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The role of teaching practice in the development of 
mathematically gifted students  
A systematic literature review in mathematics 

Abstract 

The purpose of the study is through previous research examining how gifted 
students in mathematics can be supported through the development of teaching. 
In this research review, the areas of teaching practice design for mathematically 
gifted students are examined. There is no doubt that gifted students in 
mathematics need help and support to develop. However, there exist different 
views of how teaching should be conducted for the benefit of the gifted students. 
The study's methodology is a literature review, combined with text analysis in 
which objective values are prioritized. Through a systematic literature review, 
study results presented two main categories of student development, teaching 
practice and influencing factors.  The research review describes the necessity of 
the two main categories interacting in teaching of mathematically gifted 
students. It is found mostly positive results in the development of 
mathematically gifted students, with a few negative objections, which 
emphasizes the importance of further research in the area of giftedness and their 
development. The conclusion is that teaching practice can advantageously be 
designed with the support of teaching practice and influencing factors. 

Keywords: Teaching practice, methodology, influencing factors, mathematics, 
gifted students. 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att genom tidigare forskning undersöka hur elever med 
begåvning för matematik kan stödjas genom utformning av undervisningen. 
Inom denna forskningsöversikt studeras området undervisningspraktikens 
utformning för matematiskt begåvade elever. Att begåvade elever inom ämnet 
matematik behöver stöd och hjälp för att utvecklas råder det ingen tvekan om. 
Däremot existerar det olika åsikter för hur undervisningen skall bedrivas för att 
gynna de begåvade eleverna. Studiens metod är litteraturstudier, följd av 
textanalys där objektiva värden prioriterats. Utifrån den systematiska 
litteraturstudiens resultat presenteras två huvudkategorier för elevutveckling, 
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nämligen undervisningsmetodik och påverkansfaktorer. Forskningsöversikten 
beskriver vidare nödvändigheten av att de båda huvudkategorierna samspelar i 
undervisningen av matematiskt begåvade elever. Det konstateras mestadels 
positiva resultat i utvecklingen av matematiskt begåvade elever, med några 
negativa invändningar vilket poängterar vikten av vidare forskning inom 
området begåvning och begåvningsutveckling. Slutsatsen är att 
undervisningspraktiken med fördel kan utformas med stöd av 
undervisningsmetodik och påverkansfaktorer. 

Nyckelord: Undervisningspraktik, metodik, påverkansfaktorer, matematik, 
begåvade elever.  
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1. Inledning 

Skoldebatten uppmärksammar främst elever med matematiksvårigheter (SvD, 
Svantesson 2014), samt hur pedagogerna och resurserna inom skolverksamheten 
på bästa sätt ska kunna hjälpa dessa elever. Petterson (2011) beskriver 
avsaknaden av stöd till begåvningsutveckling i matematik, både statligt men 
också på lokal kommunal nivå, där endast fem procent av Sveriges kommuner 
ger stöd för utveckling av begåvade elever. Samtidigt anges det i Skolverket 
(2011) att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar, behov och 
ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

 Ämnet begåvade elever och intresset för deras undervisningsmöjligheter 
väcktes relativt tidigt under min utbildning. Eftersom elever idag tränas till att 
bli samhällskritiska medborgare började jag undermedvetet ifrågasätta varför 
mestadels elever med matematiksvårigheter diskuterades och prioriterades i 
skoldebatten. Även Petterson & Wistedt (2013) redogör för att redan 1994 
publicerade Europarådet en rekommendation till medlemsstaterna i EU, där 
vikten av att stödja begåvade elever var central. I rekommendationen poängterar 
Europarådet vikten av att begåvade elever får det stöd som dem har rätt till, både 
av skolan och av samhället. Författarna beskriver vidare att idag är vi betydligt 
mer medvetna om sambandet mellan arv och miljö i all utveckling av begåvning, 
än vad vi tidigare varit. Alla individer är givetvis olika, men vi har samtidigt alla 
potential att utvecklas. Potential måste dock tas tillvara, stöttas och hjälpas för 
att därigenom skapa förutsättningar för utveckling. Pettersson (2011) menar att 
eftersom elever med en viss begåvning inom varierande skolämnen ofta blir 
bortprioriterade är det därför oerhört viktigt att vara medveten om hur läraren 
och skolan skall kunna utforma utbildningen för att också nå, stimulera och 
utveckla individerna. Utformningen av undervisningen kan därför anses som 
nyckeln till elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Jag har därför valt att 
fördjupa mig ytterligare inom undervisning för elever med matematiska 
begåvningar, och mer precist i hur undervisningen kan utformas för att stödja 
dem. 

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom tidigare forskning undersöka hur elever med 
begåvning för matematik kan stödjas genom utformning av undervisningen samt 
visa på att det finns många olika aspekter som spelar in i utformningen av 
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undervisningspraktiken, från identifiering av den matematiskt begåvade eleven 
till en färdigutvecklad undervisningspraktik för elevutvecklingen. 

1.2. Frågeställning  

Hur kan en undervisningspraktik utformas som stödjer elever med begåvning för 
ämnet matematik?  

2. Teoretisk bakgrund 

Inom den teoretiska bakgrunden redogörs för olika begåvningsbegrepp, för att 
förklara studiens vidare upplägg. Det skapas också ett samlingsbegrepp vilket 
blir centralt genom resterande del av arbetet, nämligen vad som omfattas av 
begåvning. Avslutningsvis redogörs det kortfattat för utvecklingen av begåvade 
elever idag, för att läsaren skall få en uppfattning om dagens metoder för 
utveckling av matematisk begåvning.  

 2.1. Viktiga definitioner inom fältet 

Elever som har lätt för matematik kan uttryckas och definieras på en mängd 
olika sätt. Vi har dels begåvade elever, men även elever med fallenhet för ett 
specifikt ämne, högpresterande elever samt elever med särbegåvning. Att 
definiera exakt vad varje begrepp står för eller dess innebörd är även det svårt. 

2.1.1. Elever med fallenhet 

Pettersson (2011) menar att fallenhet är ett begrepp som beskriver mer än just 
elevens fallenhet för matematik. Eleverna är ofta understimulerade och får 
varken de utmaningar eller det stöd som krävs för att utvecklas. Fallenhet 
innebär att eleven inte har behövt anstränga sig i särskilt stor utsträckning, utan 
ofta förstått direkt exempelvis vid en pedagogisk genomgång i klassrummet. 
Pettersson (2011) menar att eftersom eleven förstår direkt vid den pedagogiska 
genomgången och inte behöver anstränga sig för att tillgodogöra sig kunskapen 
blir en av följderna att elever med fallenhet för ett ämne låter bli att göra 
hemläxor – de har ju redan förstått. En av följderna blir att eleven därmed inte 
kan utveckla någon form av studieteknik och därför är eleven ofta oförberedd 
när kraven inom skolan succesivt ökar, vilket beskrivs av Pettersson (2011). 
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2.1.2. Högpresterande elever 

Ziegler (2010) menar att det är svårt att hitta en rak definition på begreppet 
högpresterande elev men definierar det som att eleverna uppnår en fastställd 
nivå av kunskap i sina prestationer, eleverna uppnår alltså en typ av 
prestationskriterium. Högpresterande elever är elever som har potentiell förmåga 
att genomföra eller som redan genomför akademiska topprestationer. Ziegler 
beskriver dessutom att de högpresterande eleverna kan behöva stödåtgärder för 
att nå uppsatta prestationsnivåer, både ur ett elev- och samhällsperspektiv. Det 
är huvuddelen i att lyckas konstatera huruvida en elev kan definieras som 
högpresterande eller inte.  Skolverket (2012) menar vidare att begreppet 
högpresterande definierar elever vilka faktiskt presterar på en hög kontinuerlig 
nivå. Skolverket (2012) beskriver att högpresterande elever är mer motiverade 
till att lära sig ämnet som de presterar i, vilket de både får från en inre 
motivation där de har intresse för ämnet och en yttre motivation där eleverna 
kan se förmåner av användningen av ämnet.  

2.1.3. Begåvade elever 

Enligt Cooper (2002) är begreppet begåvning en allmän betydelse på allt 
beteende som på ett rimligt sätt kan bedömas. Pettersson & Wistedt (2013) 
refererar till Krutetskiis studie (1976) där han menar att matematisk begåvning 
ofta framkommer genom begreppet matematisk kreativitet, Krutetskii menar att 
kreativitet har betydelse för elevernas prestationer. Det Krutetskii var mest 
kritisk till var IQ tester till begåvade elever då han menar att man inte upptäcker 
elevernas tankar genom att titta på resultaten kring dessa IQ test. Krutetskii 
menade att det finns andra sätt att analysera begåvade elevers tänkesätt på, 
exempelvis genom problemlösningsuppgifter. Pettersson & Wistedt (2013) 
menar på att genom undersökningar av elevernas arbetssätt, där eleverna 
utmanas genom problemlösningsuppgifter och där de begåvade eleverna får 
arbeta i samspel med lärare och kamrater i en kreativ klassrumsmiljö, stimulerar 
begåvade elever till matematisk utveckling.  

2.1.4. Särbegåvade elever 
När det gäller hur särbegåvning ska definieras finns det en mängd olika åsikter. 
Pettersson (2011) refererar till Perssons (1997) beskrivning av begreppet 
särbegåvad, där Persson (1997) beskriver att särbegåvade elever kontinuerligt 
överraskar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt. Särbegåvade elevers 
beteenden av exceptionella förmågor förstås som en mänsklig prestation av 
aktivitet eller funktion. Ziegler (2010) definierar särbegåvade elever som en 
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person som sannolikt kommer att uppnå excellent prestationsförmåga i 
framtiden. 

Winner (2000) menar att särbegåvade barn har en hög grad av självständighet 
och gör upptäckter på egen hand, finner nya förståelseformer och genom dessa 
aspekter skiljer sig särbegåvade barn sig från normalbegåvade barn som arbetar 
extremt hårt.  Winner (2000) visar att elever med särbegåvning har empati, 
nyfikenhet, kreativitet och självständighet och är kritiska och ifrågasättande. 
Författaren menar vidare att särbegåvade elever inte har någon bristande 
förmåga i social kompetens utan det är istället omgivningen som har bristande 
social kompetens. Det kan leda till att särbegåvade elever skiljer ut sig ur 
mängden redan som unga, något som kan orsaka problem. Problemen är alltså 
orsaken genererad av en oförstående och okunnig omgivning.  Särbegåvning 
skiljer sig betydligt från de tre andra definitionerna som presenteras i 
bakgrundsavsnittet, främst eftersom särbegåvning innebär att eleverna tänker 
och därmed också löser problem på alternativa sätt i jämförelse med övriga 
definitioner. Därför kan också undervisningspraktiken komma att variera i fall 
med särbegåvade elever.  

2.2. Inriktning av begreppen  

I och med att det finns en mängd olika definitioner för elever som har en viss 
begåvning inom matematik ser jag vissa likheter som uppstår inom kategorierna. 
Därför har jag också valt att utifrån ovanstående definitioner skapa ett 
samlingsbegrepp för grupperna begåvade elever, högpresterande elever och 
elever med fallenhet i matematik. Detta samlingsbegrepp är begåvade elever. 
Eftersom att dessa tre definitioner också är förenligt med likvärdiga 
utvecklingsmetoder, är också indelningen naturlig. Särbegåvning skiljer sig 
dock åt betydligt, eftersom de eleverna har ett annat sätt att tänka och bearbeta 
information samt att de har ett sådant högt IQ så dessa elever behöver en 
annorlunda undervisningspraktik (Pettersson, 2011). 

2.3. Begåvade elevers utveckling 

Skolverket (2016) menar att idag försöker lärare anpassa läromedel till elever 
med olika behov för att deras kunskap ska utvecklas, detta blir då en fråga om 
att inkludera eller exkludera eleverna. Genom att anpassa läromedlen kan 
eleverna utveckla sin kunskap på deras egen nivå. Skolverket (2016) menar på 
att det finns nackdelar att anpassa läromedel då det kan bli en exkluderande 
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effekt. Eleven kan bli utpekad och kategoriserad mer än vad den känner sig 
bekväm med och därigenom tappa intresse för att vara ”duktig”.  

 Skolverket (2016) beskriver vidare att idag används även olika metoder för 
att utveckla elevens motivation och utveckling av kunskaper. Användandet av 
dessa verktyg har visat sig framgångsrika. Det som blir problematiskt är att 
verktyget å ena sidan är ett bra stöd men åt andra sidan måste eleven bli 
mottaglig för stödet och vilja använda verktygen.  

 SOU (2004) kan även bekräfta att i många fall drar inte skolan nytta av den 
frihet som finns till att organisera studier och ge särskilt stöd, tid och stimulans 
till dessa elever. Utredningen visar även på att alltför ofta lämnas eleverna utan 
undervisning och på grund av detta kan eleven tappa intresse för ämnet. SOU 
(2004) menar på att det blir inte bara en förlust för eleven utan också för 
samhället. Det är en myt att begåvade elever klarar sig själva (Engström, 2010). 
Elever med viss begåvning för matematik behöver en kunnig pedagog som kan 
vägleda dem, ge eleverna stöd, skapa förståelse och verktyg för att själva veta 
hur de ska ta sig an uppgiften (skolverket, 2012).  

3. Metod 

Under rubriken metod redogörs det för sex olika avsnitt; systematisk 
litteraturstudie, sökprocessen, inkludering- och exkluderingskriterier, 
kategorisering av artikelunderlaget, validitet och reliabilitet samt etiska 
överväganden.  

3.1. Systematisk litteraturstudie 

Uppsatsen genomförs genom en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att 
det krävs en god grund att utgå från. Att utgå ifrån en god grund i en systematisk 
litteraturstudie innebär att det existerar vissa kriterier som bör uppfyllas. 
Forskningsunderlaget består av vetenskapligt granskade artiklar, vilket varit 
grunden i denna uppsats. Anledningen till att användningen av vetenskapliga 
artiklar blir central är för att kunna hävda att det faktiskt existerar vetenskapligt 
stöd för uppsatsen, vilket det alltså får anses göra. Uppsatsen förhåller sig 
dessutom till tydligt beskrivna inkluderings- och exkluderingskriterier för att 
just uppnå systematiken i uppsatsen. Uppsatsens utgångskriterier och därmed 
också uppsatsens grund bekräftas även som god av Barajas, Forberg, & 
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Wengström (2013), då beskrivna kriterier anses som en viktig del i uppsatsen 
och den systematiska litteraturstudien av författarna.     

En av grundstenarna i användandet av en systematisk litteraturstudie är att 
det finns en uttalad sökstrategi, vilket är fallet i denna uppsats. Uppsatsens 
resultat är baserat och grundat på enbart artiklar från Web of Science, en 
omfattande och mångsidig forskningsplattform, med enbart vetenskapligt 
granskade artiklar. Thompson-Reuters (2016), vilka driver och tillhandahåller 
databasen Web of Science, menar att databasen kan ses som en enda destination 
med enbart tillförlitliga och genomarbetade vetenskapliga artiklar inom diverse 
forskningsområden. Thompson-Reuter (2016) hävdar vidare att Web of Science 
är ett idealiskt verktyg att använda sig av, både för studenter och lärare, särskilt i 
fråga om att välja ut den mest relevanta forskningen till aktuellt ämnesområde.  

3.2. Sökprocessen 

Den sökstrategi som använts är att utifrån valt ämne försöka lokalisera och 
fastställa nyckelord och begrepp samt synonymer till dessa för att därigenom 
skapa adekvata sökord.  

