har också gjorts 

för att få en hanterbar mängd forskning att bearbeta, jag är inte heller ute efter att undersöka 

hur forskning om fenomenet förändrats över tid.  

 

Manuellt urval  
Urvalet har gjorts i två steg. Först har enbart titlarna lästs för att se om de var relevanta 

till studiens syfte och frågeställningar. Redan här kunde några artiklar sållas bort då de hand-

lade om ett föräldraperspektiv eller ingenjörsutbildning. I det andra steget lästes artiklarnas 

abstract och valdes sedan ifall de var relevanta eller inte utifrån kriterierna nedan. 

•   Matematik- Artikeln ska handla om undervisning i matematik  

•   Särskild begåvning- Artikeln ska handla om elever med särskild begåvning  

•   Identifiering/ stimulering- Artiklarna ska ta upp hur man identifierar eller stimule-

rar särskilt begåvade elever i matematik.  

•   Elevperspektiv/Lärarperspektiv- Det ska finnas ett tydligt elev- eller lärarperspek-

tiv som går igenom artikeln.  

•   Urvalsgrupp- Artikeln ska beröra forskning inom låg/mellanstadiet, baserat på 

studier av elever i åldern 5- 12år eller lärare som undervisar elever i den åldern.  

Slutligen efter dessa steg fanns ett hanterbart urval på 32 artiklar kvar. Artiklar som valts bort 

är i största del artiklar som handlar om ingenjörsutbildningar, detta är inte relevant för studien 
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att undersöka. Andra exempel på bortsorterade artiklar är artiklar som inte passar den ålders-

grupp jag studerar och artiklar som har ett föräldraperspektiv (redogör för vad föräldrar med 

särskild begåvade barn kan göra). Av de återstående 32 artiklar fanns dock 7st inte att tillgå i 

fulltext ifrån Örebro Universitetsbibliotek och har därför inte studerats djupare än utifrån 

abstract. Dessa artiklar som nu finns kvar i urvalet är de artiklar som studien kommer att base-

ras på. Detta är artiklar som valts ut då de handlar om särskilt begåvade elever och hur man 

identifierar eller stimulerar dessa elever i en skolmiljö. Detta 32 artiklar är alltså de artiklar 

som ingår i min analys och som förts in i den bifogade matrisen.  

 
Metod för analys  

När dessa artiklar studerats har syfte, resultat, slutsatser och implikationer för fortsatt 

forskning varit de ämnen som förts in i matrisen. Dessa ämnen har plockats ut från artiklarnas 

abstrakt och i vissa fall delar av artikeln. Utifrån denna matris har artiklarna delats in i teman. 

Dessa teman har identifierats då det är teman som upprepas i flera artiklar, man kan se möns-

ter i artiklarnas resultat. De övergripande temana som jag då har identifierat är först organisa-

torisk differentiering, där studiernas resultat handlar om hur lärare bör organisatoriskt diffe-

rentiera sin undervisning för att stimulera särskilt begåvade elevers lärande. Det andra över-

gripande temat är lärarens pedagogiska uppgift, där artiklarna diskuterar kring lärarens inställ-

ning till särskilt begåvade elever, lärarens kunskaper om särskilt begåvade elever. Vidare dis-

kuterar dessa artiklar också hur lärarens inställning och kunskaper påverkar möjligheten till 

att kunna identifiera och stimulera särskilt begåvade elever.  

I den fördjupade läsningen så har tre respektive fyra artiklar valts ut till vardera tema som 

lokaliserats utifrån matrisen. För att en artikel skulle väljas ut så var det viktigt att temat var 

tydligt presenterat i studien. Att resultatredovisningen var tydlig är också en stor bidragande 

orsak, då det ska vara tydligt att urskilja att resultatet av studien faktiskt var det temat som ar-

tikeln var placerad inom. Sammanfattningsvis så var det dessa kriterier som utgicks ifrån i va-

let av artiklar till djupanalysen:  

•   Artikelns resultat redogör i största del enbart för det valda temat. 

•   Artikeln har ett tydligt resultat där temat uttrycks som en starkt bidragande faktor 

till att identifiera eller stimulera särskilt begåvade elever i matematik.  

En djupanalys av dessa sju artiklar görs för att mer nyanserat ta reda på vad som gör att 

lärare kan identifiera särskilt begåvade elever och hur man som lärare kan arbeta för att stimu-

lera de särskilt begåvade elevernas lärande.  
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Etiska aspekter  
Relabilitet och validitet är viktigt för att säkra kvaliteten i studier. Reliabilitet för att man 

ska kunna återupprepa studien och få samma resultat och validitet för att säkerställa att man 

mäter det som avses att mäta (Bryman, 2018). All forskning som tagits med i denna studie har 

varit ”Peer-reviewad” för att säkerställa dess kvalitet. Urvalsprocessen är också tydligt redo-

gjord för i  metodavsnittet i syfte för att hålla en hög reliabilitet. All relevant forskning som 

tagits med i urvalsprocessen har granskats och sammanställts oavsett forskningens resultat. 

Validiteten kan säkras då jag genomgående i studien återkopplar till syftet och frågeställning-

arna. Detta för att säkerställa att min resultat faktiskt är ett resultat som stämmer överens med 

syftet.  

 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras artiklarna som analyserats och resultaten som artiklarna kom-

mit fram till.  

Övergripande kartläggning  
I denna övergripande kartläggning presenteras översiktligt de artiklar som återfinns i ma-

trisen. En bakgrund till studierna presenteras, studiens syfte och ursprung. Detta då det kan 

påverka varför studiernas resultat ser ut som de gör.  

När forskarna motiverar sina studier så är den största orsaken att den tidigare forskningen 

är bristfällig eller helt enkel inte tillräckligt omfattande och mer forskning inom området är 

efterfrågat. Det är 16 artiklar som motiverar sin studie med denna orsak, 2 andra artiklar näm-

ner också att intresset för särskilt begåvade elever har ökat och att forskningen inte har hängt 

med i den utvecklingen. De menar att det krävs mer och nyare forskning för att bemöta intres-

set. Två andra artiklar menar på att det krävs mer forskning som tar upp de särskilt begåvade 

elevernas egna erfarenheter och attityder till sin studiesituation och till matematikämnet gene-

rellt. En artikel tar upp att blivande lärare och verksamma lärare inte får tillräckligt med ut-

bildning i hur man undervisar särskilt begåvade elever och vill bidra med forskning till hur 

mer utbildning till lärare skulle kunna gynna de särskilt begåvade eleverna (Chamberlin & 

Chamberlin, 2010). Att elever som har lätt för sig skulle klara sig själva är något som Dimitri-

adis (2016) menar är en föreställning många lärare har och att det behövs forskning för att 

motbevisa denna myt.  

Syftet till att artiklarna har skrivits skiljer sig en del, dock finns det några tydliga teman 

som flera studier delar. Ett av dessa syften är att undersöka effektiviteten av nivågruppering 

(”cluster-grouping”) som är en populär strategi för att undervisa särskilt begåvade elever. Då 
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får eleverna arbeta i mindre grupper med andra elever som ligger på en liknande nivå i eller 

utanför det ordinarie klassrummet. Detta är exempel på en organisatorisk differentiering. Det 

som studierna då vill undersöka är om dessa nivågrupperingar är något som gör att de särskilt 

begåvade elevernas kunskaper utvecklas mer än om de hade undervisats i det ordinarie klass-

rummet. Ett annat syfte som är tydligt i fyra av artiklarna är att bidra med strategier till lärare 

som undervisar elever med särskild begåvning. Hur dessa lärare kan arbeta på ett sätt som gör 

att eleverna stimuleras och utvecklar sina kunskaper. Dimitriadis (2016) artikel har som syfte 

att undersöka hur klassrumsmiljön och lärares attityder gentemot särskilt begåvade elever på-

verkar elevernas utveckling. Ett annat syfte som tre av studierna delar är att reda ut hur lärare 

arbetar med särskilt begåvade elever utifrån nationella rekommendationer. Många länder har 

rekommendationer eller metoder för hur man ska arbeta i skolan och undervisa särskilt begå-

vade elever. Dessa studier har då till syfte att undersöka hur rekommendationerna faktiskt ef-

terlevs och hur lärare arbetar med dem i praktiken. På detta spår så skriver Deal & Wismer 

(2010) om hur man kan jobba utifrån NCTM:s riktlinjer och hur man gör om dessa till strate-

gier att använda i sin undervisning. Många av studiernas syfte riktar sig till att undersöka hur 

det objektivt ser ut i skolan men några av studierna undersöker också eleverna och lärarnas 

egna erfarenheter kring studiesituationen för särskilt begåvade elever. En av dessa studier har 

för syfte att undersöka medlemmar i Mensas erfarenheter av skolan och om de upplever att de 

utsätts för utmaningar i sitt lärande (Mcgrath, 2019).  