 I inledningsskedet av sökningen av material söktes det enbart på enskilda 
ord i Web of Science för att se antalet aktuella artiklar inom området. Därefter 
kombinerades sökorden till en egen sökkedja, exempelvis ”teach* method*” 
AND ”primary school” AND ”gifted student” AND math*, för att se antalet 
artiklar. Sökorden formulerades för att försöka besvara syfte och 
frågeställningen. Därmed har orden ”teach* method*” valts för att finna artiklar 
som beskriver metodiken i undervisningspraktiken. ”Primary school” användes 
främst för att inrikta uppsatsens sökning mot en specifik åldersgrupp. ”Gifted 
students” användes för att belysa vilken specifik grupp av elever som ämnades 
undersökas. ”Math” används för att beskriva valt ämne. Antalet artiklar som 
framkom genom ovanstående sökkedja var dock för begränsat och därför 
inleddes arbetet med att finna relevanta synonymer till ovanstående 
nyckelbegrepp. I slutändan såg en komplett sökkedja ut som följer av bilaga 1, 
där det tydligt framgår att arbetet med synonymer till de olika nyckelbegreppen 
varit oerhört viktigt för att producera ett resultat av vetenskapliga artiklar. I och 
med att frågeställningen specificeras mot just hur begåvade elever kan stödjas 
genom utformningen av en undervisningspraktik omformulerades vissa sökord 
för att just poängtera ordet stödjas, vilket också gav mer precisa sökresultat i 
Web Of Science.  
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 Undersökningen ämnar fastställa hur eleverna kan stödjas genom en 
undervisningspraktik och därför blev develop och support viktiga sökord, även 
assist och elaborate användes för att fånga upp eventuella synonymer inom 
ramen för support och develop. Även om det ökar risken för fler icke-aktuella 
resultat så sorteras de senare bort manuellt, med hjälp av inkluderings- och 
exkluderingskriterierna. Uppsatsen ämnade undersöka begåvade elever inom 
grundskolan, därför fastställdes följande sökord för att fånga upp just den 
åldersgruppen: primary school, elementary school, grammar school och school 
samt child, pupil, learner och student. Eftersom det inte gick att finna ett 
tillfredställande vetenskapligt artikelunderlag enbart riktat mot grundskolan, fick 
uppsatsens ålder bli mer generellt inriktat, och därför är inte heller artiklar 
enbart riktade mot grundskolan representerade bland inkluderings- och 
exkluderingskriterierna. Uppsatsen ämnar vidare undersöka begåvning. Det 
finns givetvis en mängd ord för begåvning, både på svenska och engelska. 
Därför har också arbetet med sökord för att definiera begåvning varit särskilt 
svårt, begåvning kan nämligen översättas till flera olika engelska ord. I 
teoriavsnittet redogörs det för vilka indelningar som gjorts, nämligen att 
högpresterande elever, elever med fallenhet samt begåvade elever nyttjar 
likvärdiga utvecklingsmetoder och därför valdes orden aptitude, high performan, 
high ability samt gifted. Även ordet talented inkluderades i sökningen, men 
användes främst som synonym i kombination med gifted. Särbegåvning är ett av 
de ord som valdes bort, vilket motiveras av att det är en helt annan typ av 
begåvning, och att undervisningspraktiken för att utveckla den typen av 
individer skiljer sig från det som presenteras här.  

 Uppsatsens prioritet är att undersöka undervisningspraktikens utformning 
inom ramen för ämnet matematik, och därför är också inkluderingen av just 
sökordet mathematic logisk. Artikelunderlaget till studien presenterar dock ofta 
forskning inom matematik eller nära besläktade ämnen, och därför skapades ett 
förtydligande under inkluderingskriterierna, nämligen att forskningen skall 
beröra matematik, eller liknande närbesläktade ämnen som STEM. (Science, 
technology, engeneering, mathematics).  

3.3. Inkluderings- och exkluderingskriterier 

Användandet av Web of Science har självklart varit ett nyckelmoment i 
processen. Att lyckas finna tillfredställande mängd vetenskapliga artiklar inom 
valt ämnesområde, begåvade elever, visade sig vara särskilt utmanande i själva 
sökprocessen och innebar därför många omarbetningar av diverse ord i 
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kombination med ändringar i sökningarna i själva databasen. Resultatet blev 
därefter tillfredställande, med totalt 177 artiklar som är begränsat i årsintervallet 
1998-2016 på grund av att tid är ett relevant begrepp att förhålla sig till. Desto 
äldre forskning, desto större risk för att det faktiskt existerar nyare och mer 
specifik forskning, vilken då också naturligt får högre relevans för studien. Efter 
denna sökning gjordes en manuell inkludering och exkludering av artiklarna, 
inkluderingskriterierna gjordes efter dessa punkter: 

- Artiklarna ska behandla ämnet matematik eller ämnen som har matematik 
till grund, så som STEM(Science, technology, engineering, and 
mathematics), eller liknande.  

- Artiklarna ska behandla elever med talang, begåvning och elever som 
presterar på en hög nivå inom ämnet matematik eller ämnen som har 
matematik som grund, exempelvis STEM eller liknande. 

- Artiklarna ska redogöra för hur de kan identifiera, stödja och utveckla 
elever med matematisk begåvning. Betoningen skall dock ligga på att 
stödja och utveckla. Anledningen till att identifiering måste vara omnämnt 
är för att inom vissa utvecklingsmetoder är identifiering en mycket viktig 
del. Att då bortse från detta tar undersökningen ur sin helhet, vilket leder 
till en etiskt felaktig studie.  

- Artiklarna ska vara vetenskapligt granskade. 
- Artiklarna kan behandla skolåldrar över grundskolan. 
- Artiklarna eller studierna bör med fördel undersöka och poängtera diverse 

undervisningsmetoder eller undervisningspraktiker samt effekten av dessa 
på elevernas eller omgivningens lärande/resultat. Inom begreppet 
undervisningspraktik eller undervisningsmetod omfattas en mängd 
verktyg, exempelvis anpassad läroplan, lärande med hjälp av visst 
material, onlinebaserade utvecklingskurser mm. 
 

Exkluderingskriterier: 

- Artiklarna ska inte enbart basera forskningen på fördomar om kön. 
- Artiklarna ska inte behandla metoder om hur man identifierar elever med 

en viss begåvning för ämnet matematik om artikeln inte använder 
metoden för identifiering för att utveckla elever med viss begåvning. 

- Artiklarna som beskriver fel ämne exempelvis medicinska studier eller 
militära studier ska ej vara med. 
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- Artiklar som sammanställer eller enbart redovisar material likt en 
forskningsöversikt, och alltså inte genomför en egen studie, ska inte 
inkluderas. 

3.4. Kategorisering av artikelunderlaget 

Efter en objektiv granskning i förhållande till exkluderings- och 
inkluderingskriterierna blev resultatet därefter 48 artiklar med god relevans för 
ämnet. Dessa 48 artiklar kategoriserades i olika kategorier: Miljöfaktorer, 
läroplanens utformning, motivation, nivågrupperingar – ability-grouping, 
identifiering, problemlösning och datorbaserad undervisning – e-learning. 
Artiklarna berörde en mängd olika ämnen, och genom en systematisk 
granskning av abstract började vissa indelningar och skillnader i 
artikelunderlaget att skönjas. Artiklarna beskrev dock i flertalet fall mycket 
tydligt inriktning, vilket underlättade kategoriseringen. Artiklarna placerades 
därefter i kategorier utifrån det material som presenterades i abstract. 
Tydligheten underlättade kategoriseringen. Efter kategoriseringen av artiklarna 
väljs de mest lämpliga artiklarna ut utifrån kvalitativ textanalys för att därefter 
jämföras och ligga till grund för själva resultat- och analysdelen av uppsatsen.   

3.5. Validitet och Reliabilitet 

Validitet beskrivs av Barajas et al. (2013) genom (Bryman, 2011; Olsson & 
Sörensen, 2011) som en form av mätinstrument vilket avser att mäta det som är 
avsett att mätas genom studien. Författarna beskriver vidare att validitet 
bekräftar frånvaron av systematiska mätfel. Eftersom forskningsstudien i 
uppsatsen primärt undersöker resultatet av det vetenskapliga 
forskningsunderlaget, kan validiteten diskuteras. Det bör samtidigt poängteras 
att validitet varken kan bekräftas eller verifieras, utan att den enbart kan vara 
mer eller mindre uppfylld. Genom användningen av kvalitativ textanalys i 
kombination med objektiv jämförelse av det vetenskapliga artikelunderlagets 
presenterade resultat får det därför anses som att validiteten är någorlunda god. 
Dessutom har arbetet med sökord och avgränsningar varit mycket noggrant, för 
att uppsatsen ska innehålla så få systematiska fel som möjligt. 
Artikelunderlagets metoder har även det varierat kraftigt, något som borgar för 
att det lätt skapas förutsättningar för systematiska fel. Självklart kan 
artikelgranskningen samt dess tolkning av artiklarna aldrig anses som objektivt 
till fullo eftersom att alla individer idag är färgade av personliga värderingar och 
åsikter, oavsett om vi vill inse detta eller ej.  
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 Reliabilitet beskrivs av Barajas et al. (2013) som en mätmetods förmåga att 
kunna återupprepa samma mätning vid flertalet tillfällen, och då prestera samma 
mätvärde kontinuerligt. Reliabilitet diskuteras även i tre olika termer, nämligen 
replikerbarhet, tillförlitlighet och precision. Den här forskningsstudiens 
replikerbarhet är hög, eftersom sökningar i Web Of Science med användandet 
av sökorden i bilaga 1 oavsett tillfälle kommer att presentera någorlunda samma 
resultat varje gång, eftersom sökorden och övriga kriterier är fastslaget. 
Problemet är dock när det publiceras ny forskning eftersom det kan komma att 
ändra det resultat som presenterats här. Därför bör viss försiktighet iakttas när 
replikerbarheten för ett arbete definieras. Samtidigt bör replikerbarheten för 
uppsatsen kunna anses som hög, då studien vid ett specifikt tillfälle och 
klockslag alltid kommer att presentera samma resultat. Därför bör också 
forskningsstudiens tillförlitlighet och precision vara hög, eftersom mät 
proceduren här inte kan påverkas av yttre slumpmässiga fel eller liknande då det 
existerar tydliga instruktioner beträffande sökningens beskaffenhet. Det finns 
heller inga uttalade oklarheter i undersökningen. En utav de faktorer som dock 
kan påverka reliabiliteten negativt är det faktum att artikelunderlaget är författat 
på engelska, och vid översättningen kan det oavsiktligt ha smugit sig in diverse 
slumpmässiga fel. 

3.6. Etiska överväganden 

I en litteraturstudie är det viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden, Barajas, 
et al. (2013) menar att etiska överväganden finner sig i urvalet av resultatet och 
det är därför viktigt att förhålla sig studier som har tillstånd från etiska 
kommittén, eller där etiska överväganden är noggranna gjorda. Fler aspekter av 
etiska överväganden i litteraturstudien är att vara medveten om att presentera 
alla resultat som stöder ämnet av den tidigare forskningen och inte forskning 
som enbart stödjer hypotesen eller syftet i mitt fall (Barajas et al. 2013). Barajas 
et al. (2013) menar att det är oetiskt av forskaren att endast visa och presentera 
artiklar som stödjer forskarens egen åsikt. Arbetet med denna uppsats har följt 
de strängt uppställda reglerna från metoden kvalitativ textanalys. Det innebär att 
alla resultat som efter vetenskaplig artikelgranskning framkommit har 
presenterats. Studien har använt sig av artiklarna och deras vetenskapliga fakta i 
sin helhet, utan att aktivt förvrängt eller ignorerat fakta som granskats under 
analysarbetet. Dessutom redovisas alla relevanta artiklar och källor för att 
utesluta missförstånd vid eventuell granskning av studien.  
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4. Resultat och analys 

Resultatet har delats in i två huvudgrupper, undervisningsmetodik och 
påverkansfaktorer. Därefter följer studiens fördjupning, där fokus ligger på 
undervisningspraktikens utformning.  

 Indelningen i undervisningsmetodik och påverkansfaktorer har gjorts 
eftersom det i arbetet framträtt tydliga distinktioner mellan undervisningens 
metodik och de olika påverkansfaktorer som är vitala vid utformningen av 
undervisningspraktiken. I den första huvudgruppen, undervisningsmetodik, 
redogörs och redovisas resultatet under kategorierna problemlösning och 
datorbaserad undervisning – E-learning. I den andra huvudgruppen, 
påverkansfaktorer, redogörs det för kategorierna identifiering, miljöfaktorer, 
motivation, mentorskap, läroplanen och nivågruppering – ability grouping. 
Indelningen i de olika kategorierna är en naturlig följd av kategoriseringen av 
artiklarna. Att problemlösning och datorbaserad undervisning placerats under 
huvudkategorin undervisningsmetodik, är för att dessa båda kategorier tydligt 
berör undervisningens tillvägagångssätt samt visar på metoder vilka är 
nyckelmoment vid utformningen av en undervisningspraktik. Övriga kategorier 
påverkar i högre eller lägre grad undervisningspraktikens utformning, men mer 
sällan som en specifik metod, utan mer som en påverkansfaktor till 
undervisningspraktiken. Därför blir indelningen i de två huvudkategorierna 
logisk. Identifiering klassificeras här likt en påverkansfaktor. Det bör dock 
poängteras att identifieringen kan anses som en aning diffus. Placeringen har 
dock valts för att utan identifiering kan inte elever med behov av stöd för 
matematisk begåvningsutveckling upptäckas, alltså en tydlig påverkansfaktor i 
förhållande till elevutvecklingen. Identifieringen kan också ses som ett startskott 
i elevutvecklingsprocessen, vilket också innebär att identifiering blir en viktig 
del i elevutvecklingen som påverkansfaktor.  

4.1. Undervisningsmetodik 

Under uppsatsens första huvudgrupp, undervisningsmetodik, redogörs det för 
två olika metoder för undervisning i skolan. Metoderna är problemlösning och 
datorbaserad undervisning – E-learning, vilka används vid utformningen av en 
undervisningspraktik vars syfte är att stödja och utveckla begåvade elever.  
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4.1.1. Problemlösning 

I den här kategorin redogörs det för problemlösning och dess 
användningsområde som problemlösnings- och utvecklingsprocess i arbetet med 
utveckling av begåvade elever. Artiklarna berör och kommenterar främst 
användandet av problemlösning som en modell för undervisning, men beskriver 
också positiva effekter förutom själva lärandet, exempelvis ökat engagemang 
och en ökad prestationsnivå inom ämnet matematik. Studierna inom området 
motiverades ofta genom att artikelförfattarna önskar undersöka hjälpmedel i 
problemlösningsprocessen för att bidra till ökad utvecklingskunskap för både 
individer och samhället. 

 I materialet har det framkommit fyra stycken artiklar som tydligt beskriver 
användandet av olika problemlösningsmodeller i utvecklingsprocessen för 
begåvade elever i matematik. I två av artiklarna behandlas åldersgruppen 
motsvarande klass 3-6 samt klass 6-8. I en av de två resterande artiklarna är 
artikelförfattarnas studie inriktad mot studenter på universitetsnivå, medan den 
sista artikeln enbart studerat resultat från en åldersgrupp vilken omnämns som 
studenter i artikelns titel (se bilaga 2).  

 Studierna har problemlösning som centralt tema och där studierna kommer 
fram till olika modeller inom problemlösningsprocessen för att stödja eleverna 
med matematiska begåvningar till fortsatt utveckling i sitt lärande. Modeller 
artiklarna tar upp och beskriver som utvecklande för begåvade elever är olika 
typer av samtalsmodeller, diagram och ekvationer i problemlösningsprocessen, 
modeller för att analysera och lösa olika matematiska problem samt texthjälp 
och matematiska ritningar. Diagram och ekvationer samt texthjälp har främst 
visat sig som ett effektivt hjälpmedel just för de högpresterande eleverna och 
modellerna kan därför med vetenskapligt stöd användas för att utveckla, stödja 
och motivera elever med begåvning inom ämnet matematik. I en av artiklarna 
redogör Sun, Liu, Hao, Chin, & Li (2010) för att användningen av matematisk 
modellering utvecklar studenternas kvalité, vilket leder till betydligt mer 
gynnsamma framtidsutsikter. Matematiska modeller enligt de vetenskapliga 
artiklarna kan alltså med fördel användas vid utformningen av problemlösningen. 

4.1.2. Datorbaserad undervisning – E-learning  

Enligt Shabanova, Yastrebov, Bezumova, & Kotova (2014) anges det att 
datorbaserad undervisning är en relativt ny utbildningsmetod som har växt sig 
allt starkare under 2000-talet. Eftersom användandet av e-learning som metod är 
relativt nytt i undervisningssammanhang motiveras också de flesta studierna 
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inom området eftersom det inte existerar tillräcklig mängd vetenskaplig 
forskning. Effekterna av e-learning har alltså inte utförligt undersökts eller 
dokumenteras, vilket ger en osäker vetenskaplig grund inför implementering och 
användning oavsett begåvningsnivå.  

Inom området datorbaserad undervisning framkommer det fem artiklar som 
behandlar hur e-learning utformas för att stödja elevernas lärande och 
utvecklingsprocess (se bilaga 3). I fyra av artiklarna framkommer det vilken 
ålderskategori som deltagit i studierna. I två av artiklarna behandlas åldrarna 12-
15 år och i resterande två artiklar undersöks elever på gymnasienivå, dock 
undersöker en av dessa två artiklar även elever i årkurs 9.  