Metoderna för studierna att undersöka sitt syfte är väldigt lika och merparten har utgått 

ifrån empiriska studier med enkäter, observationer och intervjuer. De har varit i olika skolor, 

observerat hur lärare undervisar elever med särskild begåvning, gjort enkäter om elevers upp-

levelser, intervjuat elever och lärare. Det är enbart två studier som uttrycker att de utgår ifrån 

tidigare forskning och gör en systematisk litteraturstudie. Några studier är också studier där 

lärare använt sig av olika strategier för undervisning. Elever har fått utföra för- och eftertester 

och så har resultaten jämförts med en kontrollgrupp.  

När det kommer till studiernas resultat så finns det tydliga teman som jag kunnat identifi-

era. Det tydligaste temat är att lärares kunskaper om att undervisa elever med särskild begåv-

ning i matematikämnet avgör om undervisningen bidrar till att eleverna utvecklar sina kun-

skaper. Detta är ett tema som sex av studierna tydligt implicerar. Oavsett vilka strategier som 

man arbetar efter så är det lärares kunskaper som avgör i slutändan. Att nivågruppera elever 

med särskild begåvning är också något som studierna visar är en strategi som fungerar för att 

stimulera kunskapsutvecklingen. Det är en strategi som många tar upp som lyckosamt, dock 

på olika sätt. En artikel visar på att nivågruppering är något som stimulerar särskilt begåvade 
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elever mer än en pedagogiskt differentierad undervisning i en heterogen klass (Brulles, Saun-

ders & Cohn, 2010).  En annan studies resultat visade också att nivågrupperingen utvecklar 

elever med särskild begåvning lika mycket som elever som inte har en särskild begåvning 

(Brulles, Peters & Saunders, 2012). Något annat som flera studier uppmärksammar är den dif-

ferentierade undervisningen. Där tar de upp att elever behöver en undervisning som är utma-

nande, kräver en hög nivå av tänkande, innehåller problem som är verklighetsbaserade, inte 

har ett givet svar och uppmuntrar till tänkande i flera steg. Studier tar också upp att skolor inte 

uppnår detta och att elever inte känner sig tillräckligt utmanade för att de ska nå sin fulla ut-

vecklingspotential. Två artiklar tar också upp påverkan av elevers självförtroende och dess 

påverkan på motivationen. Detta benämns som akademiskt självförtroende (Herrmann et.al, 

2016). Särskilt begåvade elevers självförtroende sjunker ofta på grund av deras motivation 

snarare än de akademiska förutsättningarna. Alltså att de inte är motiverade till att arbeta sna-

rare än att de inte känner kapaciteten till att ta sig an matematiska problem. Sociala och emot-

ionella problem kan också reduceras om deras akademiska behov möts.”Academic unde-

rachivement”, att elever inte presterar på den nivå som förväntas kan leda till social isolation 

och depression. Att elever får jobba med äldre elever har en positiv effekt på kognitiva och 

socio- emotionella förmågor (McGrath, 2019).  

I min djupgående resultatanalys kommer jag att utgå ifrån följande teman:  

•   Organisatorisk differentiering  

-‐   ”Cluster grouping model” 

-‐   Konsekvenser för nivågrupperingar  

•   Lärarens pedagogiska uppgift  

-‐   Lärarens inställning/förutfattade mening.  

-‐   Lärarens kunskaper om särskilt begåvade elever och pedagogisk differen-

tiering.  

 

Djupgående resultatanalys  
I detta avsnitt kommer jag djupare gå in på de olika temana som jag hittat i studierna och 

mer redogöra för vad dessa studier visar som lyckade undervisningsstrategier för undervis-

ning av särskilt begåvade elever.  

Organisatorisk differentiering. De studier som kommer att tas upp i detta avsnitt är stu-

dier som diskuterar kring användandet av nivågrupperingar/ klustergrupper i undervisningen. 

Detta är exempel på organisatorisk differentiering, där man organisatoriskt organiserar under-
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visningen för att passa utefter elevernas behov. Det är alltså inte störst fokus på hur man fak-

tiskt undervisar utan hur organisationen ser ut kring undervisningen. Den första studien är 

Schoolwide Mathematics Achievement Within the Gifted Cluster Grouping Model (Brulles, 

Peters & Saunders, 2012). Det är en studie utförd i Arizona där man jämfört den akademiska 

prestationen av elever placerade i en grupp där det bara är särskilt begåvade elever och elever 

som blivit placerade i en grupp där ingen var särskilt begåvad. Även om forskningens huvud-

fokus inte var att undersöka de särskilt begåvade elevernas prestationer så kom resultatet att 

handla mycket om det i jämförelse med andra elevers prestationer. Denna studie bygger också 

på en tidigare studie som jag valt att inkludera i detta avsnitt och det är Improving Perfor-

mance for Gifted Students in a Cluster Grouping Model (Brulles, Saunders & Cohn, 2010). 

Denna studie är en komparativ kvantitativ studie utförd i Arizona. Där finns det en rekom-

mendation om att nivågruppera särskilt begåvade elever men alla undervisar inte efter denna 

modell. Studien jämför då elevers resultat i matematik ifrån skolor som nivågrupperar och 

skolor som inte gör detta. Resultatet visar då att de särskilt begåvade eleverna som undervi-

sats i en nivågrupperad grupp når högre resultat än de som undervisats i heterogena klassrum. 

Den tredje studien som kommer tas upp är The Effects of Clustering and Curriculum on the 

Development of Gifted Learners´ Math Achievement (Pierce et al., 2011). Det är en studie från 

USA som studerat data från ett 6-års projekt för att gynna särskilt begåvade elever genom att 

erbjuda skolor stöd och utbildning. Studien fokuserar på studera resultaten av nivågruppe-

ringar och anpassad undervisning (specific curriculum) för särskilt begåvade i matematik. 

Studien visar att nivågruppering är positivt och leder till framgång om eleverna får en under-

visning anpassad till deras nivå, planerat material och en omgivning som stöttar gemensamt 

lärande och utmanar eleverna. Dessa studier som ovan beskrivits kommer att utgöra resultatet 

som redovisas nedan.  

Nivågrupperingar ”cluster grouping model”.  Principen med nivågrupperingar ”cluster 

grouping model” är att man grupperar elever för att skapa en balans av kunskapsnivåer i alla 

klasser. Detta för att kunna anpassa undervisningen utefter den kunskapsnivå som gruppen 

befinner sig på. ”gifted cluster grouping” som detta avsnitt kommer att fokusera på handlar 

alltså om att nivågruppera med fokus på behoven som särskilt begåvade elever har för att lära 

sig och utveckla sina kunskaper (Brulles, Peters & Saunders, 2012). Elever som är identifie-

rade som särskilt begåvade i matematik blir tilldelade en grupp där läraren är utsedd som den 

bäst lämpade för att undervisa elever med särskild begåvning. Alltså får särskilt begåvade ele-

ver hjälp av en lärare på daglig basis utan att stora finansiella utgifter sker då de inte behöver 

någon ”extra hjälp” utanför det ordinarie klassrummet (Brulles, Saunders & Cohn 2010).  
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Konsekvenser av nivågrupperingar. Att nivågruppera elever har visat på positiva effek-

ter för de särskilt begåvade eleverna som visat på högre kunskaper än de som undervisats i 

heterogena grupper. De elever som inte är särskilt begåvade visar dock samma kunskaper och 

drar inte samma nytta av att gå i en klass som är nivågrupperad (Brulles, Peters & Saunders, 

2012). När man nivågrupperar särskilt begåvade elever så tillåts de att interagera med andra 

särskilt begåvade elever och de kan upptäcka undervisningsmaterialet på en djupare nivå och 

kan tillsammans diskutera problem (Pierce et al., 2011).  Studier visar också att grupper med 

särskilt begåvade elever i matematik som i tillägg får en anpassad studiegång (”curriculum”) 

ökar elevernas prestationer och de utvecklar mer kunskaper. Det som visas vara av största vikt 

för att stimulera elever i nivågruppering är genom acceleration. Det vill säga att eleverna får 

jobba vidare och blir undervisade i en takt som är snabbare än den ordinarie studiegången. 

Detta har visats ha störst positiv effekt på de särskilt begåvade eleverna, men alla elever som 

studien undersökt har visat positiva effekter. Att följa den vanliga studiegången gör att särskilt 

begåvade elever inte utmanas tillräckligt, vilket i sin tur leder till att de blir uttråkade och 

skoltrötta. Att bli skoltrött och uttråkad är riskfaktorer för att få problem i skolan som leder 

till att eleverna underpresterar (Brulles, Saunders &Cohn, 2010).  

Nivågrupperar vi elever ges skolor möjlighet att fokusera på att stimulera både de särskilt 

begåvade eleverna och elever med svårigheter i matematikämnet. Det är ett alternativ till att 

gruppera elever utefter ålder, istället kan vi gruppera eleverna utefter behov som har en större 

potential att utbilda alla elever. Utan metoder som dessa så kommer det alltid finnas grupper 

av elever som tar upp majoriteten av undervisningstiden. Vilket i sin tur leder till att de sär-

skilt begåvade eleverna blir lämnade till att ”klara sig själva”(Brulles, Peters & Saunders, 

2012).  

Att organisatoriskt differentiera undervisningen för elever med särskild begåvning i mate-

matik är något som många studier menar är utvecklande för eleverna. Dock är det svårt att få 

det är fungera i praktiken. Att bara organisatoriskt differentiera undervisningen och lämna 

eleverna till att utvecklas på egen hand räcker inte. Undervisningen måste innehålla ett välpla-

nerat program för differentieringen och läraren måste vara kunna interagera med eleverna. 

Lämnar man de särskilt begåvade eleverna till att klara sig själva finns risken att de inte klarar 

av att slutföra uppgiften, alla elever behöver lärarens support. Detta är ett existerande problem 

i skolan att särskilt begåvade elever blir lämnade till att klara sig själva med ”extra uppgifter”. 

Detta leder till att eleverna inte utvecklas intellektuellt.  Det är inte lätt att undervisa särskilt 

begåvade elever i ett heterogent klassrum, det kräver systematisk planering och differentie-
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rade lektioner för att dessa elever ska få den utveckling de har rätt till. Att bara erbjuda sär-

skilt begåvade elever andra uppgifter eller svårare uppgifter utan lärarens uppmärksamhet och 

support leder inte att eleverna utvecklas till sin fulla potential (Dimitriadis, 2016). Mer om lä-

rarens roll kommer att presenteras i nästa avsnitt.  

Lärarens pedagogiska uppgift. De studier som kommer tas upp i detta avsnitt är studier 

som har ett resultat som i huvudsak handlar om vilka kunskaper som lärare behöver ha och 

deras inställning till undervisning av särskilt begåvade elever i matematik. Den första studien 

som kommer att presenteras är Enhanching Perservice Teacher Development: Field Experi-

ences with Gifted Students (Chamberlin & Chamberlin, 2010). Det är en studie där lärarstu-

denter får undervisa problemlösning för särskilt begåvade elever. Lärarstudenterna fick skriva 

anteckningar innan om deras förväntningar och efter om vad som de faktiskt upplevde. Studi-

ens poäng är att se vilka förutfattade meningar lärarstudenter har om särskilt begåvade elever 

och hur de ändrade sin syn efter studien. Lärarstudenterna insåg vikten av att identifiera dessa 

elever och vikten av att ha rätt kunskap för att kunna anpassa undervisningen till dessa elever. 

Studiens syfte är också att få igång en diskussion om att ha med utbildning om särskild begåv-

ning i lärarutbildningen i USA. Den andra artikeln som tas upp i detta avsnitt är Gifted Pro-

grams Cannot Be Successful without Gifted Research and Theory: Evidence From Practice 

With Gifted Students of Mathematics (Dimitriadis, 2016). Det är en studie från England som 

undersöker vilket stöd som särskilt begåvade elever och lärare till särskilt begåvade får. Detta 

precis innan England valde att lägga ner deras satsning ”Gifted and Talented program”, där 

detta stöd skulle erbjudas. Studien kommer fram till en del problem med effektiviteten av 

satsningen. Det finns brister i stödet från forskning och stöd från specialister. Den tredje stu-

dien som tas upp är NCTM Principles and standards for Mathematically Talented Students 

(Deal & Wismer, 2010). Det är en studie där man har utgått ifrån NCTM:s riktlinjer för 

undervisning för att ge en högre förståelse för särskilt begåvade elever i matematik och hur 

man kan förstå dessa riktlinjer för att stötta undervisningen av särskilt begåvade.  

Lärarens inställning/förutfattade mening. Även om tidigare redogörelse för nivågruppe-

ringar visat goda resultat i undervisningen så är lärarens kunskap om situationen minst lika 

viktig. Besitter inte läraren som undervisar eleverna med särskild begåvning teoretisk kunskap 

om hur man undervisar dessa elever så blir det inte en värdefull undervisning även om den är 

differentierad.  

Studier visar att 76% av grundutbildade lärare i USA anser att särskilt begåvade elever 

klarar sig själva i klassrummet och 64% anser att speciella program för särskilt begåvade ele-

ver tillhör elitismen och inte egalitarismen (Chamberlin & Chamberlin, 2010). Lärares syn på 



   15  

dessa elever påverkar vilka val lärare gör i klassrummet och undervisningen och som ovan 

nämnts finns det ett synsätt som är riskfyllt, då man inte tror att särskilt begåvade elever behö-

ver något särskilt stöd eller hjälp från läraren. För att kunna undervisa särskilt begåvade ele-

ver krävs det att man är expert både i ämnet och i att känna igen och kunna inspirera särskilt 

begåvade elever (Dimitriadis, 2016). Att ha inställningen att särskilt begåvade elever inte be-

höver tid ifrån läraren är riskfyllt, en särskilt begåvad elev behöver lika mycket lärartid som 

en elev med svårigheter. Att läraren kan guida eleven är viktigt, att kunna guida utan att ge 

svar eller ledtrådar. Guidningen kan vara att läraren ställer frågor som får eleven att återfå fo-

kus till uppgiften, stimulera tänkandet och utmana (Chamberlin & Chamberlin, 2010). 

Lärarens kunskaper om särskilt begåvade elever och pedagogisk differentiering.  Lära-

rens roll är avgörande för de särskilt begåvade eleverna. Att identifiera särskilt begåvade ele-

ver kan vara svårt och kräver att läraren känner till vad som kännetecknar dessa elever. Några 

egenskaper som särskilt begåvade elever besitter enligt Deal och Wismer (2010) kan vara:  

•   Förvärvar kunskaper snabbt  

•   Kommer ihåg den inlärda kunskapen länge  

•   Komplexa tankar  

•   Nyfikenhet  

•   Ojämn utveckling  

Dessa egenskaper är alltså något som läraren måste kunna identifiera och anpassa under-

visningen efter. Läraren måste lära känna elevernas behov för att veta vilka åtgärder som ska 

sättas in. Vissa särskilt begåvade elever behöver pedagogiskt differentierad undervisning i 

form av acceleration eller berikning men lärare måste vet vad och på vilket sätt som detta ska 

leda till en utveckling av elevens lärande (Chamberlin & Chamberlin, 2010).  Läraren måste 

också förstå att särskilt begåvade elever har ett komplext sätt att tänka på, ett tänkande som 

skapar nya idéer och fördjupar meningen av idéer. De särskilt begåvade eleverna har också 

lätt för att dra kopplingar mellan udda situationer och ämnen som man i en första anblick kan 

ha svårt att koppla ihop. De har också en stor nyfikenhet till att ställa frågor om djupare saker 

än det som introducerats (Deal & Wismer, 2010).  