Det artiklarna hade gemensamt var att de på något sätt ville undersöka hur 
e-learning påverkade de begåvade eleverna i läroprocessen. Artiklarna gjorde 
sin studie på utökandet av e-learning, e-classroom learning, CAS (computer 
algebraic system) samt scaffolding i internetmiljö för begåvade elever. 
Artiklarna beskriver som sagt flertalet olika modeller där Neonaki, & Branford-
White (2008) belyser en av dem, de kommer fram till resultatet där utökandet av 
e-learning gav positiva effekter när lärare använde sig utav e-learning som 
komplement till undervisningen. Den kompletterande modellen gav studenterna 
engagemang i läroprocessen, vilket också stimulerar utvecklingen för de 
begåvade eleverna, samt att modellen utökar intresset för STEM-(science, 
technology, engineering and mathematics) ämnena. Arai, & Kawamoto (2005) 
behandlar E-classroom learning, och studien visar på att desto mer eleverna varit 
delaktiga i undervisningen på internet, desto mer ökade deras logiska tänkande. 
Elevernas möjlighet till kommunikation utvecklades och artikeln visar även på 
tydligt avlastande effekter för läraren, eftersom eleverna genom användandet av 
modellen E-classroom learning kan utvecklas och arbeta relativt självständigt. 
Pierce, Ball, & Stacey (2009) beskriver modellen CAS där även den visade en 
mängd fördelar, exempelvis bidrog instrumentet till att underlätta elevernas 
möjlighet till alternativa tolkningar av problem samt att modellen bidrog till 
kreativa diskussioner för eleverna. Dock visade studien på nackdelar i 
användandet av tekniken, något som innebar att den blev tidskrävande för 
läraren och att modellen enbart utvecklar begåvade elevers lärande. Den fjärde 
artikeln Jancarik, (2013) visade på att scaffolding i internetmiljö kan vara en 
effektiv metod där eleverna kunde använda modellen när de försökte lösa 
avancerade problem inom matematiken. Artiklarna inom e-learning visar en 
positiv effekt på elevernas utveckling och engagemang. Dock visade Shabanova 
et al. (2014) i sin artikel att undervisning inom e-learning kan vara riskfylld i 
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och med att det är en så pass ny modell inom undervisningen genom 
datorbaserade experiment och menar att man inte är säker på effekterna av 
modellen. Deras resultat visade även att eleverna kunde förlora möjligheterna 
till konkret och visuellt tänkande, när de inte ser och kan ta på ett konkret 
material som exempelvis linjal och andra konkreta hjälpmedel. Därav blev deras 
slutsats att det är viktigt att vara medveten om riskerna inom e-learning.  

4.2. Påverkansfaktorer 

Den andra huvudkategorin som beskrivs och redogörs för är påverkansfaktorer. 
Påverkansfaktorer är olika faktorer som påverkar arbetet med 
undervisningspraktiken, vilket är ett bidragande nyckelmoment i utformningen 
av undervisningen för begåvade elever. Det är olika faktorer som existerar 
precis i gränslandet mellan undervisningsmetodiken samt att dem influerar, 
påverkar och stödjer utformningen av den.  

4.2.1. Identifiering 

En mängd av de i studien aktuella vetenskapliga artiklarna beskriver inte enbart 
hur en undervisningsmetod eller undervisningspraktik kan användas för att 
stödja och utveckla eleverna, utan flertalet artiklar berör identifiering av 
begåvade elever för att därigenom skapa möjligheter till individuell utveckling. 
Att identifiera elevernas begåvning blir ett centralt moment i arbetet med 
utformningen av undervisningspraktiken. Utan identifieringen kan inte heller 
begåvade elever utvecklas efter deras individuella behov och med hjälp av 
undervisningspraktiken. Artiklarna beskriver att utan kunskap om vilka elever 
som faktisk kan definieras som begåvade, är det omöjligt för en lärare att ge 
eleverna den hjälp och det stöd som krävs. Identifiering sker ofta genom 
varierande metoder, allt från IQ-test till intervjuer och liknande. Ofta sätts 
adekvat hjälp in i kombination med dessa test. Samtidigt bör man som pedagog 
vara lyhörd för sina elevers önskningar i fråga om utbildning. Önskar eleverna 
fortsätta utvecklas i takt med sina kamrater i det ordinarie klassrummet är 
kanske inte ability grouping rätt väg att gå. Det centrala är att identifiering måste 
ske för att kunna utveckla alla elever, oberoende av förmåga.  

 Genom granskning av artiklarna har fem artiklar påvisats att beröra ämnet 
för identifiering av elever med matematiska begåvningar (se bilaga 4).  Två av 
artiklarna har gjort sin undersökning på högstadieelever samt grundskolan. 
Resterande tre artiklar nämner ingen ålderskategori. Artiklarnas resultat visar att 
genom identifiering av matematiskt begåvade elever kunde lärare och skolan 
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stötta elevernas begåvning och utveckling med hjälp av att erbjuda eleverna en 
stor variation av utvecklingsprogram exempelvis som berikningsprogram och 
sommarskolsprogram. Det är också kontentan av identifiering. Utan kunskap om 
elevernas individuella behov kan inte heller rätt utvecklingsåtgärd sättas in. 
Generellt belyser artiklarna vikten av identifieringen för att visa på framsteg 
inom utvecklingen av begåvade elever och för att lärare och skolan ska bli 
medvetna om de begåvade eleverna. Genom identifieringen av begåvade elever 
kan läraren utveckla och stötta eleverna i önskvärd riktning både ur ett elev 
perspektiv men även ur ett samhällsperspektiv.  Stöttningen ska ske med 
användandet av en undervisningspraktik, individuellt anpassad och i 
samförstånd med identifieringen, då det är just identifiering som skapar 
förutsättningar för användandet av undervisningspraktiken (Plavlekovic, Zekic-
susac, & Durdevic, 2010). Artiklarna inom området är till stor del överens, alla 
hävdar nödvändigheten av identifieringen. Det som skiljer sig en aning är 
genom vilken metod identifieringen sker. Dock bör man, i sin roll som lärare 
enligt artiklarna, ta till sig elevernas individuella behov och utifrån detta skapa 
en undervisningspraktik lämplig i just det aktuella fallet.  

4.2.2. Miljöfaktorer  

Inom denna kategori berörs miljöfaktorer och med det avses olika miljöer som 
kan påverka elevernas utveckling och prestationer. Även elevernas miljöer i och 
utanför skolan kan stimulera till utvecklat lärande och medvetandegöra läraren 
inför utvecklingsarbetet med eleven. Miljöer inom området kan vara 
uppväxtmiljö, skolmiljö, miljöer utanför skolan och klassrumsmiljö (se bilaga 5). 
Inom kategorin existerar det fem stycken relevanta artiklar där två av artiklarna 
berättar vilken ålderskategori som studien undersökt. Åldersgruppen var årskurs 
6-8 samt 4:e klass, resterande artiklar pratar generellt om begåvade elever inom 
olika miljöfaktorer.  

 Rayneri., Gerber, & Willey (2006) framför klassrumsmiljö som ett 
samband mellan en utvecklad klassrumsmiljö och prestationsnivåer främst i 
naturvetenskap och matematik. Artikeln visar att begåvade elever som presterar 
på en lägre nivå är ett resultat av undermåliga utbildningsmetoder och miljöer. 
Robinson, & Clinkenbeard (1998) hävdar även att skolmiljön har betydande roll 
i utvecklingen av begåvade elever.  

 Lu, & Weinberg (2016) samt Makel, Wai, Putallaz, & Malone (2015) hittar 
gemensamma påverkansfaktorer i förhållande till utveckling i uppväxtmiljön. 
Artiklarna är av meningen att en generell förståelse av uppväxtmiljön kan vara 
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en betydande faktor för flera olika parter i elevutvecklingen, så som lärare, 
familj och samhället. Alla dessa parter kan utefter olika aspekter påverka och 
vara en del i elevutvecklingsprocessen. Att utveckla begåvade och talangfulla 
elever kan enligt artikelförfattarna vara en avancerad process, dock hävdar båda 
artiklarna att miljön spelar en väsentlig roll. Makel et al. (2015) presenterar ett 
resultat där det beskrivs att begåvade elever utvecklas i utbildningssystemet. Det 
är dock viktigt att poängtera att inte enbart miljön utvecklar eleverna utan det är 
också viktigt att utbildningssystemet i samförstånd med skolmiljön stödjer och 
utvecklar dessa begåvade elever, samt att stöd från läraren är väsentligt. Artikeln 
hävdar vidare att också hemmiljön är central för att utveckla begåvade elever 
och därför blir också föräldrarnas och lärarens roll betydande i utformningen av 
undervisningspraktiken. Därför klassificeras även miljön som en betydande 
påverkansfaktor i arbetet med undervisningsmetodik.  

 Pavlekovic, Bensic, & Zekic-Susac, (2010) bekräftar även resultatet från 
Lu et al. (2016) och Makel et al. (2015), här spelar dock miljön stor roll i läro- 
och utvecklingsprocessen för begåvade elever. Pavlekovic (2010) använder sig 
av två olika metoder för att undersöka hur man utefter aspekter som 
betygsättning och sifferkompetens i samband med skolmiljön kan undervisa och 
utveckla matematiskt begåvade elever. Artikeln hävdar vidare att betygsättning, 
utvecklad sifferförståelse och matematisk kompetens skapar verktyg för 
identifiering och vidareutveckling av begåvade elever. Det bör samtidigt 
poängteras att artikelns huvudfokus, förutom användandet av olika modeller, är 
skolmiljön, precis som övriga artiklar inom kategorin miljöfaktorer. 

4.2.3. Motivation  

Den aktuella kategorin av utvecklingsåtgärder skiljer sig från de övriga, 
eftersom det vetenskapliga artikelunderlaget här beskriver utveckling av 
begåvade elever genom användningen av motivation, ofta i kombination med 
andra verktyg såsom problemlösning eller datorbaserad e-learning.  

 Artiklarna inom kategorin riktar sig mot varierande åldrar. I två av 
artiklarna har studien genomförts riktat mot gymnasieelever. En artikel 
benämner sin ålderskategori som vuxna ungdomar och resterande tre artiklar 
lyfter inte fram ålderskategorin på deras undersökning i studien.  

 Inom kategorin motivation framkom det sex artiklar vilka behandlar 
området motivation (se bilaga 6).  Generellt i artiklarna beskrivs att motivation i 
undervisningen och att elevernas utveckling har en betydande roll som ett 
utvecklingsinstrument för läraren. Resultatet artiklarna presenterar är att det är 
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viktigt med motivation, att eleverna har en vilja att anstränga sig samt en vilja 
att uppnå en högre nivå för att utvecklas. Kerr, Vuyk, & Rea (2012) menar på att 
det lärarna kan göra för att höja elevernas motivation är att uppmuntra elever till 
att delta i olika utvecklingsaktiviteter, både i och utanför skolan. Författarna 
menar vidare att om eleverna förlorar utmaningar till tekniska eller matematiska 
uppgifter tappar eleverna sin motivation till fortsatt lärande. Studien visar även, 
som tidigare kategori tagit upp, att specialiserad utbildning riktad mot begåvade 
elever är viktigt för att eleverna inte ska tappa motivationen till fortsatt lärande 
och utveckling. En annan modell som lärare kan ha nytta av i stödjandet av 
eleverna med matematisk begåvning är ”playful mathematics” (Skalkova, 2007). 
Läraren stödjer och utvecklar här eleverna genom en undervisningsform som 
tillåter lekfullhet inom matematiken, vilket enligt artikelns resultat borgar för 
mycket goda utvecklingsförutsättningar. Studien kommer fram till att motivation 
spelar en viktig roll som utvecklingsinstrument till undervisningen och därför 
även till utvecklingen av begåvade elever. Motivationshöjande åtgärder bidrar 
till att öka det matematiska intresset och därmed också till 
utvecklingsmöjligheterna. Motiverade och engagerade elever presterar enligt 
flertalet studier bättre än motsvarande omotiverade elevgrupper. 

 Kerr et al (2012) berörde enbart stöttningen av begåvade flickor genom 
olika aktiviteter och motivation. Resultatet här visade även att det är oerhört 
viktigt med motivationshöjande åtgärder för att utveckla begåvade matematiska 
flickor. Eftersom studien inte undersöker kön neutralt, bör också studiens 
resultat tolkas för enbart begåvade flickor, och inte generellt. 

4.2.4. Mentorskap 

Inom kategorin mentorskap återfinns många närbesläktade begrepp. Totalt fyra 
artiklar beskriver användningen av mentorskap, och betydelsen av att använda 
mentorskapet som stöd i utvecklingen av begåvade elever samt som 
komplement i utformningen av undervisningspraktiken (se bilaga 7). 

 I kategorin beskrivs vetenskapligt artikelunderlag i förhållande till 
mentorskap. Kategorin pekar på vikten av att inte enbart motivera, utan att också 
ge studenterna det stöd och den hjälp som krävs av pedagogen genom just 
mentorskap. Inom kategorin är det fyra artiklar som berör området mentorskap. 
Artiklarna har inriktat sina studier mot grundskolan, årskurs 6 och högstadiet. 
En artikel beskriver dessutom sitt elevunderlag som ”topp-studenter”.  

 Resultatet inom de fyra artiklarna visar på vikten av lärarens stöttning för 
att tillfredsställa och hjälpa eleverna i deras behov i det matematiska lärandet 
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och tänkandet. Genom mentorskap kan läraren hjälpa eleverna med en mängd 
olika problem- och stressfaktorer, exempelvis: hur eleverna kan känna sig 
pressade inför att prestera på topp, hur eleverna ska kunna öka sitt matematiska 
tänkande samt hur läraren arbetar med elevernas negativa prestationer i 
matematik. Artiklarna menar på att det är viktigt för läraren att hjälpa eleverna 
hantera exempelvis emotionella stress eller likvärdiga negativa förhållanden. 
Salmela, & Maatta (2015) poängterar vikten av elevmedvetenhet. Författarna 
beskriver vidare att eleverna måste tillåtas göra fel, i kombination med lärarens 
stöttning genom mentorskap skapas det nämligen utmärkta förutsättningar för 
utveckling av begåvade elever. Kim, Lim, Kim, & Tynan (2005) genomför en 
studie där de studerar användandet av en ny mentorskapsmetod, benämnd SM 
(Subject Modularization). Metoden och dess användning visar på tydliga 
framsteg i elevernas utveckling, främst genom att deras matematiska tänkande 
ökat till en så pass hög nivå att de lyckades utveckla nya matematiska modeller 
och numeriska scheman. Dimitriadis (2012) menar på att en modell lärarna kan 
använda sig utav är att skapa särskilda grupper utanför klassrummet. Läraren 
styr alltså en form av nivågruppering genom användandet av mentorskapet. 
Användningen av modellen med mentorskap och nivågruppering gav ett lyckat 
resultat för begåvade elever inom matematiken då deras studieresultat blev 
avsevärt förbättrat. Artikeln beskriver dessutom att lärarens kompetensnivå i 
sammanhanget egentligen är oväsentlig eftersom läraren inte kan lyckas 
utveckla alla individer utefter deras egna behov, oavsett lärarens kompetens.  

4.2.5. Läroplanen 

Artiklarna beskriver användandet av specialiserad läroplan vilket anses som ett 
naturligt instrument för lärarna i utvecklingen och stödjandet av begåvade elever.  

 Av det totala artikelunderlaget är det fyra artiklar vars studier riktar sig mot 
varierade klasser i segmentet 5-8:e klass. Två artiklar riktar sig enbart mot 
elever i grundskolan. Resterande sju artiklar omnämner inte ålderskategori i 
studierna (se bilaga 8).   

 Inom området specialiserad läroplan konstaterades totalt tretton artiklar 
varav sju artiklar handlade om differentiation approach (se bilaga 8.1) samt 
individualiseringen av läroplanen (se bilaga 8.2). Resterande två artiklar berörde 
även temat individualiserad läroplan men var och en av artiklarna tilldelades ett 
eget tema i studien, eftersom dem berör en annan typ av läroplansspecifik 
förändring. En av dessa artiklar, Kim, Van Tassel-Baska, Bracken, & Feng, 
(2012) handlar om att specialisera läroplanen och att skapa en så kallad 
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frågebaserad läroplan (se bilaga 8.4). Författarna diskuterar vidare effekterna av 
en frågebaserad läroplan i förhållande till elevutveckling. Den andra artikeln av 
Gavin, Casa, Adelson, Carroll, & Sheffield (2009), konstaterar att 
elevutvecklingen av begåvade elever idag är på en låg och ohållbar nivå, varför 
den diskuterar användningen och implementeringen av en avancerad läroplan 
för att därigenom stärka begåvade elevers möjlighet till utveckling (se bilaga 
8.3).  