Det är också viktigt att läraren har en förståelse för att särskilt begåvade elever kan ut-

veckla olika egenskaper i olika takt, de kan ha en hög grad av intellektuell förståelse samtidigt 

som den emotionella förståelsen inte är utvecklad till samma nivå (Deal & Wismer, 2010).  

Lärarens roll i att utveckla och stimulera särskilt begåvade elever är ett faktum, oavsett 

om man har ett program med åtgärder så kommer det inte lyckas utan teorier och forskning 
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som ligger bakom. Positiva resultat uppnås genom en lärare som är utbildad och har kunskap 

inom området. Lärare behöver bli utbildade redan innan de arbetar och få fortsatt vidareut-

bildning i deras arbete (Dimitriadis, 2016).  

 

Slutsatser  
De slutsatser som kan dras är att det är viktigt att lärare differentierar sin undervisning för 

att stimulera de särskilt begåvade elevernas lärande. Denna differentiering kan göras på olika 

sätt och nivågruppering är ett sätt för att stimulera lärandet (Brulles, Peters & Saunders, 

2012). Det är också viktigt att lärare har kunskaper om hur man stimulerar särskilt begåvade 

elevers lärande och att man som lärare faktiskt har en vetskap om att deras lärande måste sti-

muleras (Chamberlin & Chamberlin, 2010). Utifrån detta kan ja dra slutsatsen att det viktig-

aste för att lärare ska kunna identifiera särskilt begåvade elever och stimulera deras lärande är 

att förstå hur dessa elever fungerar. Om man som lärare inte förstår att särskilt begåvade ele-

ver behöver stöd och anpassning i skolan så kommer man inte kunna stimulera dem. Om lä-

rare inte besitter denna kunskap kommer de inte heller att kunna differentiera undervisningen 

så att den gynnar särskilt begåvade elevers lärande.  

Diskussion 
Forskningsfrågan som denna forskningsöversikt har sökt svar på är vad forskningen säger 

är lyckade sätt att stimulera och identifiera särskilt begåvade elever i matematik. Detta är en 

fråga som det inte riktigt finns någon konsensus i. Hur man ska stimulera särskilt begåvade 

elever är ett komplext ämne som inte har ett enkelt svar. Dock finns det tydliga metoder som 

forskningen tar upp som positiva sätt för stimulans och identifikation. Det är också dessa ut-

gångspunkter som redogjorts för djupare i resultatanalysen och som vidare kommer att disku-

teras i detta avsnitt.  

 

Sammanfattning av resultatet 

De huvudresultat som identifierats i föregående avsnitt är organisatorisk differentiering 

och lärarens pedagogiska uppgift. När det gäller den organisatoriska differentieringen så 

handlar det till största del om nivågruppering, där man grupperar eleverna utifrån deras kun-

skapsnivå. Detta är något som forskningen lyfter fram som positivt för särskilt begåvade ele-

vers kunskapsutveckling. I en jämförelse mellan särskilt begåvade elever som undervisats uti-

från nivågruppering och särskilt begåvade elever som undervisats i en heterogen klass visar 

de elever i nivågrupperingen en större utveckling av kunskaper (Brulles, Peters & Saunders, 
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2012). Det andra huvudresultatet rör lärarens pedagogiska uppgift, dennes kunskaper och för-

väntningar kring särskilt begåvade elever och deras egenskaper. Många lärare visar på för-

väntningar att särskilt begåvade elever kan klara sig själv och inte behöver lärarens stöd i 

samma utsträckning som andra elever (Chamberlin & Chamberlin, 2010). För att kunna un-

dervisa dessa elever krävs det att man har stor kunskap kring deras egenskaper och hur man 

identifierar dem (Dimitriadis, 2016). Att förstå att dessa elever kan visa sig på olika sätt och 

besitta olika egenskaper är också viktigt. Ingen elev utvecklas i samma takt som den andre. 

De intellektuella och sociala egenskaperna behöver inte heller ligga på samma nivå i utveckl-

ingen (Deal & Wismer, 2010).  

 

Resultatdiskussion  
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras.  

Organisatorisk differentiering.  

Nivågruppering är ett sätt att stimulera särskilt begåvade elever i matematik som många 

av forskarna lyfter fram (Brulles, Peters & Saunders, 2012), (Brulles, Saunders & Cohn, 

2010), Pierce, Cassady & Adams, 2010). Dock diskuteras det på vilket sätt metoden är fram-

gångsrik och att det krävs många faktorer för att det faktiskt ska bli framgångsrikt. Något som 

tas upp i forskningen är ifall nivågruppering bara är något som är positivt för särskilt begå-

vade elever eller om det är något som alla elever kan dra nytta utav. Studier visar att nivå-

gruppering inte bara är givande för särskilt begåvade elever utan för alla elever på alla olika 

nivåer just för att det bidrar till differentierad undervisning och differentierad undervisning 

stödjer alla elever i allmänhet och särskilt begåvade elever i synnerhet (Pierce et al., 2011). 

Brulles, Peters & Saunders (2012) menar på att eleverna i deras studier utvecklades lika 

mycket oavsett om de var särskilt begåvade eller inte. Därför kan man diskutera om detta är 

ett sätt att stimulera särskilt begåvade elever i matematik eller om det faktiskt kan vara ett nytt 

sätt att gruppera elever utefter istället för den nuvarande åldersgrupperingen. Själva poängen 

med nivågruppering är att underlätta för läraren att kunna pedagogiskt differentiera undervis-

ningen på rätt nivå, detta är svårare att uppnå om eleverna är spridda på olika nivåer i klass-

rummet (Brulles, Saunders & Cohn, 2010).  

Trots att forskning visar att nivågruppering får positiva effekter kan man inte alltid dra 

slutsatsen att nivågruppering är det bästa sättet att undervisa särskilt begåvade elever. De stu-

dier som visar på att nivågrupperingar är lyckade är också beroende av att dessa grupper arbe-

tar efter en anpassad studiegång (Curriculum) med anpassade uppgifter och instruktioner som 
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ligger på en nivå som utmanar de särskilt begåvade eleverna. För att lägga en anpassad studie-

gång och en god undervisning på rätt nivå krävs det en lärare som har kunskaper om att kunna 

undervisa särskilt begåvade elever på ett differentierat sätt. Resultatet av goda nivågruppe-

ringar kan också vara att eleverna får mer hjälp och uppmärksamhet av läraren då alla elever 

kräver lika tid istället för att lärare behöver lägga extra tid på elever med svårigheter. Alltså 

kan skillnaderna mellan nivågrupperade klasser och homogena klassers resultat vara på grund 

av att lärarens förutsättningar att anpassa undervisningen (Brulles, Peters & Saunders, 2012). 

Dock ges läraren godare förutsättningar för att kunna ha en differentierad undervisning när de 

särskilda eleverna är samlade i en och samma grupp (Pierce et al., 2011).  

 

Lärarens pedagogiska uppgift.  

Att studier i USA visar att 75% av alla grundutbildade lärare tror sig anse att särskilt be-

gåvade elever inte behöver stöd och kan klara sig själva är oroväckande (Chamberlin & 

Chamberlin, 2010). Samtidigt säger forskning att särskilt begåvade elever behöver lika 

mycket lärartid som elever med svårigheter, och för att kunna undervisa dessa elever behöver 

läraren kunskap om vad som kännetecknar särskild begåvning (Dimitriadis, 2016; Chamberlin 

& Chamberlin, 2010). Detta är något viktig och något som alla verksamma lärare borde ha i 

beaktning för att det särskilt begåvade eleverna inte ska bli åsidosatta och försummade. Extra 

viktigt också för att det står i skollagen att vi ska arbeta för alla elevers utveckling. När man 

läser något som detta och inser att så många lärare i studierna faktiskt har fel uppfattning om 

dessa elever förstår man att något måste förändras. Denna förändring skulle kunna ske om lä-

rare fick mer utbildning om särskilt begåvade elever.  

 

Metoddiskussion  
Det kommer alltid gå att hitta brister i metoden vid en litteraturstudie. Här kommer en 

diskussion föras om hur studien utförts och eventuellt kunnat gjorts annorlunda för att nå ett 

annat resultat.  

Sökorden jag har valt har inte varit lätta att välja ut då det inte finns någon tydlig be-

greppsapparat kring fenomenet och olika länder använder sig av olika begrepp. Detta kan ha 

resulterat att jag missat några artiklar då jag begränsat min sökning till ”gifted” och ”talen-

ted”. Sökningen kunde ha gjorts med fler eller andra sökord och resultatet hade då kunnat bli-

vit annorlunda. Begrepp som ”high ability” och ”highly able” hade kunnat inkluderats i sök-

ningen, men efter provsökningar kunde jag dra slutsatsen om att det är begrepp som inte an-

vänds i modern forskning. Dock betyder inte detta att inga artiklar kan ha missats. Det finns 
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en risk att resultatet av att utesluta dessa begrepp är att relevant forskning inte har funnits med 

i sökningen. Begreppet ”math” blev aldrig något problem att välja ut då jag var ute efter att 

undersöka fenomenet i matematikämnet generellt och inte inom något särskilt område. En 

fundering att lägga till något sökord för stimulering fanns men då jag provade utökade eller 

minskade det inte min sökning nämnvärt och valdes därför att inte tas med.  

En begränsning som har haft betydelse för resultatet är att alla artiklar inte fanns att tillgå 

i fulltext från Örebro Universitetsbibliotek. 25 av de 32 artiklarna fanns att tillgå i fulltext, 

dessa 7st artiklar som inte fanns i fulltext har då bara analyserats utifrån abstract. Detta kan ha 

gjort att mitt resultat inte är lika tillförlitligt som det hade kunnat vara.  

Då det är jag som läst och tolkat författarna behöver resultatet ses som en personlig tolk-

ning även om allt gjorts för att hålla resultatet så objektivt som möjligt.   

 

Konsekvenser för undervisning  
Om lärare får större kunskap om särskilt begåvade elever är det också större chans att ele-

verna får rätt undervisning som ska stimulera och utveckla deras lärande. Kunskap som lärare 

då behöver är kunskap om hur man identifierar och stimulerar särskilt begåvade elever i mate-

matik (Deal & Wismer, 2010). Lärare behöver kunskap om olika metoder som jag tagit upp i 

detta arbete, hur man använder dessa metoder framgångsrikt och vilka konsekvenser meto-

derna ger. I nuläget är det enligt de analyserade studierna många lärare som anser att särskilt 

begåvade elever inte behöver någon särskild hjälp och kan lämnas för att klara sig själva. 

Detta är ju något som inte stämmer och för att lärare ska kunna uppmärksamma särskilt begå-

vade elever så behöver det finnas tid och utrymme till att göra detta. I dagsläget finns det nog 

många lärare som prioriterar att lägga tid på de elever som riskerar att inte uppnå kunskaps-

kraven just för att tiden inte finns till att hjälpa alla elever. Ska lärare prioritera att lägga mer 

tid på särskilt begåvade elever finns risken att andra elever blir lidande och eventuellt att fler 

elever inte uppnår kunskapskraven.  

Resultatet i denna studie kan förändra sättet lärare undervisar på då studien har bidragit 

till en större förståelse av vikten att identifiera dessa elever tidigt innan de tappar motivat-

ionen. Kunskap har också getts kring olika metoder för att stimulera särskilt begåvade elever, 

kunskaper som inte ges i lärarutbildningen. Studien redovisar också för konsekvenser, förde-

lar och nackdelar som nivågruppering skapar och att det krävs mycket planering och efter-

tanke för att det ska fungera. Men viktigast av allt så belyser studien vikten av att identifiera 

dessa elever, att det inte fungerar att bara låta särskilt begåvade elever klara sig själva. Att ba-
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sera sin undervisning på tron om att det alltid finns elever med särskild begåvning i klassrum-

met gör att de lättare syns och blir sedda. Lärare bör alltid se till att de matematiska uppgif-

terna går att avancera för de elever som behöver det. Lärare behöver också ge dessa elever 

stöd för att ta sig vidare i sitt lärarende.  

 

Fortsatta studier 
Många studier lyfter fram vikten av att lärare ska ha kunskap och utbildning kring särskilt 

begåvade elever för att kunna stimulera dem på ett bra sätt. Dock är det inte mycket forskning 

som faktiskt undersökt vad som händer när lärare får utbildning och vilken typ av utbildning 

som krävs. Nivågruppering är väldigt ovanligt i den svenska kontexten, eftersom vi är en 

skola för att och forskning som undersöker hur väl det hade fungerat i den svenska skolan 

hade kunnat utveckla sättet att undervisa särskilt begåvade elever. Även forskning om vad 

elever som undervisas i en nivåanpassad grupp har för upplevelser vore värdefullt. Befintlig 

forskning handlar om vilka för och nackdelar det finns för inlärningen men inte hur eleverna 

själva upplever det. Känner de sig specialbehandlade och utstötta eller upplever de att de lät-

tare kan få den hjälp de behöver i grupper med likasinnade?  

Jag önskar att jag hade fått ett tydligare svar på frågan hur man kan identifiera särskilt be-

gåvade elever men inser att det inte finns ett enkelt svar på frågan. Alla elever är olika och vi-

sar olika egenskaper och utvecklas i olika takt. Det gäller som lärare att kunna vara öppensin-

nad för dessa elever. Ha en syn på dessa elever som alla andra, de behöver lika mycket hjälp 

och stöd. Att ge en särskilt begåvad elev extrauppgifter och tro att eleven sedan klarar sig 

själv är inte en hållbar strategi.  
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Bilagor 
Bilaga 1- Sökmatris  
  

Databas och datum Sökord/kombinat-

ion av sökord 

Avgränsningar Sökträffar  

ERIC 23/9-19  (Talen* OR gifted*) 

AND (elementary* 

OR primary*) AND 

math*  

 1487 

ERIC 23/9-19  (Talen* OR gifted*) 

AND (elementary* 

OR primary*) AND 

math* 

Peer reviewed  442 

ERIC 23/9-19  (Talen* OR gifted*) 

AND (elementary* 

OR primary*) AND 

math* 

Peer reviewed 

2010-2019  

Academic journals  

163  

 
  

     



   24  

 
 

Bilaga 2   

     

Referens  Hur motive-
ras studien?  

Syfte/ forsknings-
fråga(or) 

Metodval  Slutsatser, Besva-
ras forskningsfrå-
gan 

Implikationer för fortsatt 
forskning/praktik 

Mcgrath, P. (2019). 
Education in Nothern 
Ireland: Does it meet 
the needs of gifted 
students. Gifted Edu-
cation Interna-
tional,v35(1), 37-55).  

Ingen tidi-
gare studie i 
Norra Irland 
har tidigare 
studerat vad 
eleverna 
själva har för 
upplevelser 
kring deras 
studiesituat-
ion.  

Hur särskilt begå-
vade barn som är 
medlemmar i 
Mensa upplever de-
ras egen skolsituat-
ion. Om de blir ut-
manade o.s.v.  

Empirisk 
studie, med 
hjälp av en 
enkät barnen 
får svara på.  

Ja, de presenterar 
ett resultat som vi-
sar att eleverna inte 
tycker att de blir 
tillräckligt utma-
nade i skolan.  

Mer forskning som är direkt 
riktad mot eleverna för att 
höga debatten kring deras 
status i skolan. Forskaren 
menar att särskild begåvning 
ska få samma uppmärksam-
het som de elever med svå-
righeter på andra änden av 
spektrat.  

Dimitriadis, C. 
(2011).  Developing 
mathematical ability 
in primary school 
through a ”pull-out” 
programme: A case 
study. Education 3-
13, v39(5), 467-482.  

Intresset för 
elever med 
särskild be-
gåvning har 
ökat och sta-
ten har kom-
mit med flera 
rekommen-
dationer för 
lärare att 
följa inom 
ämnet.   

Hur skolor i Eng-
land och Wales ar-
betar med särskilt 
begåvning utifrån 
statens rekommen-
dationer och hur 
man adresserar be-
hoven som elever 
med särskild be-
gåvning i matema-
tik har.  

Fältstudie, 
observat-
ioner och in-
tervjuer i en 
klass som 
arbetar med 
”pull out” 
programmet.  