 Differentiation approach och individualiserade läroplaner beskrivs i 
artiklarnas resultat, där det konstateras att eleverna upplevde förbättrade 
prestationer. Även lärarna upplevde att användningen av differentiation 
approach bidrog till att aktiviteterna för begåvade elever blivit betydligt mer 
kreativa samt att den speglade individernas individuella behov. 
Läroplansmodellerna bidrog även till att eleverna blev mer nyfikna, deras fantasi 
stimulerades och de utmanades till att ta mer risker inom ramen för 
läroplansmodellerna. Lärarna stöttade eleverna i kombination med 
läroplansmodellernas implementering, vilket också gav tydliga resultat genom 
ökade elevresultat för begåvade elever inom matematikämnena. Artiklarnas 
gemensamma ståndpunkt beträffande läraråsikten i användningen av 
läroplansmodellerna är positiv. Lärarna anser att läroplansmodellerna med 
fördel kan användas som ett utvecklingsverktyg för begåvade elevers fortsatta 
lärande.  

 Robertson, & Pfeiffer (2016) kan även bekräfta i sitt resultat att begåvade 
elever har tidigare inte fått någon önskvärd nivå i sin utveckling. Forskning visar 
att begåvade studenter som får arbeta med mer avancerade och specialiserade 
uppgifter än studenter som enbart förhåller sig till den grundläggande läroplanen 
faktiskt utvecklas och presterar bättre. Gavin et al. (2009) menar att resultatet av 
en mer avancerad läroplan har positivt styrt och utvecklat matematiskt begåvade 
elever och har haft tydliga effekter på deras prestationer. Däremot bör läraren, 
enligt Brody (2015), vara medveten om effekterna av differentiation approach, 
individualiseringen av läroplanen och att lärarens ansvar kan bli mer betungande, 
med fokus på vägledning och information beträffande användningen och 
utvecklingen genom modellerna. Artikeln menar även att skolan måste vara 
villiga att modifiera läroplanerna i kombination med närmare samarbete med 
övriga samhällsinstitut utanför skolverksamheten, för att organisera lämpliga 
och utvecklande aktiviteter. Kim et al. (2012) hävdar att frågebaserade 
läroplaner i matematik också är en adekvat modell för att utveckla och stödja 
begåvade elevers utveckling i läroprocessen.  



 25 

 Det finns också artiklar inom segmentet som beskriver andra typer av 
läroplansspecifika ändringar och specialinriktningar (se bilaga 8.5). Lee, 
Olszewski-Kubilius, & Peternel (2010) beskriver tempoökning inom 
undervisningen av begåvade elever. Trots den ökade arbetsbelastningen till följd 
av högre undervisningstempo visade varken lärare eller elever några tendenser 
till att lida av stress. Tvärtom, resultatet av studien var positivt i flera aspekter. 
Studenterna kände sig talangfulla, viktiga, behövda kombinerat med en känsla 
av framsteg i utvecklingen. Haruta (2012) samt Amit, & Gilat (2012) beskriver 
också en läroplansspecifik förändring, här är det centrala dock 
implementeringen av mer avancerade uppgifter vilket även det har visat på 
positiva resultat vid utvecklingen av begåvade elever.  

4.2.6. Nivågruppering - Ability grouping 

Artikelunderlaget beskriver problemet med bristfällig begåvningsutveckling 
som väsentligt. Det är inte enbart eleverna som förlorar sin möjlighet och 
rättighet till rättvis utbildning, utan också samhället lider stora förluster när 
matematiskt begåvade elever inte utvecklas i önskvärd riktning. 
Forskningsunderlaget idag undersöker mängder av metoder, modeller och andra 
åtgärder för att utveckla begåvade elever och en av metoderna är användningen 
av, eller snarare placeringen i särskilda grupper eller skolor för begåvade elever. 
I kategorin nivågruppering granskas totalt sex vetenskapliga artiklar som 
behandlar området placering av begåvade elever.  Inom området för 
gruppindelning och placering i förhållande till förmåga eller kunskapsnivå, 
(ability grouping), har artiklarnas studier gjorts på varierande ålderskategorier 
där artiklarna behandlar dels grundskoleelever samt elever i 15års-åldern, elever 
i årskurs 6 samt gymnasium. Resterande två artiklar beskriver inte 
ålderskategorin (se bilaga 9).  

 Inom ämnet nivågruppindelning för begåvade elever har resultat visat på att 
begåvade elever drar stora fördelar av att placeras i nivågrupper (ability 
grouping). Att indela begåvade elever till nivågrupper visade sig även vara en 
givande modell för att motverka elevernas attityd till uttråkning av ämnet, 
gruppindelningen gav eleverna stöd och en lämplig nivå av utmaning vilket 
utvecklar eleverna i önskvärd riktning. Resultat visade även på att läraren bör 
uppmuntra till nivågrupperingar då även utlärningsprocessen blev effektivare. 
Seaton, Marsh, Yeung, & Craven (2011) menar dock att elevernas akademiska 
självförtroende är på en högre nivå om eleverna får vara kvar i det ursprungliga 
klassrummet och artikeln förespråkar därför inte nivågrupperingar. Touron, 
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Touron, & Silvero (2005) skiljer sig lite ifrån de resterande då resultatet 
fastställde att placering av begåvade elever i särskilda skolor var ett 
nyckelmoment för talang- och begåvningsutvecklingen hos eleverna.  

4.3. Sammanfattning av kartläggning 

Sammanfattningsvis är det tydligt att många av de modellerna, metoder, 
motivationshöjande begrepp och identifieringsaspekter sällan kan användas 
enskilt, utan en kombination är att föredra. Flertalet artiklar beskriver dessutom 
att kombinationen av åtgärder är väsentligt för utvecklingsarbetet. Samtidigt bör 
man vara medveten om att det är oliktänkande, sociala och självständiga 
individer i form av elever vilka läraren och olika samhällsaktörer ämnar 
utveckla. Därför är det också viktigt att betrakta varje elevs individuella behov 
och önskningar för att därigenom nå en adekvat utvecklingsplan där alla parter 
känner att deras behov är tillfredsställda. Forskningen pekar inte heller alltid 
enhetligt i en riktning, dock är det tydligt att olika lärandeformer och motivation 
är central i utvecklingen av begåvade elever. Utöver lärande och motivation är 
också den process när begåvade elever identifieras ett nyckelmoment. Utan den 
kunskapen är det omöjligt att fastställa elevernas behov.  

 Under den första huvudgruppen, undervisningsmetodik, fastställs följande 
kategorier, och det presenterade resultatet. 1) Problemlösning, här har 
problemlösningsuppgifter positiva effekter på elevernas lärande och utveckling 
samt att det ökar elevernas engagemang och prestationsnivå. 2) Datorbaserad 
undervisning – E-learning, modellen visar sig vara positiv då eleverna blivit mer 
delaktiga i undervisningen och ökar sitt logiska tänkande. Samtidigt är det 
artiklar som menar på att det finns risker med denna nya modell eftersom man 
inte vet effekterna av den. Eleverna förlorar även sitt visuella och konkreta 
tänkande i vissa fall samt att det kan bli tidskrävande för läraren.  

 Vidare beskriver studiens andra huvudgrupp, påverkansfaktorer, följande 
forskningsunderlag; 1) Identifiering, här visar man på att man måste kunna 
identifiera begåvade elever för att därigenom skapa utvecklingsförutsättningar 
för dem. 2) Miljöfaktorer, har en betydande roll i begåvade elevers matematiska 
kunskapsutveckling. 3) Motivation, här beskrivs modeller för att göra eleverna 
motiverade, detta kan exempelvis baseras på mer avancerade uppgifter, ett ökat 
engagemang från läraren eller genom användningen av motiverande 
matematikuppgifter, såsom ”lekfull matematik”. 4) Mentorskap, här specificeras 
lärarens roll i arbetet med eleven. Lärarens mentorskap blir oerhört vägledande i 
begåvningsutvecklingen. 5) Läroplanen, då en utvecklad och identifierad 
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läroplan är ett instrument i utvecklingsarbetet för det matematiska begåvade 
eleverna. De behöver en individualiserad läroplan för att bli motiverade och 
engagerade i deras begåvning och utveckling för sitt ämne. 6) Nivågruppering - 
Ability grouping, inom nivågrupperingar råder det också skilda forskningsåsikter. 
En sida menar på att eleverna stärks av att känna sig duktiga i den ordinära 
klassen medan den andra sidan menar på att eleverna måste utmanas för att 
utvecklas, genom att exempelvis placeras med begåvningsmässigt likasinnade 
elever. 

5. Resultat och analys av fördjupningsmaterial 

I fördjupningsmaterialet redogörs det mer ingående för de båda kategorierna 
under huvudgruppen undervisningsmetodik, nämligen problemlösning och 
datorbaserad undervisning – E-learning. Valet att endast fördjupa uppsatsen 
inom en av huvudkategorierna har skett av flera anledningar. Dels på grund av 
tidsbegränsningen och dels på grund av frågeställningen. Där anges att 
uppsatsen ämnar undersöka hur matematiskt begåvade elever kan stödjas genom 
utformningen av en undervisningspraktik. Det material som berörs under 
följande fördjupning är huvuddelen av utformningen av undervisningspraktiken.  

I fördjupningen har artiklar inom de båda kategorierna djuplästs för att få 
en ökad förståelse för ämnet. Det har bidragit till att kunskapen om 
undervisningspraktikens utformning i förhållande till undervisningsmetodik ökat. 
Det kan efter fördjupningen konstateras att genom användningen av 
datorbaserad undervisning och problemlösning läggs en god grund för vidare 
utveckling av de begåvade eleverna, i kombination med påverkansfaktorer. 

5.1. Undervisningsmetodik som stödjer begåvade elever inom matematik 

Utformningen av en undervisningspraktik kan påverkas av många olika 
påverkansfaktorer, men det som tydligt visas av tidigare resultatpresentation är 
det faktum att det inom två kategorier under huvudgruppen 
undervisningsmetodik går att identifiera modeller och verktyg som är mer 
ämnade för själva utformningen av undervisningspraktiken. Fördjupningen sker 
inom kategorierna problemlösning och datorbaserad undervisning – E-learning, 
eftersom det är de tydligaste verktygen i arbetet med utformningen av 
undervisningspraktiken för begåvade elever. Även de instrument som här inte 
definieras likt konkreta verktyg är självklart också viktiga moment i arbetet med 
utvecklingsundervisning av begåvade elever. Det bör också enligt 
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artikelunderlaget poängteras att flertalet av dessa instrument fungerar bäst i 
harmoni och kombination med varandra, vilket skapar gynnsamma 
förutsättningar i elevutvecklingen.   

5.1.1. Problemlösning 

Inom kategorin undersöks fyra artiklar som tydligt beskriver användandet av 
olika problemlösningsmodeller i utvecklingsprocessen för begåvade elever. Här 
fördjupas två av de fyra artiklarna vilka är Aguiar et al. (2014) samt Both et al. 
(2012). De två utvalda artiklarna inom fördjupningen är generellt representativa 
för det totala urvalet, och väljs för att tydligt visa på utformningen av 
undervisningspraktiken genom problemlösning som ett verktyg. Resultatet 
beskriver lyckade exempel där elevernas medvetenhet för hur de bör behandla 
problemlösningsuppgifter och diagram ökat markant, och haft en positiv 
inverkan på elevutvecklingen. Aguiar et al. (2014) menar att utifrån en 
samtalsmodell bearbetar de begåvade eleverna till att kunna enklare lösa 
matematiska problem. Samtalsmodellen utvecklades för att kunna interagera 
med eleverna och visa lämpliga strategier för att lättare kunna lösa problem. I 
artikeln ges ett exempel på när eleverna använde sig utav samtalsmodellen för 
att lösa matematiska problem. Modellen stöttade eleverna med riktlinjer vilka 
innehöll fem steg, och de fem stegen var följande: 1) Förstå problemet. 2) 
Representera problemet. 3) Utforma en plan för att lösa problemet. 4) 
Genomföra planen för problemet, och 5) Verifiera lösningen. Genom att 
modellen ger eleverna förklaring om hur de kan lösa specifika matematiska 
problem, stödjer samtalsmodellen elevernas lärande och förbättrar deras 
prestation i lärandet och utvecklingen. Att använda modellen ger eleverna 
självinsikt i lärandet vilket bidrar till ökad motivation, planering och 
automatisering, självkännedom om problemlösningarna samt skicklighet inom 
inlärningsmiljön.  

 Den andra artikeln av Both et al. (2012) har genomfört olika typer av 
experiment för att undersöka om användningen av diagram kan hjälpa eleverna 
när de löser algebraiska problemlösningsuppgifter. Studien testar elevernas 
kreativitet genom att skapa möjligheter till ökad förståelse för eleverna, eftersom 
de tillåts konstruera diagram för att lättare granska och förstå diverse 
problemlösningsuppgifter. Det förbättrar elevens analytiska och kreativa 
tänkande till utveckling för att därigenom lösa svårtolkade problem. Denna typ 
av utveckling är väl lämpad för begåvade elever, eftersom det ofta bidrar till att 
stimulera och utveckla deras förmågor och tänkande. Genom denna modell lär 
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sig eleverna samordna och integrera texterna med visuella konkreta ting, det 
betyder att elevernas användning av diagram för att lösa algebraiska 
problemlösningsuppgifter ger eleverna en bredare förståelse av 
problemlösningsuppgifterna och kan därmed också relatera till det vardagliga 
livet. Studien menar dock på att läraren ska vara medveten om att eleverna 
måste ha kännedom och kompetens om hur diagram fungerar och hur eleverna 
kan använda dem som ett hjälpmedel. Läraren kan introducera en för eleverna 
helt ny modell, vilket oavsiktligt kan skapa förvirring, vilket är särskilt allvarligt 
för de individer där behovet av hjälp är som störst. Dock menar studien att 
begåvade elever som är ute efter utmaningar har modellen visat sig ha en 
motiverande effekt. 

5.1.2. Datorbaserad undervisning - E-learning 

Datorbaserad undervisning, så kallad E-learning är det andra verktyget som av 
forskningsunderlaget kan användas vid utformningen av en 
undervisningspraktik. Från det totala urvalet av fem artiklar presenteras här 
resultatet från två av dessa, vilka kan anses som representativa för det totala 
antalet vetenskapliga artiklar inom området.  

 Neonaki et al. (2008) undersökte hur begåvade elever reagerar och 
utvecklas genom e-learning. Artikelförfattarna har undersökt hur effekterna av 
strategin e-learning implementerat i läroplanen och undervisningen utvecklar 
och påverkar eleverna. I den vetenskapliga undersökningen ligger fokus på en 
utvärdering beträffande elevernas tekniska kunskaper, erfarenheter och attityder 
gentemot e-learning. Under terminen gjordes en formativ utvärdering på 
studieresultaten från klassen, användningen av e-learning och framstegen i 
lärandet. Processen avslutades sedan med en summativ utvärdering i slutet av 
terminen vilken fokuserade på elevernas lärande samt skapade en översyn 
beträffande e-learning och hur det påverkat elevernas undervisning och lärande. 
Resultatet av utvärderingen visar på att genom implementeringen av e-learning i 
läroplanen skapades förutsättningar för förbättrad undervisningssituation, 
särskilt för de begåvade eleverna. Dessutom bidrog e-learning till att de 
begåvade elevernas intresse för matematik stärktes. E-learning är ett verktyg 
som enligt artikelförfattarna dessutom bidrar till elevengagemang i 
läroprocessen, vilket borgar för framgång och utveckling.  

 Shabanova et al. (2014) granskar också e-learning, deras syfte är dock att 
poängtera riskerna med implementering av datorbaserad undervisning (e-
learning) riktad mot begåvade elever. Artikeln har genomfört ett antal 
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experiment riktade mot begåvade elever för att undersöka riskerna med e-
learning. Resultatet av effekterna och riskerna med att använda, i det här fallet, 
en programvara inom geometri, har visat sig vara ett mycket dåligt komplement 
till undervisningen. Dels för att eleverna kan förlora möjligheterna till visuellt 
och konkret tänkande samt användandet av konkreta material kan avta, så som 
linjal eller kompass. Det är därför viktigt att vara medveten om riskerna inom 
den datorbaserade undervisningen för att också kunna forma undervisningen i 
önskvärd riktning. Dock menar studien på att denna programvara kan balanseras 
och ge positiva effekter eftersom programvara kan stödja elevernas utveckling i 
det visuella tänkandet men att programvaran inte kan ersätta det visuella 
tänkandet. Läraren behöver också komplettera modellen genom att övertyga 
eleverna att utifrån programvaran måste också kontrollräkningar göras för att 
undersökningen ska bli korrekt och trovärdig. I kombination med 
kontrollräkning måste också eleverna förklara hur de matematiska 
beräkningarna har gått till. Utifrån hur läraren använder de datorbaserade 
programmen i sin undervisning formar och skapar läraren, ibland omedveten, 
förutsättningar men också risker för elevernas lärande. Läraren bör alltså ha 
adekvat kompetens i hur användningen av e-learning skall ske. Hanteras e-
learning korrekt är det ett verktyg som kan bidra till begåvningsutveckling.  