Till viss del, de 
märker att det är en 
bra strategi som 
fungerar och ut-
vecklar de särskilt 
begåvade eleverna. 
Dock är det svårt att 
avgöra om det är 
pga. Den lilla grup-
pen eller det att lä-
raren är engagerad 
och har stor kun-
skap.  

Det behövs mer forskning 
kring hur man identifierar 
dessa elever till grupperna, 
hur samspelet med arbetet 
hemma och i ”special 
clubs”, och hur mycket lära-
rens metoder faktiskt spelar 
in.  

Paz- Baruch, N. 
(2017).  Educational 
and learning capitals 
of Israeli students 
with high achive-
ments in mathematics 
. Journal for the Edu-
cation of the Gifted, 
v40(4), 334-349.  

Ingen tidi-
gare studie i 
israel har un-
dersökt ”le-
arning capi-
tal” för sär-
skilt begå-
vade elever i 
matematik.  

Jämföra educat-
ional capital och le-
arning capital för 
elever som är sär-
skilt begåvade i 
matematik och jäm-
föra dessa med ”ge-
neral giftedness, 
achivement i mat-
hematics, and gene-
ral scholastic 
achivements”.  

Studie där 
elever från 
en skola fick 
göra flera 
olika mate-
matiska tes-
ter för att se 
på vilken 
nivå de låg, 
utifrån detta 
så delades 
de in i 3 
olika grup-
per och data 
analyserades 
utifrån detta.  

Elever med höga 
kunskaper i mate-
matik hade också 
högre ”infra-
structural and 
didactic capitals” 
jämfört med elever 
med lägre matema-
tisk förmåga.  

Fortsatt forskning där man 
har direkta intrevjuer med 
elever och får deras syn på 
situationen.  

Chamberlin, M. T., 
Chamberlin, S. A. 
(2010).  Enhancing 
preservice teacher de-
velopment: field ex-
periences with gifted 
students. Journal for 

Det är inte 
vanligt att lä-
rare eller bli-
vande lärare 
får utbild-
ning i hur 

Baserat på tidigare 
forskning, vilka 
fördelar som kom-
mer med att utbilda 
lärare till hur man 
undervisar elever 

Jobbar med 
grupper där 
lärare under-
visar elever 
med sär-
skilda be-
hov.  

Uppgifter för elever 
med särskild begåv-
ning kräver uppgif-
ter som är utma-
nande, kräver höga 
nivåer av tänkande, 

Mer diskussioner med lärana 
angående vilka observat-
ioner som faktiskt gäller för 
enbart elever med särskild 
begåvning och vad som gäl-
ler för alla elever.  
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the Education of the 
Gifted, v33(3), 381-
416.  

man utveck-
lar och sti-
mulerar ele-
ver med sär-
skild begåv-
ning.  

med särskild be-
gåvning.  

vara verklighetsba-
serade problem, inte 
ska ha ett givet 
svar, uppmuntra till 
kreativt tänkande, 
flera steg.  

Dimitriadis, C. 
(2016).  Gifted Pro-
grams cannot be suc-
cessful without gifted 
research and theory: 
Evidence from prac-
tice with gifted stu-
dents if mathematics. 
Journal for the Edu-
cation of the Gifted, 
v39(3), 221-236.  

Det erbjuds 
många pro-
gram för ele-
ver med sär-
skild begåv-
ning idag 
men det 
finns inte så 
mycket 
forskning 
kring den 
bakomlig-
gande teorin 
och empi-
riska bevis.  

Syftet är att disku-
tera problemen som 
finns med dessa 
program med hjälp 
av empirisk teori 
för elever med sär-
skild begåvning i 
matematik.  

Enkäter och 
intervjuer av 
skolor i Eng-
land. Skolor 
som var 
blandade i 
etnicitet och 
kön var med 
i studien.  

Slutsatserna är att 
för att ha en lyckad 
undervisning av 
elever med särskild 
begåvning kräver 
att lärare har en or-
dentlig utbildning i 
hur man utmanar 
dessa elever och 
även hur man iden-
tifierar dem. Det 
ska inte bara vara 
en kort utbildning 
för redan verk-
samma lärare utan 
en självklar del av 
lärarutbildningen 
och följt av uppfölj-
ning.  

Mer fortsatt klassrumsforsk-
ning inom ämnet. Vad är det 
som händer just nu i klass-
rummen?  

Erdogan, A., Yem-
enli, E. (2019).  
Gifted students atti-
tudes towards mathe-
matics: a qualitative 
multidimensional 
analysis. Asia Pacific 
Education Review, 
v20(1), 37-52.  

Särskild be-
gåvade ele-
vers attityder 
till matema-
tik är inte nå-
got som är så 
undersökt.  

Undersöka elever 
med särskild be-
gåvning och deras 
attityd gentemot 
matematik.  

En studie 
där elever 
får berätta 
om vad de 
tycker om 
matematik.  

Majoriteten av ele-
verna hade positiva 
attityder kring ma-
tematik, det var sta-
bila attityder som 
utvecklats tidigt. En 
tredjedel av ele-
verna hade negativa 
upplevelser av ma-
tematik.  

Forskning i de senare åld-
rarna då eleverna har fått en 
bredare uppfattning av mate-
matikämnet och har mer ny-
anserade attityder.  

Dimitriadis, C. 
(2012).  How are 
schools in England 
addressing the needs 
of mathematically 
gifted children in pri-
mary classrooms? A 
review of practice. 
Gifted Child Qua-
terly, v56(2), 59-76.  

Forskning 
kring ”pro-
vision” för 
elever med 
särskild be-
gåvning är 
inte så stor, 
speciellt inte 
i de lägre 
åldrarna i 
matematik.  

Ta upp problemati-
ken kring detta 
ämne utifrån klass-
rummet och elever 
och lärares erfaren-
heter.  

Djupgående 
studier på 
skolor där 
man använ-
der olika 
metoder för 
”provision”.  

Effektiviteten av 
olika metoder beror 
mycket på lärarens 
kunskaper och 
självförtroende, 
storlek på klassen.  

Mer forskning om organisat-
ions strategier i skolorna för 
att adressera dessa problem 
kring elever med särskild 
begåvning.  

Brulles, D., Saunders, 
R., Cohn, S. J. 
(2010).  Improving 
performance for 
gifted students in a 
cluster grouping 
model. Journal for 
the Education of the 
Gifted, v34(2), 327-
350.  

Finns lite 
empiriska 
bevis kring 
effektiviteten 
av att grup-
pera elever 
med särskild 
begåvning 
utifrån kun-
skap. Även 
om många 

En studie som un-
dersöker effektivi-
teten av att grup-
pera elever med 
särskild begåvning.  

En kvantita-
tiv studie 
som under-
sökt en skola 
som jobbar 
med gruppe-
ringar. Mät-
ningar av 
elevers ut-
veckling.  

Elever som gick i 
klasser där de grup-
perade efter kun-
skaper fick mer 
adekvat hjälp och 
utvecklade sina 
akademiska kun-
skaper mer än ele-
ver som gick i he-
teogena klasser med 
differentierade upp-
gifter.  

Mer forskning kring hur ele-
ver i dessa anpassade grup-
per upplever det.  



   26  

experter re-
komenderar 
det.  

Basister, M.P., Ka-
wai, N. (2018).  Ja-
pan´s educational 
practices for mathe-
matically gifted stu-
dents. International 
Journal of Inclusive 
Education, v22(11), 
1213-1241.  

I japan blir 
det mer och 
mer populärt 
och omdis-
kuterat kring 
ämnet sär-
skild begåv-
ning och det 
behövs mer 
forskning 
kring ämnet.  

Syftet är att ge lä-
rare metoder för att 
på ett bra sätt 
kunna undervisa 
elever med särskild 
begåvning.  

Undersökte 
hur olika 
skolor arbe-
tade för att 
utveckla och 
stimulera 
dessa elever.  

Resulterade i att 
elever med särskild 
begåvning behöver 
en lärare med kun-
skaper om dessa 
elever som kan 
forma undervisning 
som inte har ett gi-
vet svar, effektiva 
strategier.  