6. Diskussion 

Diskussionen kommer inledningsvis ge en kort översiktlig diskussion, innan 
studiens fördjupningsmaterial diskuteras mer utförligt. Därefter följer en 
diskussion av påverkansfaktorer i kombination med undervisningsmetodik, samt 
en metoddiskussion där arbetsmetoden och processen kommenteras. 
Avslutningsvis kommenteras konsekvenser för undervisningen, följt av en kort 
diskussion beträffande behovet och inriktningen av framtida forskning inom 
ämnet. Det som tydligast kommer att diskuteras här, och som är nytt från 
tidigare delar, är främst nödvändigheten av att undervisningsmetodik och 
påverkansfaktorer gemensamt skapar förutsättningar för, och utvecklar 
begåvade elever.  

 6.1. Forskningsfrågan 

Den här forskningsöversikten söker inledningsvis svar på en specifik fråga; hur 
kan en undervisningspraktik utformas som stödjer elever med begåvning för 
ämnet matematik? Efter aktuell studie bekräftas det att undervisningspraktiken 
bör utformas med hjälp av problemlösning eller datorbaserad undervisning som 
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huvudverktyg. Det måste dock poängteras hur oerhört viktigt det är att ingen av 
modellerna självständigt kan utveckla begåvade elever, utan att det ska ske i 
kombination med en eller flera påverkansfaktorer. Undervisningsmetodiken ska 
kombineras med påverkansfaktorerna för att maximera begåvade elevers 
möjligheter till utveckling inom matematik. Användningen av olika modeller är 
enligt underlaget också övervägande positivt. En minoritet av 
forskningsunderlaget beskriver dock negativa effekter av vissa 
undervisningsmodeller vilka är centrala i utformningen av 
undervisningspraktiken. Resultatöversikten granskar modeller, metoder och 
instrument för utformning och utveckling generellt, och lägger särskild vikt vid 
elevperspektivet.   

 6.2. Resultatdiskussion  

Eftersom den här forskningsstudiens innehåll skiljer sig åt mellan 
resultatöversikten och fördjupningen diskuteras det i två skilda delar. En del där 
undervisningsmetodikens verktyg, problemlösning och datorbaserad 
undervisning – E-learning diskuteras, samt en del där undervisningsmetodikens 
verktyg diskuteras i kombination med påverkansfaktorerna. 

6.3. Resultatdiskussion av fördjupningsmaterial 

Utformningen av en undervisningspraktik kan efter en granskning av 
forskningsunderlaget bekräftas som ett viktigt moment i arbetet med utveckling 
av begåvade elever. De flesta studier som har granskats har kunnat påvisa 
positiva effekter genom användningen av olika verktyg i utformningen av en 
undervisningspraktik, och de två verktyg som presenteras och diskuteras här 
är problemlösning och datorbaserad undervisning - E-learning.   

Studierna påvisar som sagt positiva effekter i flera fall, dock är det 
missvisande att enbart hävda positiva effekter, eftersom artikelunderlaget är 
snävt. Artikelunderlaget behandlar vidare nästan uteslutande någon form av 
perspektiv. Elev, lärare eller samhällsperspektiv är oftast det som aktualiseras 
här, vilket skapar en tydlig bild av undervisningspraktikens målområde. Den har 
som första prioritet att stödja och hjälpa den begåvade eleven i utvecklingen, 
men även att assistera läraren i procedurer som elevutveckling samt även 
generellt, eftersom eleven utvecklas för framtiden inom samhället.   
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6.3.1. Problemlösning 
Problemlösning är ett av de två verktyg som diskuteras här. Problemlösning kan 
ske genom användningen av olika modeller. En av modellerna, samtalsmodell, 
beskrivs av Aguar et al. (2014). Modellen bidrar till att förenkla 
lösningsmetoden för matematiska problem. Eftersom modellen ger eleverna 
tydliga instruktioner till hur problemlösningsprocessen bör ske, utvecklar 
modellen särskilt begåvade elever. Pettersson & Wistedt (2013) refererar till 
Krutetskiis studie från 1976. Krutetskiis studie bekräftar också att användningen 
av problemlösning i arbetet med begåvade elever är ett korrekt tillvägagångssätt, 
då det gynnar elevernas matematiska kreativitet och utveckling. Eftersom 
modellen enligt artikelförfattarna bidrar till att eleverna får självinsikt i lärandet, 
något som jag anser vara väsentligt, då jag precis som artikelförfattarna hävdar 
vikten av att motivation, planering, automatisering, självkännedom om 
problemlösning samt skicklighet inom inlärningsmiljön skapar de nödvändiga 
verktygen för elevutveckling. Detta bekräftas också av Both et al. (2012), här är 
det aktuella hjälpmedlet istället för samtalsmodell diagram och liknande kreativa 
hjälpmedel. Artikelförfattarna beskriver också nödvändigheten av att 
undervisningspraktikerna baseras på den enskilda individens behov, något som 
Skolverket (2016), bekräftar när de i teoribakgrunden hävdar att läraren försöker 
anpassa undervisningen till elevens behov. Det bekräftar också 
att  problemlösning är ett aktuellt verktyg för utveckling av begåvade elever 
inom ramen för undervisningspraktiken. Det bidrar dessutom till att elevens 
analytiska och kreativa tänkande tillåts testa sina gränser, vilket enligt Both et 
al. (2012) är en idealisk utvecklingsprocess för begåvade elever.   
 Resultatgranskningen av fördjupningsmaterialet visar dock i enstaka fall på 
några negativa aspekter med problemlösning som 
verktyg. Arbetsbelastningen kan öka på läraren, särskilt om eleverna inte 
tidigare bekantats med samtalsmodeller eller diagram. Det kan förutom ökad 
arbetsbelastning för läraren även skapa ett visst mått av förvirring hos eleverna, 
och alltså bli kontraproduktivt. Därför anser jag, precis som majoriteten av 
forskningsunderlaget, att eftersom varje elev aldrig kommer vara densamma 
som någon annan är det oerhört viktigt att aldrig möta elever generellt, oavsett 
begåvningsnivå. Dessutom har forskningsunderlaget som granskats berört en 
mängd olika perspektiv, vilket gör det lättare att identifiera många olika 
perspektiv och effekter i förhållande till utvecklingen av begåvade elever. 
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 6.3.2. Datorbaserad undervisning - E-learning 

En i sammanhanget relativt ny modell i undervisningssammanhang beskrivs av 
artikelunderlaget som datorbaserad undervisning, eller så kallad e-learning. 
Neonaki et al. (2008) konstaterar att användningen av e-learning inom 
undervisningspraktiken har en mängd, för eleven, utvecklande effekter. Här 
hävdas att implementeringen av e-learning har skapat mycket gynnsamma 
förutsättningar och också en förbättrad undervisningssituation för begåvade 
elever, särskilt i form av ökat intresse, elevengagemang i läroprocessen samt 
tydligare förståelse för matematiska problem. Artikelförfattarna framställer 
alltså e-learning likt ett positivt verktyg i fråga om begåvade elevers utveckling, 
och jag är benägen att hålla med. Samtidigt beskriver Shabanova et al. (2014) 
riskerna med användningen av e-learning, med prioritet mot tydliggörandet av 
det faktum att eleverna genom e-learning kan förlora möjligheterna till både 
kreativt och visuellt tänkande, något som måste anses vara allvarligt, speciellt 
eftersom utformningen av undervisningspraktiken ska bidra till utveckling för 
begåvade elever inom matematik. Därför bör det återigen poängteras att alla 
individer är olika, och därför måste också undervisningspraktiken anpassas till 
varje individ för att motverka negativa aspekter i undervisningen. Skolverket 
(2016) beskriver vidare att idag används även olika verktyg för att utveckla 
elevens motivation och utveckling av kunskaper, samt att användningen av 
särskilda verktyg visat sig framgångsrika, något som alltså bekräftas i aktuell 
forskningsstudie. Skolverket (2016) preciserar samtidigt att eleven bör vara 
mottaglig för vald metod av stöd, annars blir undervisningen kontraproduktiv. 
Alltså konkretiseras återigen lärarens roll i undervisningen, och ett stort ansvar 
placeras också på hens axlar, något som också beskrivs av artikelunderlaget och 
skolverket. Jag är dock benägen att hålla med båda parter, används och 
situationsanpassas e-learning är det ett verktyg i undervisningen som kan bidra 
starkt till utvecklingen av begåvade elever.  

 Forskningsunderlaget är generellt eniga beträffande användningen av 
datorbaserad undervisning, samt de många fördelarna. Eftersom det existerar en 
mängd olika sätt att bedriva datorbaserad undervisning på, finns också många 
goda möjligheter till individanpassning. Det är dessutom dessvärre förenligt 
med det som Skolverket (2016) hävdar, där man fastslår att genom 
individanpassning kan skolan omedvetet bidra till inkludering eller exkludering. 
Det kan leda till att eleven pekas ut och kategoriseras bort, vilket leder till 
förlorat intresse för utveckling från elevens sida, och undervisningspraktiken 
blir då kontraproduktiv. Därför hävdar artikelförfattarna till 
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forskningsunderlaget återigen vikten av utformning av undervisningspraktiken i 
kombination med påverkansfaktorerna, för att förebygga allvarliga fall där 
elever blir lidande i undervisningen på grund av sin begåvning.  

6.4. Resultatdiskussion av påverkansfaktorer  

Undervisningspraktiken är det självklara temat genom denna forskningsöversikt. 
Studien har identifierat två områden vilka berör undervisningspraktikens 
metodik, nämligen problemlösning och datorbaserad undervisning - e-learning. 
Förutom dessa två modeller har forskningsstudien också preciserat fem andra 
påverkansfaktorer vilka kan anses som stödjande faktorer i själva 
implementeringen och arbetet med undervisningspraktiken. De fem 
påverkansfaktorerna nämns inledningsvis i diskussionen, men består av 
identifiering, miljöfaktorer, motivation, mentorskap, läroplanen samt 
nivågruppering – ability grouping. Artikelunderlaget fastställer även att dessa 
fem faktorer i kombination med undervisningspraktiken skapar gynnsamma 
förutsättningar för elevutveckling.  

 För att överhuvudtaget veta om en elev kan definieras som begåvad, är det 
första steget att identifiera den begåvade individen. Artiklarna beskriver flertalet 
metoder för att identifiera en begåvad elev. Identifieringen borgar för att 
begåvade elever får möjlighet till den utveckling de har rätt till, både ur ett elev- 
och samhällsperspektiv. Påverkansfaktorerna berör sedan miljön. Logiskt nog 
fokuserar också miljöfaktorn på inlärningsmiljön för eleverna, både i och 
utanför skolan. En kreativ och stimulerande miljö med stöttning från lärare, 
samhället och föräldrar pekas här ut som oerhört viktiga faktorer. Ett annat 
centralt begrepp vilket beskrivs mer eller mindre av flertalet artiklar inom 
området är motivation. Oavsett nivå bekräftar forskningsunderlaget att 
motivation i flertalet former nästan uteslutande stimulerar elevernas läroprocess, 
oavsett begåvningsnivå. Mentorskapets effekter på begåvningsutvecklingen 
konstateras dessutom som mycket viktiga. Läraren fungerar genom 
mentorskapet likt en stöttepelare för eleven, som kan få stöd, vägledning och 
utveckling med hjälp av mentorskapet. Läroplanens utformning är ett begrepp 
som kan användas i kombination med många utav de övriga begreppen. 
Utformningen av läroplanen blir nämligen nästan alltid central, och genom en 
individualiserad läroplan tar man också hänsyn till varje individs individuella 
utbildningsbehov. Nivågrupperingar är en annan påverkansfaktor, här prioriteras 
istället elevens utveckling sett ur ett perspektiv där elever på liknande 
kunskapsmässig nivå placeras i grupper, vilket enligt forskningsunderlaget kan 
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stimulera till vidare begåvningsutveckling. Det existerar dock några smått 
negativa aspekter här, exempelvis hävdar vissa forskningsartiklar att 
nivågrupperingar kan påverka begåvade elevers självförtroende negativt om de 
placeras i högpresterande grupper. Eleverna är tidigare vana vid att klassas som 
högpresterande av sin omgivning, och på grund av omstruktureringen till en mer 
begåvad grupp kan detta självförtroende minska och därmed också negativt 
påverka elevens läroprocess.  

6.5. Diskussion av undervisningspraktikens utformning 

Nyligen beskrivna påverkansfaktorer är faktorer som är mer eller mindre 
inkluderade i arbetet med begåvningsutvecklingen i stark symbios med 
undervisningsmetodiken i form av problemlösning och datorbaserad 
undervisning – e-learning. Skolverket (2016) beskriver att begåvningsutveckling 
kan vara en fråga om inkludering eller exkludering samt att skolan kan använda 
olika verktyg för begåvningsutveckling. Det konstateras efter aktuell studie att 
det, precis som skolverket konstaterar, existerar fördelar och nackdelar med 
undervisningsverktyg samt inkludering och exkludering. Samtidigt som 
forskningsunderlaget hävdar positiva fördelar med elevutveckling genom 
undervisningspraktiken som ett verktyg, erkänner forskningsunderlaget vissa 
nackdelar med undervisningspraktiken, främst att studenter måste vara 
mottagliga för och att vilja lära sig. Oavsett begåvningsnivå blir därför också 
undervisningsmetodiken i form av undervisningspraktiken tillsammans med 
påverkansfaktorerna rätt väg att gå. Eleverna får verktygen till utvecklig, 
kombinerat med rätt förutsättningar genom påverkansfaktorerna. Det borgar för 
en begåvad elevutveckling i toppklass, där alla individers särskilda behov bör 
kunna tillgodoses.  Det finns en mängd olika läroplansspecifika modeller, här 
beskriver artikelunderlaget återigen vikten av individperspektivet. Att utforma 
en stödjande undervisningspraktik bör därför försöka tillgodose elevens egna 
önskningar och behov. I dagens ekonomiskt pressade skolverksamhet är detta 
svårare än någonsin, och ställer höga krav på alla involverade parter, från 
samhället till lärare, elever och föräldrar. Trots att det krävs stora resurser anser 
jag att alla bör vara benägna att hålla med om att utveckling för begåvade elever 
bör prioriteras i liknande utsträckning som för elever med svårigheter. Alla ska 
ha samma rätt till en för individen utvecklande utbildning i dagens samhälle, 
något som också bekräftas av SOU (2004).  
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 6.6. Metoddiskussion 

Studien har genomförts oerhört noggrant, dock är det tyvärr så att det alltid 
kommer finnas brister i studiemetod kombinerat med genomförandet. Eftersom 
det existerar tidsgränser, vilka utgör gränser för arbetet, omedvetna val vilket 
hade kunnat resultera i att arbetet tagit en annan riktning, samt den mänskliga 
faktorn. Att försöka förhålla sig objektiv är i forskningssammanhang omöjligt, 
dina värderingar som författare kommer alltid omedvetet eller ej att existera 
genom hela arbetet. Följande diskussion adresserar några utav de metodiska 
problem och aspekter som avhandlats under arbetets gång.  

 Sökordens betydelse och inriktning för studien har bidragit starkt till det 
resultat som presenterats. Sökorden har varit indelade i fem olika grupper, för att 
försöka uppnå ett så specifikt artikelunderlag som möjligt (se bilaga 1). 
Eftersom det svenska ordet begåvning kan översättas till flera olika engelska 
synonymer, har arbetet med vilka ord som bör inkluderas eller exkluderas varit 
särskilt komplicerat. Eftersom artikelunderlaget blev massivt med totalt 177 
artiklar, lades stor vikt vid arbetets inkluderings- och exkluderingskriterier för 
att därigenom fastställa artiklar med hög relevans för ställd fråga. 
Artikelunderlaget är specificerat från 1998 fram tills 2016, för att försöka 
konstatera enbart aktuell forskning. Studien tidsbegränsades i 
materialanskaffningen för att materialet annars blivit för omfattande för att 
behandlas under uppsatt tidsram. Det är även viktigt att poängtera det faktum att 
risken för att sökorden inte täcker upp det totala vetenskapliga 
forskningsunderlaget kan existera, det har dock försökt att förebyggas genom 
användningen av synonymer. 

 Studien behandlar även en större bredd än vad som inledningsvis var syftet. 
Frågeställningen beträffande undervisningspraktikens utformning för att stödja 
begåvade elever, vilket främst görs med hjälp av problemlösning och 
datorbaserad undervisning – E-learning. Det stod dock klart under arbetets 
gång att utveckling för begåvade elever inte enbart kan ske genom 
undervisningsmetodik i form av problemlösning och datorbaserad undervisning, 
eftersom nästan uteslutande alla artiklar behandlar nödvändigheten av 
undervisningsmetodik, påverkansfaktorer samt individanpassning för att 
utveckla begåvade elever inom matematik. Bedömningen gjordes då att 
påverkansfaktorerna är alltför centrala i undervisningen av begåvade elever för 
att exkluderas från arbetet, då studierna tas ur sitt sammanhang, vilket också 
strider mot de etiska överväganden som försökt genomsyra denna studie.  
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 Studien har därutöver tvingats ta hänsyn till, i vissa fall, bristfällig abstract-
information gällande artikelunderlaget. Det har inneburit att flertalet 
förmodligen väsentliga artiklar fått avfärdas. Även forskningsunderlagets 
metodavsnitt i abstract har i många fall beskrivits alltför kortfattat. Det har, 
givetvis i kombination med forskningsfrågans utformning, inneburit att fokus 
för studien handlar om resultatet, och mindre om metoden vilken används i 
forskningsunderlaget.  

 Arbetet med datamängden har varit relativt omfattande, många val har 
diskuterats och ändrats under arbetets gång. Efter all personlig behandlig av 
datamängden får det anses ge en grund för att arbetet är en personlig tolkning av 
vetenskaplig forskning, trots tankar om objektivitet och vetenskapligt adekvat 
presentation. Att enbart en vetenskaplig artikeldatabas använts kan vara 
ytterligare en faktor som pekar på att sökningen inte täckt in alla vetenskapliga 
studier inom området. Det bör även poängteras att artikelunderlaget är skrivet på 
engelska, vilket också kan innebära vissa tolknings- och översättningsproblem.  

6.7. Konsekvenser för undervisningen 

Undervisningspraktikens utformning genom undervisningsmetodik, 
påverkansfaktorer givetvis i viss kombination med den individuella elevens 
förutsättningar kan starkt bidra till att utvecklingen av begåvade elever i skolan 
ger goda resultat. Länken mellan metodik och påverkansfaktorer belyser vikten 
av något som till stor del redan börjat implementeras i den svenska skolan, 
nämligen att undervisningen måste utformas efter elevens behov för att ge 
adekvata resultat. Undervisningspraktiken för utveckling av begåvade elever 
inom matematik är individuell, något som dock är ett måste om eleverna ska få 
den undervisning och hjälp som krävs för deras utveckling.  

6.8. Fortsatta studier 

Undervisningspraktikens utformning för begåvade elever är definitivt ett område 
där mer forskning skulle vara önskvärt, för att verkligen konstatera effekterna på 
begåvade elevers utveckling. Det är uppenbart att undervisningsmetodik och 
påverkansfaktorer gemensamt bidrar till utveckling, däremot behövs förståelse 
för hur den individuelle individens behov ska kunna tillgodoses i en skolmiljö 
med begränsade resurser, när behovet av individuell undervisning uppenbarligen 
är så pass stort. Det vore även intressant om fler studier genomfördes på en 
yngre målgrupp, säg förskolan till årskurs 3. Elever kan påverkas och utvecklas 
starkt redan i ung ålder, och därför bör även forskningen försöka konstatera 
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elevernas behov. Det har till största delen redovisats positiva resultat genom 
undervisningsmetodik och påverkansfaktorer, dock med några negativa 
undantag, vilket också fastställer behovet av ytterligare forskning inom området 
begåvning och begåvningsutveckling.  

7. Slutsatser 

Undervisningspraktiken för att stödja begåvade elever inom matematik kan 
utformas med någon av modellerna inom huvudgruppen undervisningsmetodik, 
i kombination med påverkansfaktorer för maximal utveckling. Vilka modeller 
som ska användas när och hur är individuellt, och därför är undervisning 
anpassad efter elevens behov oerhört viktigt.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Sökschema 

Databas och 
datum 

Sökord/kombination av 
sökord 

Avgränsningar Sökträffar Urval 1 Urval 2 

#1 Web of 
science 
160507 

Support* Topic 1998-2016 1709393   

#2 Web of 
science 
160507 

Develop* Topic 1998-2016 4865421   

#3 Web of 
science 
160507 

Assist* Topic 1998-2016 444162   

#4 Web of 
science 
160507 

Elaborate* Topic 1998-2016 59926   

#5 Web of 
science 
160507 

Aptitude* Topic 1998-2016 4035   

#6 Web of 
science 
160507 

Gifted* Topic 1998-2016 2915   

#7 Web of 
science 
160507 

”High* performan*” Topic 1998-2016 194709   

#8 Web of 
science 
160507 

”High* abilit*” Topic 1998-2016 3174   

#9 Web of 
science 
160507 

Talent* Topic 1998-2016 14205   

#10 Web of 
science 
160507 

Child* Topic 1998-2016 1001107   

#11 Web of 
science 
160507 

Pupil* Topic 1998-2016 26555   

#12 Web of 
science 
160507 

Learner* Topic 1998-2016 42007   

#13 Web of 
science 
160507 

Student* Topic 1998-2016 382228   

#14 Web of 
science 
160507 

”Primar*  school*” Topic 1998-2016 15225   
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#15 Web of 
science 
160507 

”element* school*” Topic 1998-2016 14444   

#16 Web of 
science 
160507 

”grammar* school*” Topic 1998-2016 326   

#17 Web of 
science 
160507 

school* Topic 1998-2016 308251   

#18 Web of 
science 
160507 

Math* Topic 1998-2016 353849   

#19 Web of 
science 
160507 

#1 OR #2 OR #3 OR #4 Topic 1998-2016 6450060   

#20 Web of 
science 
160507 

#5 OR #6 OR #7 OR #8 
OR #9 

Topic 1998-2016 23334   

#21 Web of 
science 
160507 

#10 OR #11 OR #12 
OR #13 

Topic 1998-2016 1380254   

#22 Web of 
science 
160507 

#14 OR #15 OR #16 
OR #17 

Topic 1998-2016 308251   

#23 Web of 
science 
160507 

#18 AND #19 AND 
#20 AND #21 AND 
#22 

Topic 1998-2016 177  48 

 

9.1 Undervisningsmetodik 

Bilaga 2. Problemlösning 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forskningsfrågor Metodval Slutsatser/Resultat 

Aguiar, E. V. B., 
Tarouco, T. M. R., 
& Reategui, E. 
(2014). Supporting 
problem-solving in 
mathematics with a 
conversational 
agent capable of 
representing gifdes 
students’ 
knowledge. Hawaii 
international 
conference on 

Studien motiveras 
genom att man 
önskar 
studera ”gifted” 
elevers 
problemlösningsstrate
gier. 

Syftet med studien är 
att få en förbättrad 
förståelse för ”gifted” 
elevers 
problemlösningsstrateg
ier, för att därigenom 
utveckla en typ av 
samtalsmodell för att 
utveckla 
problemlösning. 

Författarna väljer att 
undersöka studenter med 
extrem talang, nämligen 
studenter som vunnit de 
Brasilianska olympiska 
spelen i matematik i 
kommunala skolor. 
Elevernas kognitiva 
tänkande och process i 
problemlösning ligger till 
grund för skapandet av 
samtalsmodellen. 

Resultatet visar på att studenter som 
använde sig av den fastställda 
samtalsmodellen blev mer 
engagerade i uppgifterna, samt att 
dem presterade bättre än när man inte 
använde sig av modellen. 
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system sciences, 
130-137. doi: 
10.1109/HICSS.201
4.24 
Both, J. L., & 
Koedinger, K. R. 
(2012). Are 
diagrams always 
helpful tools? 
Developmental and 
individual 
differences in the 
effect of 
presentation format 
on student problem 
solving. British 
journal of 
educational 
psychology, 82(3), 
492-511. doi: 
10.1111/j.2044-
8279.2011.02041.x 

 

Studien motiveras 
genom att författarna 
önskar undersöka 
huruvida diagram är 
användbara som 
redskap i utveckligen 
av individer med 
skillda 
begåvningsnivåer. 

Studiens syfte eller mål 
är att identifiera 
utvecklings och 
individuella skillnader i 
användandet av 
diagram och ekvationer 
i problemlösning. När 
börjar diagram vara 
behjälpliga i 
problemlösningsuppgif
ter, och för vem 
fungerar det? 

Studien har genomförts 
genom två olika experimet. 
I experiment ett deltog 373 
studenter i klasserna 6-8 
från en skola med 
mångfacetterad etnicitet i 
Amerika. I experiment två 
deltog totalt 84 6:e 
klassare som också varit 
deltagare i experiment ett. 
Dessa elever följdes under 
deras vidare skolgång i 
klass 7 och 8. Studenterna 
fick i uppgift att lösa 
algebraiska problem i tre 
olika format. (ekvationer, 
läsuppgifter och 
läsuppgifter + diagram). 

Resultaten varierade beroende på 
använd metod. Läsuppgifterna var 
generella för alla elevgrupper, medan 
diagram förbättrade läroförmågan 
och problemlösningen främst hos 
äldre och mer ”higher ability” 
studenter. Dock visar resultatet på att 
diagram kan inverka negativt på 
läroprocessen hos normala eller under 
normalt begåvade elever, vilket gör 
att användningen av dessa bör vara 
ytterst restriktiv. 

Sun, X. A., Liu, A. 
Q., Hao, B., Chin, 
X. Q., & Li, W. 
(2010). The 
research on 
application of 
mathematical 
modeling in 
physical education 
colleges. 
Proceedings of the 
2010 conference on 
computer sciens in 
sport, 368-371. 

 

Studien motiveras 
främst eftersom 
samhället har 
utvecklats i rask takt 
önskar man att 
eleverna skall kunna 
utvecklas i samma 
takt. Därför är man 
intresserad av vilka 
möjligheter som 
existerar för att 
genomföra just detta. 

Studiens syfte är att 
undersöka påverkan av 
matematiska modeller 
på undervisningen. 

”Documentary data 
method, expert interview 
and logic analysis method” 
har använts för att 
diskutera appliceringen av 
olika matematiska 
modeller (modeller för att 
analysera och lösa olika 
problem) främst i 
fysikutbildning riktad mot 
universitetsnivå.  

 

Resultaten visar på att användningen 
av matematiska modeller är ett 
effektivt hjälpmedel, därför är det 
också nödvändigt att använda sig av 
matematiska modeller för att 
därigenom förbättra studenternas 
kvalité och framtidsutsikter. 

Vicente, S., Orratia, 
J., & Verschaffel, 
L. (2008). Influence 
of mathematical 
and situational 
knowledge on 
arthmetic word 
problem solvning: 
textual and 
graphical aids. 
Infancia y 

Studien motiveras 
inte specifikt, 
författarna önskar 
dock undersöka 
utvecklingmetoder 
för ”high ability 
children” 

Studiens syfte är att 
undersöka 
talangutveckling 
genom användningen 
av två olika 
hjälpmedel.   

Studien utfördes genom att 
författarna lade till två 
olika hjälpmedel i 
problemlösningsprocessen 
och valde att studera 
effekterna av dessa. 752 
elever i 3:e till 5:e klass 
ombads att lösa tolv olika 
tvåstegsproblem vilket 
sedan analyserades av 
författarna.   

Resultatet visar på att både 
texthjälpmedel och matematiska 
ritningar eller modeller utvecklar 
barn. Studien visar dock på tydligast 
framsteg och utveckling för ”high 
ability children”. 
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aprendizaje. 31(4), 
463-483. doi: 
10.1174/021037008
786140959 

 

 

Bilaga 3. Datorbaserad undervisning – E-learning  

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forskningsfrågor Metodval Slutsatser/Resultat 

Jancarik, A. 
(2013). 
Scaffolding in e-
learning 
environment. 
European 
conference on e-
learning, 149-
155. 

Studien 
motiveras för att 
författaren 
önskar 
undersöka 
användandet av 
Scaffolding och 
dess påverkan 
på 
undervisningen. 

Studien syfte beskrivs 
genom möjligheterna till 
potentiell och utvecklande 
undervisning genom 
användandet av metoden 
Scaffolding, främst i 
elektroniska kurser 
riktande mot ”gifted 
students”. 

Studien genomförs som en 
kurs i Tjeckien på 
gymnasienivå. Studien har 
utformats med respekt för 
principerna och metoderna 
för problemlösning där 
studenterna löser problem 
antingen i grupp eller 
självständigt. 

Studenterna tilldelas problem som 
dem löser antingen gemensamt eller 
individuellt. För att lösa dessa, i 
vissa fall avancerade problem, har 
Scaffolding visat sig vara en 
mycket effektiv metod.  Studien 
diskuterar olika aspekter i 
användandet av Scaffolding i en 
internetmiljö. Studien beskriver 
totalt fyra olika typer av 
Scaffolding särskilda av specifika 
instruktioner. 

Shabanova, M., 
Yastrebov, A., 
Bezumova, O., & 
Kotova, S. (2014). 
Experimental 
mathematics and 
mathematics 
education. 
Psychology and 
psychiatry, 
sociology and 
helthcare, 3, 309-
320.  

 

Studien 
motiveras 
genom att 
experimentell 
matematikunder
visning är något 
relativt nytt, 
speciellt i 
förhållande till 
undervisning 
genom 
datorbaserade 
experiment och 
därför är man 
inte säker på 
effekterna av 
denna metod. 

Syftet med studien är att 
visa på hur datorbaserade 
matematisk undervisning 
och experiment också kan 
medföra problem och 
risker för eleverna. 

Studien har genomförts i 
Ryssland, där 704 elever i 
åldrarna 12-15 i totalt 29 
kommunala skolor. Man 
genomförde experiment 
genom att använda sig utav 
programmet GeoGebra, en 
databaserad teknologisk 
metod för att undervisa i 
matematik. 

Resultatet visar på att vissa risker 
existerar i förhållande till 
databaserad undervisning, 
exempelvis: eleverna kan förlora 
möjligheten till konkret och visuellt 
tänkande, förmågan att utföra 
deduktiva resonemang samt 
förmågan att använda sig av 
konkreta material, som linjal och 
kompass. Studien drar slutsatsen att 
det är viktigt att vara medveten om 
riskerna, för att därmed forma 
undervisningen i önskvärd riktning. 

Pierce, R., Ball, 
L., & Stacey, K. 
(2009). Is it worh 
using cas for 
symbolic algebra 
manipulation in 
the middle 
secondary years? 

Motivet till 
studien är att 
undersöka 
användandet av 
CAS (Computer 
Algebraic 
System) som ett 
stödjande 

Studiens syfte är att 
undersöka läroeffekterna 
av CAS i det generella 
klassrummet, där det finns 
både ”giftet” och ”non-
gifted” elever. 

Studien är en litteraturstudie 
av tidigare forskning, samt 
åsikter från 12 erfarna 
gymnasielärare i skolår 9 
och 10. 

Resultatet visar på en mängd 
fördelar med CAS. Exempelvis 
möjlighet till alternativa tolkningar 
av problem samt för att bidra till 
kreativa diskussioner för eleverna. 
Dock visar också studien på vissa 
nackdelar, exempelvis att CAS är 
tekniskt krävande, att den initiala 
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So,e teachers’ 
views. 
International 
journal of science 
and mathematics 
education, 7(6), 
1149-1172.  

 

instrument i 
läroprocessen. 

arbetsbelastningen på läraren ökar 
samt att det främst är ”gifted 
students” som utvecklas genom 
metoden. Därför kan metoden vara 
ett utmärkt komplement till 
utveckling och utbildning 
av ”gifted” studenter. 

Neonaki, M., & 
Branford-White, 
C. (2008). 
Enhancing the 
biosceience 
STEM agenda 
throug blended e-
lerarning. 
International 
multi-conference 
on society, 
cybernetics and 
informatics, 1(2), 
76-81. 

 

Studien 
motiveras 
genom att man 
önskar 
undersöka 
utökad 
användning 
av ”e-learning” 
som 
komplement till 
undervisningen.  