Mer liknande forskning i 
större skala för mer trovär-
diga bevis.  

Al-Hroub, A. (2011).  
Developing assessent 
profiles for mathe-
matically gifted chil-
dren with learning 
difficulties at three 
schools in cam-
bridgeshire, England. 
Journal for the Edu-
cation of the Gifted, 
v34(1), 7-44.  

Det är först 
på senare år 
man börjat 
undersöka 
elever som är 
särskilt begå-
vade men har 
inlärnings-
svårigheter 
och det finns 
därför inte så 
mycket 
forskning 
kring det.  

Bredda lärares kun-
skaper och insikter 
angående att identi-
fiera särskild begå-
vade elever med in-
lärningssvårigheter 

Intervjuade 
elever, lärare 
och föräld-
rar. Olika 
kunskapstes-
ter utfördes.  

Elever med både 
särskild begåvning 
och inlärningssvå-
righeter behöver få 
det uppmärksam-
mat. De behöver få 
anpassad undervis-
ning, med hjälp och 
instruktioner och en 
anpassad läroplan.  

Lärare behöver får mer kun-
skaper för att kunna identifi-
era dessa elever.  

Dharmadasa, K., 
Nakos, A., Bament, 
J., Edwards, A., 
Reeves, H. (2014).  
Developing assessent 
profiles for mathe-
matically gifted chil-
dren with learning 
difficulties at three 
schools in cam-
bridgeshire, England. 
Australian Mathe-
matics Teacher, 
v70(2), 22-27.  

Ge lärare fler 
strategier för 
att utveckla 
elever med 
särskild be-
gåvning.  

Vad gör skolor för 
att utveckla och sti-
mulera elever med 
särskild begåvning 
i matematik, får 
dessa elever till-
gång till allt 
material som egent-
ligen finns att 
tillgå?  

Forskare 
sammanstäl-
ler deras 
kun-
skaper/tips 
till hur man 
kan under-
visa dessa 
elever.  

  

Herrmann, J., Sch-
midt, I., Kessels, U., 
Preckel, F. (2016).  
Big Fish in big 
ponds: contrast and 
assimailation effects 
on math and verbal 
self-concepts of stu-
dents in within-
school gifted tracks. 
British Journal of Ed-
ucational Psychol-
ogy, v86(2), 222-240.  

Big fish little 
pond- effek-
ten är känd 
men det 
finns fort-
farnde obe-
svarade frå-
gor.  

Vilka effekter på 
den akademiska 
självbilden har det 
att gå i anpassade 
klasser för särskilt 
begåvade elever.  

Jämförde 
elever som 
gick i anpas-
sad klass på 
heltid och 
elever som 
gick i vanlig 
klass.  

De positiva effek-
terna av att gå i an-
passad klass över-
väger de negativa 
effekterna.  

Fortsatt forskning behöver 
belysa de speciella effek-
terna som leder till ett posi-
tivt resultat.  
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Chamberlin, S. A. 
(2010).  Mathemati-
cal problems that op-
timize learning for 
academically ad-
vanced students i 
grades k-6. Journal of 
Advanced Academics, 
v22(1), 52-76.  

Det finns 
inte så 
mycket 
forskning 
kring hur 
man faktiskt 
går tillväga 
för att under-
visa elever 
med särskild 
begåving.  

Skapar en modell 
för lärare att arbeta 
utifrån efter Kru-
tetskiis nio sätt att 
tänka.  

Skapar mo-
dellen uti-
från tidigare 
forskning.  

Man kan fortsätta 
undervisa särskilt 
begåvade elever 
som man redan gör 
men den redan exi-
sterande metoden 
kommer inte att ut-
veckla de elever 
som har de högsta 
akademiska kun-
skaperna. Dessa 
elever måste få till-
gång till ännu mer 
utmanande 
material.  

 

Deal, L. J., Wismer, 
M. G. (2010).  
NCTM principles and 
standards for mathe-
matically talented 
students. Gifted Child 
Today, v33(3), 55-65.  

Nctm:s rikti-
linjer täcker 
inte upp för 
de elever 
med särskild 
begåvning. 
Ofta upp-
täcks inte 
dessa elever 
förens i hög-
stadiet.  

Skapa förståelse för 
elever med särskild 
begåvning och hur 
man kan använda 
NCTM:s riktlinjer 
på ett anpassat sätt.  

 Stötta de särskilt 
begåvade eleverna 
för att hitta harmoni 
och glädjen i mate-
matik för att de ska 
fortsätta att utveck-
las . 

Flera olika sätt att utveckla 
”standards”/riktlinjerna för 
att utveckla eleverna på yt-
terligare sätt.  

Dimitriadis, C. 
(2016).  Nuturing 
Mathematical prom-
ise in a regular ele-
mentary classroom: 
exploring the role of 
the teacher and class-
room environment. 
Roeper Review, 
v38(2), 107-122.  

Många ele-
ver med sär-
skild begåv-
ning inom 
matematik 
har blivit för-
summade då 
man tror att 
de klarar sig 
bra på egen 
hand.  

Studera klassrum-
mets uppbyggnad, 
miljön runt om-
kring, och lärarens 
approach till elever 
med särskild be-
gåvning inom ma-
tematik och hur de 
påverkar deras lä-
rande.  

Studera ele-
ver i deras 
klassrum.  

Det krävs differen-
tierad undervisning 
och en kunnig lä-
rare för att dessa 
elever ska fortsätta 
att utvecklas.  

Fortsatt forskning kring 
klassrums praktiken och lä-
rarens professionella ut-
veckling. Mer utbildning till 
läraren.  

Gavin, M. K., Casa, 
T. M. (2013),  Nutur-
ing young student 
mathematicians. 
Gifted Education In-
ternational, v29(2), 
140-153.  

Vi borde fo-
kusera mer 
på att utbilda 
våra elever i 
högre mate-
matik då vi 
går igenom 
ekonomiska 
kriser och 
nya tekniska 
saker blir 
mer och mer 
avancerade.  

Strategier för hur vi 
kan utbilda elever 
för att kunna ha 
rika diskussioner 
för att lösa intres-
santa matematiska 
problem.  

Intervjuer 
med elever.  

Det är av stor vikt 
att vi uppmuntrar 
elever att behålla 
passionen och för-
ståelsen för mate-
matik. Vi måste 
också ta vara på de 
elever som har en 
särskild begåvning.   

 

Milic, S., 
Simeunovic, V. 
(2017).  Possibility of 
identifying the logi-
cal- mathematical 
giftedness with stu-
dents of lower pri-
mary school grades 
throug evaluations. 
Journal of Education 

Det finns 
mycket 
forskning 
kring hur 
man identifi-
erar elever 
med särskild 
begåvning, 
med det är 
fortfarande 

Gå igenom hur man 
identifierar särskilt 
begåvade elever.  

Enkäter till 
elever, lärare 
och föräldrar 
angående 
ämnet.  

Lärare och de som 
har till uppgift att 
identifiera dessa 
elever måste ha stor 
kunskap i ämnet, 
vilka olika sett de 
synliggörs o.s.v.  

Fortsätta forska vidare dju-
pare i ämnet för att kunna 
jobba ihop till en databas att 
utgå ifrån vid identifikation.  
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and e-Learning Re-
search, v4(4). 154-
162.  

ett område 
där det råder 
förvirring  

Young, A. E., Wor-
rell, F. C., Gabelko, 
N. H. (2011).  Predic-
tors of success in ac-
celerated and enrich-
ment summer mathe-
matics courses for ac-
ademically talented 
adolescents. Journal 
of Advanced Academ-
ics, v22(4). 558-577.  

Socioekono-
miska bak-
grunder på-
verkan på 
matematik är 
väl beprövat 
men inte när 
man pratar 
om elever 
med särskild 
begåvning  

Hur påverkar sär-
skilt begåvade ele-
vers bakgrund från 
skolan och tidigare 
prestationer i delta-
gandet i sommar-
kurser.  

Data från 
sommarkur-
sernas data-
bas.  

Tidigare erfaren-
heter eller sociokul-
turella aspekter spe-
lade ingen roll för 
hur eleverna lycka-
des på sommarkur-
serna.  