Studiens syfte är att 
undersöka hur ”gifted and 
talented students” reagerar 
och utvecklas genom e-
learning.  

Studien genomfördes som en 
trestegsmetod, bestående av 
en hypotes, följd av en 
formativ undersökning och 
sammanfattad genom en 
summativ utvärdering. 
Deltagare var sextio 14-15 
åriga ”gifted and talented 
students” från tio olika 
skolor i London.  

Resultatet av studien är både 
ovärdeligt och positivt. ”E-learning 
facilities” utökar intresset för 
STEM ämnen samt förbättrar 
studenternas engagemang i 
läroprocessen, vilket också 
stimulerar utvecklingen.  

Arai, N. H., & 
Kawamoto, K. 
(2005). Designing 
collaborative 
learning 
environment for 
advanced math. 
International 
conference on 
internet and 
multimedia 
systems and 
applications, 145-
150. 

 

Studien 
motiveras 
eftersom 
författarna vill 
visa på 
fördelarna 
med ”E-
classroom 
learning”.  

Syftet med studien är att 
visa på att ”E-Classroom” 
och dess fördelar utanför 
den normala läroplanen på 
internet.  

Studiens metod är att 
beskriva design-prossesen 
för att understödja 
läroaktiviteterna, undersöka 
hur systemet accepterades av 
lärare, och hur lyckosamt det 
var att använda sig av 
internet som läroplattform. 

Resultatet visar på att ju mer 
delaktiga eleverna var i 
undervisningen på internet, desto 
mer ökade deras logiska tänkande, 
plus att elevernas möjlighet till och 
utveckling inom kommunikation 
gynnades. Metoden avlastar 
dessutom läraren eftersom 
talangfulla studenter kan 
utvecklas ”hyfsat ”självständigt. 

 

9.1 Påverkansfaktorer 

Bilaga 4. Identifiering 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forskningsfrågor Metodval Slutsatser/Resultat 
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Assouline, S. 
G., & 
Lupkowski-
Shoplik, A. 
(2012). The 
talent search 
model of gifted 
identification. 
Journal of 
psychoeducatio
nal assessment, 
30(1), 45-59. 
doi: 
10.1177/073428
2911433946 

 

Studien 
motiveras 
genom att 
författarna 
önskar 
undersöka ”Tale
nt Search 
Model” och 
dess fördelar i 
utbildningssyfte. 

 

Syftet med studien är att 
jämföra ”Talent Search model” 
med ”vanliga” 
utbildningsmodeller för ”gifted” 
utbildning för att därigenom se 
effekterna på ”gifted” elevers 
utveckling i de båda modellerna.  
K12 är en modell som erbjuder 
en variation av avancerade 
läroalternativ för avancerade 
och ”gifted” studenter som kan 
genomföras online för att 
matcha deras ofta snabbare 
läroprocess. Studien syftar alltså 
till att jämföra ”Talent Search 
Model” och exempelvis K-12 
studier. Den undersöker även 
möjligheten till kombination av 
dessa båda metoder.  

Studien är en 
jämförelse mellan 
olika metoder för 
talangutveckling, 
tillvägagångssättet 
beskrivs dock ej 
utförligare än så. 

Resultatet av studien är att man hittat 
tydliga resultat som pekar på att ”Talent 
Search Programs” forskning och 
användandet av metoden har haft stor 
betydelse för förståelsen av ”gifted and 
talented” studenter. Det bidrar till att 
både föräldrar och lärare får nödvändig 
information och möjligheter till att 
utveckla eleverna. Studien avslutar med 
att hylla grundaren Julian C. Stanley och 
den så kallade ”Julian Stanley Effect” 
som användandet av metoden bidrar till. 

Alharby, E. R. 
(2012). National 
project to 
identify gifted 
students in 
Saudi Arabia: 
First phase. 
International 
technology 
education and 
development 
conference, 
6059-6067.  

 

Studien 
motiveras 
genom att 
författarna 
önskar 
identifiera 
exeprionell 
talang tidigt, för 
att kunna 
utveckla och ta 
tillvara 
på ”potentially 
gifted and 
talanted 
students”. 

Syftet med studien är att 
identifiera ”potentially gifted 
children” samt att skapa en 
databas inför framtiden där 
alla ”gifted” elever finns 
omnämnda. 

Under den första 
fasen av studien 
valdes 16 av de 
totalt 45 regionerna 
i Saud-Arabien ut 
för att peka ut de 
bästa 2.5% av sina 
studenter. Av dessa 
nominerades totalt 
43118 studenter. 
Man använde sig av 
tre olika 
nomineringsmetode
r som utförs av 
antingen elevens 
lärare eller 
föräldrar. Eleverna 
fick göra ett särskilt 
lämplighetstest för 
att fastställa deras 
nivå av 
begåvning/talang. 

Resultatet av studien var att av de totalt 
43118 studenterna som deltagit i 
undersökningen, ansågs 6937 studenter 
ha identifierats som potentiellt ”gifted 
students”. Dessa studenter erbjöds en 
stor variation av utvecklingsprogram, 
berikningsprogram och 
sommarskoleprogram. 
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Plavlekovic, M., 
Zekic-susac, M., 
& Durdevic, I. 
(2010). 
Recognizing 
mathematically 
gifted children 
by using expert 
system’, 
Teachers’, and 
åsychologists’ 
estimations. 
Drustvena 
istrazivanja, 
19(3), 487-510.  

 

Studien 
motiveras 
eftersom 
forskarna har ett 
intresse av att 
hjälpa och stötta 
lärare i 
processen med 
att identifiera 
och 
utveckla ”gifted
” elever.   

Studiens syfte är att undersöka 
hur olika system kan 
identifiera ”mathematically 
gifted children”, för att kunna 
stötta lärare i bedömning och 
utveckling av sådana elever.  

Studien 
genomfördes vid 10 
grundskolor där 
man använde sig av 
tre olika system för 
identifiering och 
därigenom 
utveckling; 
expertsystem, 
psykologisk 
bedömning samt 
lärarens åsikter och 
bedömningar i 
frågan. Studien 
berör även vissa 
miljöaspekter. 

Resultaten visar att expertsystemet kan 
föreslås som ett metodisk verktyg för att 
hjälpa lärare att ta beslut om ”childrens 
gift in mathematics” för att därigenom 
kunna utvekla eleverna i önskvärd 
riktning både ur ett elev men också ur ett 
samhällsperspektiv. 

Thomas, J.A. 
(2008). 
Reviving Perry 
– An analysis of 
epistemological 
change by 
gender and 
ethnicty among 
gifted high 
school students. 
Gifted child 
quarterly, 52(1), 
87-98. doi: 
10.1177/001698
6207311422 

 

Studien 
motiveras för att 
författarna 
önskar 
undersöka om 
det existerar 
skillnader i 
fråga om kön 
och etnicitet i 
användandet av 
utvecklingsstrat
egier. 

Studiens syfte är att 
undersöka ”students identified 
as gifted and talanted in 
mathematics and science” efter 
en skala som kallas för Perry, en 
intellektuell och etisk skala för 
att fastställa om dem utvecklats. 

Metoden är 
en ”paper and 
pencil 
questionnaire”, där 
man beskriver det 
signifikativa i 
utvecklingen 
hos ”gifted high 
school students”. 

Alla grupper som bedömdes med hjälp 
av Perry visade på framsteg i 
utvecklingen, från ungdom till vuxen. 
Det existerade inte heller några 
skillnader mellan kön eller etnicitet i 
yngre år, dock rådde det tydliga 
skillnader i senare utbildningsår. Där 
visar studien på tydliga skillnader mellan 
olika etiska grupper. Därför är det viktigt 
att överväga användandet och 
utveklingsmetoder på ”gifted” elever. 

Karp, A. (2008). 
Knowledge as a 
manifestation of 
talent creating 
opportunities for 
the gifted. 
Creativity, 
giftedness, and 
talent 
development in 
mathematics, 
vol:4, 209-224. 

 

- Studiens syfte är att undersöka 
hur man 
identifierar ”mathematically 
gifted students” och hur man 
utvecklar deras talang.  

Författaren 
använder sig av och 
analyserar 
lärarobservationer 
från skolor 
för ”gifted 
students”. 

Resultatet beskrivs inte tydligare än att 
man identifierar ”mathematically gifted 
students” och beskriver vad som kan 
göras för att utveckla dem.  
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Bilaga 5. Miljöfaktorer  

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forsknings
frågor 

Metodval Slutsatser/Resultat 

Rayneri., L. J., 
Gerber, B. L., & 
Willey, L. P. 
(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, 50(2), 
104-118. doi: 
10.1177/001698620
605000203 

 

Studien motiveras 
genom att författarna 
ser ett stort problem 
med att ”gifted 
students” presterar på 
en lägre nivå än vad 
som brukligt är till 
följd av undermåliga 
utbildningsmetoder 
och miljöer. 

Studiens syfte är 
att undersöka 
hur ”gifted 
underachievmen
t” ter sig, och 
hur man på 
bästa sätt 
utvecklar talang. 

Studien utfördes på 
åttio ”gifted students” i 
klasserna 6-8, genom att man 
genom en metod som kallas 
för LSI (learning style 
Inventory) identifierar 
studenternas lärostilar för att 
förstå sambandet mellan den 
bästa undervisningsprocessen, 
klassrumsmiljö och 
prestationsnivåer. 

Resultatet visar på tydliga samband 
mellan en utvecklad klassrumsmiljö 
och prestationsnivåerna främst i 
naturvetenskap och matematik. 

Lu, Y., & 
Weinberg, S. L. 
(2016). Public pre-k 
and test taking for 
the NYC gifted-
and-talented 
programs: forging a 
path to equity. 
Educational 
researcher, 45(1), 
36-47. doi: 
10.3102/0013189X
16633441 

 

Studien motiveras 
genom att författarna 
ser tydliga samband 
mellan uppväxtmiljö 
och framtida talang. 
Författarna har 
upptäckt stora 
skillnader beroende 
på uppväxtmiljö och 
framtida talang och 
begåvning, och för att 
kunna stödja och 
utveckla talangfulla 
elever är en förståelse 
av miljön väsentlig. 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
uppväxtmiljö 
och talang för 
att underlätta 
arbetet med 
utveckling av 
talangfulla och 
begåvade elever. 

- Resultaten av studien föreslår att 
elever med närvaro i förskolor 
specialiserade på utveckling av 
talangfulla och begåvade elever 
bidrar till minskade kunskapsklyftor i 
framtida test. 

Makel, M. C., Wai, 
J., Putallaz, M., & 
Malone, P. S. 
(2015). The 
academic gap: An 
international 
comparison of the 
allocation of 
academically 
talented students. 
Gifted child 

Studien motiveras 
eftersom det idag 
existerar väldigt lite 
empirisk forskning 
beträffande behovet 
av att utveckla 
talangfulla elever. 

Syftet med 
studien är att 
kartlägga 
skillnader 
mellan Indiska 
och 
amerikanska 
studenter, för att 
därigenom 
fastställa hur 
talangfulla 

Studien är en empirisk 
undersökning. 

Studiens resultat är att det generellt 
råder stora skillnader mellan de båda 
länderna, men att både Indien och 
USA utvecklar talangfulla elever, 
både i och utanför skolan. 
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quarterly, 59(3), 
177-189. doi: 
10.1177/001698621
5578746 

 

studenter 
använder sig av 
sin tid i relation 
till deras 
akademiska 
utveckling. 

Pavlekovic, M., 
Bensic, M., & 
Zekic-Susac, M. 
(2010). Modeling 
children’s 
mathematical gift 
by neural networks 
and logistic 
regression. Expert 
system with 
applications, 
37(10), 7167-7173. 
doi: 
10.1016/j.eswa.201
0.04.016 

 

Studien motiveras 
genom att författarna 
önskar undersöka 
barns 
matematiska ”gift” 
för att därigenom 
kunna utveckla dem. 

Syftet med 
studien är att 
skapa en modell 
som kan hjälpa 
och stötta 
läraren med att 
känna igen 
matematiskt ”gif
ted” barn i ett 
tidigt stadium, 
för att 
möjliggöra 
ytterligare 
utveckling och 
insikt om ”that 
gift”.   

Den initiala modellen 
skapades genom en teoretisk 
bakgrund och historiska fakta 
beträffande ”giftedness in 
mathematics”. Modellen 
bestod av fem komponenter; 
matematiska kompetens, 
kognitiva komponenter, 
personliga komponenter som 
bidrar till utveckling, 
miljöfaktorer och  effektivitet 
av aktivt lärande och utövande 
av metoder. Studien 
genomfördes riktad mot 4:e 
årskursen i grundskolan. 

Resultatet av studien är att de 
viktigaste instrumenten för att 
utveckla ”gifted” barn är att inkludera 
betyg i matematikundervisningen, 
samt att förklara matematisk 
kompetens genom siffror och 
beräkning. Dessutom spelar miljön 
stor roll i läro- och 
utvecklingsprocessen. 

Robinson, A., & 
Clinkenbeard, P. R. 
(1998). Giftedness: 
An exceptionality 
examined. Annual 
review of 
psychology, vol:49, 
117-139. doi: 
10.1146/annurev.ps
ych.49.1.117 

 

Studien motiveras 
genom att författarna 
motiveras av att 
undersöka sambandet 
mellan individuella 
skillnader 
och ”giftedness”. 

Studiens syfte är 
att 
undersöka ”gifte
dness” samt 
dess utmaningar 
ifråga om 
utveckling. 

- Resultatet visar på att det är mycket 
viktigt med skolmiljön i relation till 
utveckling av ”talented youth”. 

Bilaga 6. Motivation 

Referens Hur motiveras studien? Syfte/forsknings
frågor 

Metodval Slutsatser/Resultat 

Lin-Siegler, X., 
Ahn, J. N., Chen, J., 
Fang, F. F. A., & 
Lunda-Lucero, M. 
(2016). Even 
einstein struggled: 
Effects of learning 
about great 
scientists’ struggles 
on high school 

Motivation är central för 
att lära sig vetenskap och 
studien motiveras genom 
att författarna hävdar att 
också stora 
vetenskapsmän har 
upplevt problem med att 
motivera talanger till att 
utvecklas inom 
vetenskapliga ämnen.  

Studiens syfte är 
att undersöka 
läroprocessen 
genom 
utveckling i 
klassrummet.  

Studien har genomförts på 
402 9-10:e klassare, där 
dem fick läsa om hur stora 
vetenskapsmän: 1. Hade 
problem intellektuellt, 
hade problem med 
privatlivet samt hur dem 
lyckades göra stora 
upptäckter inom sitt ämne.  

Resultatet visar på att vetskap om 
stora vetenskapsmäns problem 
underlättade läroprocessen för 
eleverna. Dessutom bidrog vetskapen 
till att lättare implementera 
avancerade instruktioner för eleverna, 
samt att man ofta lyckades öka 
studenternas motivation och 
akademisk prestation inom 
naturvetenskapliga ämnen.  
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students’ 
motivation to learn 
science. Journal of 
educational 
psychology, 108(3), 
314-328. doi: 
10.1037/edu000009
2 

 

Cheng, R. W-Y., 
Mclnerney, D. M., 
& Mok, M. M. C. 
(2014). Does big-
fish-little-pond 
effect always exist? 
Investigation of 
goal orientations as 
moderators in the 
Hong Kong context. 
Educational 
Psychology, 34(5), 
561-580. doi: 
10.1080/01443410.
2014.898740 

  

 

Studien motiveras främst 
genom en vilja att 
undersöka huruvida 
studenter med likvärdig 
matematisk förmåga 
presterar i klasser med 
låg respektive hög 
begåvning. 

Studiens syfte är 
att genom en 
uppstald 
hypotes 
undersöka hur 
eleverna 
presterar i 
klasser med 
hög- respektive 
låg begåvning. 

Metoden som studien 
använder sig av är att man 
genom en uppstald hypotes 
där man utgick från att 
BFLP skulle förvärra för 
studenter med högt 
uppsatta mål från sin 
omgivning, samt att 
studenter med höga 
personliga mål skulle 
gynnas av metoden. 
Studien vände sig till totalt 
7334 Kinesiska elever i 
201 olika gymnasieklasser. 

Studiens resultat levde dock inte 
riktigt upp till den tidigare uppställda 
hypotesen. Studien fastslog att 
studenter som var högt motiverade 
generellt, (både inte och yttre 
motivation) upplevde starkare BFLP-
effekt. 