 

Dimitriadis, C., 
Georgeson, J. (2018).  
Provision for mathe-
matically able chil-
dren in primary 
schools: a review of 
practice five years af-
ter England dropped 
the gifted and tal-
ented initiative. Edu-
cational Review, 
v70(3). 358-380.  

Det finns 
luckor i 
forskningen 
mellan teori 
och praktik 
gällande ele-
ver med sär-
skild begåv-
ning.  

Undersöka hur stu-
diesituationen ser 
ut i skolorna i Eng-
land efter att man 
lagt ner ”the gifted 
and talented initita-
tive”.  

Samlade in-
formation 
ifrån 49  
skolor.  

Många skolor har 
fortfarande ett in-
tresse för att under-
visa elever med sär-
skild begåvning och 
använder sig fortfa-
rande utav riktlin-
jerna från det ned-
lagda programmet.  

Mer internationell forskning 
kring modeller kring under-
visning av dessa elever och 
bevis för applikationen av 
dessa metoder.  

Muratori, M., Brody, 
L. (2012).  Schools 
and talent search cen-
ters: meeting the 
needs of academi-
cally talented stu-
dents. Parenting for 
High Potential, v1(6). 
16-19.  

Utvärdera 
hur metoden 
för undervis-
ning av sär-
skilt begå-
vade elever 
fungerar (ta-
lent search 
movement).  

Lärare som använ-
der metoden får be-
rätta om sina erfa-
renheter från under-
visningen. Hur det 
faktiskt fungerar i 
praktiken.  

Lärares erfa-
renheter be-
lyses och 
vilka effek-
ter ett sam-
arbete mel-
lan skola 
och ”talent 
search mo-
vements” 
ger.  

Dessa samarbeten 
ger goda resultat 
och är bra för elever 
med särskilt begåv-
ning då de får hjälp 
att utvecklas istället 
för att bli bortpriori-
terade på grund av 
att lågpresterande 
elever behöver hjäl-
pen mer.  

Fortsätta detta samarbete för 
att låta fler elever utvecklas.  

Brulles, D., Peters, S. 
J., Saunders, R. 
(2012).  Schoolwide 
Mathematics achieve-
ment within the 
gifted cluster group-
ing model. Journal of 
Advanced Academics, 
v23(3). 200-216.  

Jämföra om 
resultaten av 
”cluster- 
grouping”, 
alltså nivå-
gruppering 
av elever 
bara är lika 
effektivt för 
särskilt begå-
vade elever 
som det är 
för alla ele-
ver.  

Jämföra en studie 
med särskilt begå-
vade elever och 
göra en liknande 
med elever som 
inte är särskilt be-
gåvade.  

Utförde stu-
dien på en 
skola och 
jämförde 
med en tidi-
gare forsk-
ningsstudie.  

Elever med särskild 
begåvning och 
andra elever ut-
vecklades lika 
mycket i matematik 
när de blev nivå-
grupperade.  

Se över strukturen i skolan, 
skulle det vara bättre att dela 
upp eleverna i klasser bero-
ende på kunskapsnivå istäl-
let för ålder? Skulle vi då 
kunna nå en större potential 
att utveckla alla elever.  
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Foreman, J. L., Gub-
bins, E. J. (2015).  
Teachers see what 
ability scores cannot: 
predicting student 
performance with 
challenging mathe-
matics. Journal of 
Advanced Academics, 
v26(1). 5-23.  

Elever som 
har särskild 
begåvning 
missas lätt 
och kan vara 
svåra att 
identifiera.   

Undersöka om det 
är bättre att låta lä-
rare nominera ele-
ver de tror har sär-
skild begåvning 
inom matematik 
istället för att låta 
olika tester avgöra. 

Testade att 
låta lärare 
plocka ut 
elever och 
sen låta 
dessa elever 
göra olika 
tester och se 
om de kan 
vara elever 
med särskild 
begåvning.  

Lärarna visade på 
goda egenskaper att 
kunna identifiera 
dessa elever och att 
lärarna ser elever-
nas egenskaper bor-
tom de kognitiva 
faktorerna.  

Utgå mer ifrån lärarnas in-
sikter kring eleverna i syste-
met kring att identifiera sär-
skilt begåvade elever.  

Kurnaz, A. (2018).  
The correlation bet-
bween gifted students 
cost and task value 
perceptions towards 
mathematics: the me-
diating role of expec-
tancy belief. Journal 
of Education and 
Training Studies, 
v6(8). 12-22.  

Ifrågasätter 
sätten att 
identifiera 
särskilt begå-
vade elever i 
matematik, 
kan det ligga 
andra orsaker 
bakom att 
elever är sär-
skilt begå-
vade.  

Undersöka ”cost- 
and task values” 
och effekter för vad 
som motiverar ele-
ver och gör att de är 
särskilt begåvade.  

Enkäter rik-
tade till ele-
ver i 12 
olika städer i 
Turkiet. Ele-
vernas egen 
syn på deras 
självförtro-
ende och 
motivation 
till skolar-
bete.  

Elevernas akade-
miska självförtro-
ende är betydande 
för ”cost- and task 
value”.  

 

Pierce, R. L., Cas-
sady, J. C., Adams, 
C. M., Speirs 
Neumeister, K. L., 
Dixon, F. A., Cross, 
T. L. (2011),  The ef-
fects of clustering 
and curriculum on the 
development of 
gifted learners math 
achievement. Journal 
for the Education of 
the Gifted, v34(4). 
569-594.  

Finns luckor 
i forskningen 
kring posi-
tiva effekter 
av program 
för elever 
med särskild 
begåvning i 
matematik.  

Undersöker konse-
kvenserna av att ni-
vågruppering och 
anpassad läroplan 
för särskilt begå-
vade elever.  

Undersöka 
data från ett 
6-års projekt 
som skulle 
stötta redan 
identifierade 
elever med 
särskild be-
gåvning.  

Positiva resultat 
som beror på att lä-
rare har kunskaper 
till att kunna bidra 
med rätt planerat 
material, klassrums-
miljö som stöttar 
gemensamt lärande 
och skapar utma-
ning för eleverna.  

 

Lohman, D. F., Gam-
brell, J. L. (2012).  
Using nonverbal tests 
to help identify aca-
demically talented 
children. Journal of 
Psychoeducational 
Assessment, v30(1). 
25-44-  

Identifie-
ringen av 
särskilt begå-
vade elever 
behöver ses 
över för att 
kunna identi-
fiera även de 
elever som 
har svårt att 
läsa/skriva.  

Undersöka om man 
kan bredda identifi-
eringen om man an-
vänder tester base-
rade på bilder istäl-
let för text.  

Ny data där 
olika tester 
har genom-
förts.  

Att ha ett bredare 
synsätt på hur man 
identifierar särskilt 
begåvade elever gör 
att färre elever mis-
sas. 

Ändra sättet man identifierar 
särskilt begåvade elever för 
att hitta alla med olika bakg 

Pilar, M., Pradas 
Montilla, S., Navarro 
Asencio, E. (2018). A 
study of the applica-
tion of high achiver 
programs for gifted 
students. Electronic 
Journal of Reasearch 
in Educational Psy-
chology, v16(45). 
447-476.  

Brist på un-
derlag till ex-
tra utbildning 
för särskilt 
begåvade 
elever.  

Skapa ett projekt 
som ligger till un-
derlag för extra ut-
bildning för särskilt 
begåvade elever.  

Designat un-
derlaget, ut-
bildat lärare, 
testat på 37 
elever.  

De särskilt begå-
vade eleverna ut-
vecklade en högre 
koncentrationsför-
måga, kreativitets-
förmåga och för-
måga att lösa pro-
blem.  

Använda detta underlag för 
att nå högre intellektuella 
kunskaper.  
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Popa, N. L., Pauc, R. 
L. (2015). Dynamic 
Assessment, Potential 
Giftedness and math-
ematics achievement 
in elementary school. 
Acta Didactica Napo-
censia, v8(2). 23-32.  

”Dynamic 
assessment” 
är ett omdis-
kuterat ämne 
och ses som 
ett lovande 
sätt att un-
dervisa en 
blandad 
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begåvade 
elever.  

”decreasing percep-
tion level of stu-
dents as grade level 
increases”  

Nya frågor har dykt upp un-
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