Kerr, B. A., Vuyk, 
M. A., & Rea, A. 
(2012). Gendered 
practices in the 
education of gifted 
girls and boys. 
Psychology in the 
school, 49(7), 647-
655. doi: 
10.1002/pits.21627 

 

Studien motiveras genom 
att författarna hävdar att 
trots att killar och tjejer 
idag är varandra mer lika 
än någonsin är 
forskningen fortfarande 
besatt av könsskillnader. 

Syftet med 
studien är att 
undersöka de 
små skillnader 
som existerar i 
behandlingen 
av ”gifted boys 
and girls”. 
Särbehandling 
och fördomar 
om kön är 
viktigt att vara 
medveten om, 
för små 
förändringar i 
lärandets attityd 
kan ge stora 
effekter 
för ”gifted” 
elever. 

- Studien visar att om elever inte 
uppmuntras, oavsett kön, att delta i 
utvecklande aktiviteter, bådei och 
utanför skolan blir resultatet att 
eleverna förlorar möjligheten till 
utmaning, tekniska, matematiska eller 
ingenjörsinriktade karriärer. Studien 
visar på att det i frågan om 
specialiserad utbildning i frågan 
om ”gifted” elever är viktigare än 
för ”normala” elever. ”Giftet” elever 
behöver nämligen en plan för att 
kunna balansera karriär och familj. 

Nokelainen, P., 
Tirri, K., & 
Merenti-Valimaki, 

Studien motiveras genom 
att författaren önskar 
undersöka huruvida 

Studiens syfte är 
att undersöka 
influenserna av 

Undersökningen har skett 
genom tre olika grupper av 
matematiskt talangfulla 

Studiens resultat visar olika effekter i 
fråga om utvecklingsaspekter 
beroende på om eleverna är hög, 
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H. L. (2007). 
Investigating the 
influence of 
attribution style on 
the development of 
mathematical talent. 
Gifted child 
quarterly, 51(1), 
64-81. doi: 
10.1177/001698620
6296659 

 

matematiskt ”gifted 
students attribute and 
effort” påverkas av 
lärande. 

olika 
egenskapsstilar i 
utvecklingen 
av ”mathematic
al talent”. 

studenter på hög, medel 
och låg nivå. Studien har 
genomförts på finska 
ungdomar och vuxna 

medel eller lågpresterande inom 
segmentet ”mathematically gifted 
students”. Studien visar på att det 
beroende på nivå är viktigt med 
motivation, att studenterna har en 
vilja att anstränga sig samt en vilja att 
uppnå en högre förmåga för att 
utvecklas. Studien poängterar alltså 
nödvändigheten av att skilja på nivån 
av talang inom begrepper ”high 
ability”. 

Skalkova, R. 
(2007). Playful 
mathematics as a 
method of 
motivation. 
International 
symposium 
elementary math 
teaching, 241-248. 

 

Studien motiveras genom 
att författarna hävdar att 
motivation genom lekfull 
matematik bör 
undersökas. 

Studiens syfte är 
att 
undersöka ”play
ful 
mathematics” 
som en metod 
av motivation, 
både 
för ”mathematic
ally talented 
pupils” 
som ”average 
pupils”. 

Studiens metod är att 
genom experiment 
undersöka ”playful 
mathematics” som 
utvecklingsmetod för 
både ”mathematically 
gifted pupils” och ”average 
pupils”. 

Studien presenterar att motivation 
spelar en viktig roll som 
utvecklingsinstrument för lärare, 
oavsett om det är ”mathematically 
gifted students” eller ”average 
students”. Motivationshöjande 
åtgärder bidrar till att öka det 
matematiska intresset och därmed 
också utvecklingsmöjligheterna. 

Jacobs, J. E., 
Finken, L. L., 
Griffin, N. L., & 
Wright, J. D. 
(1998). The career 
plans of science-
talented rural 
adolescent girls. 
American 
educational 
research journal, 
35(4), 681-704. doi: 
10.31+2(00028312
035004681 

Studien motiveras genom 
att författarna vill 
undersöka sambanden 
mellan att stötta ”talented 
females” genom olika 
aktiviteter och 
motivation. 

Studiens syfte är 
att undersöka 
framtida 
karriärsplaner 
för ”talented 
females” inom 
naturvetenskapli
ga ämnen, för 
att bekräfta om 
olika aktiviteter 
så som 
motivation kan 
användas för att 
utveckla dem. 

Studien genomfördes med 
220 tjejer i 9-12:e klass, 
medans deras mödrar 
svarade på frågor 
relaterade till framtid och 
motivation. 

Studiens resultat visar på att det är 
oerhört viktigt att bidra med 
aktiviteter kombinerat med 
motivationhöjande effekter för att 
utveckla ”talented females” 

 

Bilaga 7. Mentorskap 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/f
orsknin
gsfrågo
r 

Metodval Slutsatser/Resultat 

Salmela, M., & Maatta, Det är inte alltid lätt Syftet Studien samlar in data från 14 Studiens resultat visar på hur elevernas 
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K. (2015). Even the 
best have difficulties: 
A study of Finnish 
straight-A graduates’ 
Resource- Oriented 
solution. Gifted child 
Quarterly, 59(2), 124-
135. doi: 
10.1177/001699862145
68720 

 

att uppnå 
toppbetyg. Studien 
motiveras genom 
att studenter inte 
bara behöver talang 
och studieteknik för 
ett framgångsrikt 
resultat, utan 
eleverna måste även 
kunna erövra sina 
motgångar. 

med 
studien 
är att 
analyse
ra vilka 
typer 
av 
svårigh
eter 
toppstu
dentern
a 
brottad
es med, 
och hur 
de till 
sist 
löser 
dem. 

finska toppstudenter genom 
två olika insamlingsmetoder, 
dels genom en skriftlig 
uppsats och genom intervjuer. 

huvudproblem ofta är relaterat till att 
toppstudenter sticker ut ur mängden. 
Eleverna blir pressade på grund av sin egen 
ambition i kombination med intresse för 
flera ämnen och viljan att prestera på hög 
nivå i samtliga ämnen. Studiens slutsats blir 
att skolan bör ta ett större ansvar även för 
talangfulla studenter, genom att tillåta 
misstag och fel i kombination med 
ytterligare stöttning och motivation blir 
därför central. 

Drolet, L., Valois, P., 
& Forget, P. (2013). 
Perfectionism and 
school performance in 
children. International 
psychological 
applications 
conference and trends, 
98-101. 

 

För att undersöka 
hur negativ 
perfektionism kan 
påverka elever. 

Studien
s syfte 
är att 
undersö
ka 
samban
det 
mellan 
negativ
 ”perfe
ctionsi
m” och 
prestati
onerna 
i 
läsning 
och 
matema
tik. 

Studien  vänder sig till 140 
elever i årskurs 6. Författarna 
bygger studien på 
matematiska och lästest i 
kombination med tre andra 
deltest för att mäta intelligens. 
Författarna önskar visa på 
följderna av 
negativ ”perfectionsim” 
genom denna studie. 

Resultatet visar på att negativ perfektionsim 
visar på negativa prestationer i matematik 
och läsning. Studien visar på att detta kan få 
långtgående effekter, exempelvis att 
studenter hoppar av. Studien indikerar också 
hur viktigt det är att agera gentemot dessa 
studenter, för att hjälpa dem hantera problem 
som emotionell stress. Lärare har en viktigt 
roll här att stödja och undervisa inom 
området. 

Dimitriadis, C. (2012). 
Provision for 
mathematically gifted 
children in primary 
schools: an 
investigation of four 
different methods of 
organisational 
provision. Educational 
review, 64(2), 241-260. 
doi: 
10.1080/00131911.201
1.598920 

Motivet för studien 
är en önskan om att 
undersöka 
organisatoriska 
metoders betydelse 
för utvecklingen av 
matematiskt ”gifted
” barn. 

Syftet 
med 
studien 
är att 
undersö
ka på 
djupet 
om 
olika 
metode
r av 
organis
atorisk 

Artikeln är baserad på fyra 
fallstudier utförda i fyra olika 
grundskolor i England. 
Studien har använt sig av 
klassrumsobservation, 
dokumentation av 
observationerna samt 
intervjuer med lärare och 
elever. De fyra olika metoder 
som studien testar är att 
undervisa alla i klassrumet, 
skapa särskilda grupper 
utanför klassrummet, 

Resultatet av studien är att mentorskap och 
att skapa särskilda grupper utanför 
klassrummet var särskilt lyckade, med 
förbättrade studieresultat för ”gifted” elever. 
Artikeln säger dessutom att lärarens 
kompetens har mindre betydelse i stora 
klasser eftersom läraren trots tillräcklig 
kompetens inte får möjlighet att utveckla 
eleverna i önskvärd riktning, även om 
eleverna placerades i ”same ability groups” 
eller tilldelades material med högre nivå. 
Studien fann också bevis för att lärarnas 
professionella utveckling hade starka 
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karaktä
r kan 
använd
as för 
att 
utveckl
a  
matema
tiskt 
begåva
de 
barn. 

mentorskap samt att påverka 
undervisningsmiljön.  

samband med elevernas attityd och 
motivation. 

Kim, S., Lim, H., Kim, 
D. N., & Tynan, M. 
(2005) Subject 
modularization and 
research projects with 
high school students on 
mathematical image 
processing. 
International 
conference on 
education and 
technology, 247-252. 

 

Studien motiveras 
genom att 
författarna önskar 
undersöka 
studentutveckling 
genom en ny 
mentorstretegi, SM 
(Subject 
modularization). 

Studien
s syfte 
är att 
studera 
student
ernas 
utveckl
ing 
genom 
använd
andet 
av SM. 

Studiens metod är att studera 
elevernas arbete genom 
modellen SM. Studien 
undersöker högstadieelever. 

Resultatet visar på tydliga framsteg genom 
modellen SM, vissa av eleverna utvecklade 
till och med sitt matematiska tänkande till en 
så pass hög nivå att dem lyckades utveckla 
nya matematiska modeller och numeriska 
scheman för att komplettera dessa. 

 Bilaga 8. Läroplanen 

Bilaga 8.1. Differentiation approach 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forskningsfrågo
r 

Metodval Slutsatser/Resultat 

Altintas, E., & 
Ozdemir, A. S. 
(2015). Evaluating a 
newly developed 
differentiation 
approach in terms of 
student achievement 
and teachers’ 
opinions. Educational 
sciens, 15(4), 1103-
1118. doi: 
10.12738/estp.2015.4
.2540 
 

Studien motiveras 
eftersom ”differen
tation approach” 
är ett relativt nytt 
begrepp inom 
forskningen, och 
därför krävs både 
vidare forskning 
och utvärdering 
inom området. 

Syftet med studien är 
att utvärdera den så 
kallade ”differentatio
n approach”, vilket 
innebär undervisning 
som är anpassad för 
varje individs unika 
behov. Undervisning 
där alla lär utefter 
sina egna villkor. 

Studien använde 
sig av flera olika 
forskningsmetode
r. Centralt är dock 
att man använder 
sig av en empirisk 
studie för själva 
insamlingen av 
data. Studien 
innefattade 
68 ”gifted” och 
144 ”non gifted” 
elever i klasserna 
5-7, samt fem 
matematiklärare. 

Studiens resultat beskriver en jämförelse 
mellan den s.k ”differentiation approach” och 
den aktuella läroplanen. Jämförelsen visar på 
tydliga fördelar med ”differetiation approach”, 
exempelvis blev elevernas resultat och 
prestationer betydligt högre, samtidigt som 
lärarna upplevde att med användningen 
av ”differentiation approach” blev 
aktiviteterna kreativa, fördelaktiga samt att 
dem speglade elevernas individuella behov 
väldigt bra i förhållande till deras nivå. 

Ozdemir, A. S., & 
Altintas, E. (2015). 

Studien motiveras 
genom att det är 

Syftet med studien är 
att undersöka och 

Studien använder 
sig av en 

Studiens reslutat blir att när man 
applicerar ”differentation approach” på 



 56 

The effect of 
differentiation 
approach developed 
on gifted students. 
Anthropologist, 
19(3), 613-625. 

av yttersta vikt att 
undersöka ”differ
entation 
approach” och 
dess inverkan på 
undervisning av 
talangfulla elever. 

bestämma effekten av 
den 
utvecklade ”differenti
ation approach” i 
förhållande till 
utvecklingen av 
talangfulla studenter i 
matematik.   

kvantitativ metod, 
med tolv 
talangfulla elever 
från 6:e klass. 
Studien 
utvecklade en 
modell med för- 
och eftertest samt 
en kontrollgrupp 
att basera 
jämförelsen på. 

testgruppen och jämför det med aktuell 
kontrollgrupp upptäcker man vissa skillnader. 
Det framgår tydligt att prestationsbaserade 
resultat, kreativt tänkande, flexibilitet, 
originalitet i kombination med kreativt 
tänkande i form av nyfikenhet, fantasi, 
risktagande och komplexitet ökade på ett 
betydande sätt vid användningen 
av ”differentiation approach”. 

Assouline, S. G., 
Colangelo, N., Heo, 
N., & Dockery, L. 
(2013). High-Ability 
students’ 
participation in 
specialized 
instructional delivery 
models: Variations by 
aptitude, grade, 
gender and content 
area. Gifted child 
quarterly, 57(2). dio: 
10.1177/0016986213
479654 

Studien motiveras 
genom att man 
önskar undersöka 
hur man hjälper 
och 
stöttar ”highly 
able students” 
akademiskt. 

Syftet med studien är 
att få insikt i 
studenters deltagande 
i ”Specialized 
Instructional Delivery 
Models” samt 
skillnader i 
förhållande till betyg, 
fallenhet, kön och 
miljö. 

Författarna har 
genomfört en 
empirisk 
undersökning med 
ett stort antal 
deltagare (n = 
5,844), där man 
ställt frågor för att 
mäta de olika 
sätten som 
studenterna 
studerar, 
matematik, 
naturvetenskap 
och språk på. 

Studien visar att mer än 2/3 av deltagarna 
undervisas i det vanliga klassrummet, med 
samma läromaterial och samma 
undervisningstempo som de icke-begåvade 
eleverna. Genom en ”curriculum 
differentation eller ett ”program delivery 
model” ( typ små arbetsgrupper med specifika 
instruktioner) visas tydliga framsteg för ”high 
ability students”, främst i ämnet matematik. 

Akgul, S., & Kahveci, 
N. G. (2016). A study 
on the development of a 
mathematics creativity 
scale. Eurasian journal 
of educational research, 

(62), 57-76. 

Eftersom det idag 
inte finns 
tillräckligt 
utvecklade skalor 
för att bedöma 
studenters 
matematiska 
kreativitet 

Syftet med studien är 
att utveckla 
tillförlitliga 
matematiska 
kreativitetsskalor, för 
att upptäcka och 
stödja elevernas 
utveckling.   

Författarna har 
valt att genomföra 
en empirisk 
undersökning. 
Författarna har 
även applicerat 
Exploratory 
Factor Analysis 
(EFA), vilket är 
en statistisk 
metod vilken 
används för att 
upptäcka 
underliggande 
strukturer. 

Resultatet av studien visar på att denna skala 
är ett korrekt instrument att använda sig av, 
både för att upptäcka studenters matematiska 
kreativitet samt begåvning och talang för att 
därigenom kunna stödja eleverna genom en 
differentierad läroplan. 

Bilaga 8.2. Individualiserad läroplan 

Referens Hur motiveras studien? Syfte/forskningsfrågor Metodval Slutsatser/Resultat 

Brody, L. E. (2015). 
The Julian C. 
Stanley study of 
exceptional talent: 
A personalized 

Studien motiveras av att 
vanliga skolprogram 
oftast är utformade för 
den generella 
studenten/eleven, och 

Syftet med studien är att 
utveckla ett utmanande 
program för talangfulla 
studenter, där man tar 
tillvara på alla aspekter, 

- Resultatet av studien är att man bör 
utveckla dessa utmanande program, då 
man ser en mängd fördelar. Att förhålla 
sig till en personlig läroplan beskrivs 
vidare som något man tidigare använt 
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approach to 
meeting the needs 
of high ability 
students. Revista de 
educacion, (368), 
174-195. doi: 
10.4438/1988-
592X-RE-2015-
368-292 

inte för de talangfulla 
eleverna. Därför 
motiveras ytterligare 
forskning för att möta de 
talangfulla elevernas 
behov.  

 

exempelvis deras 
egenskaper, intresse, 
motivation, prestationsnivå 
och andra 
personlighetsegenskaper i 
kombination med 
varierade 
undervisningsstrategier 
och program i och utanför 
skolan. 

sig av inom området med mycket goda 
resultat. Den personliga läroplanen 
möter och utvecklar de akademiska och 
psykosociala behoven hos de 
exceptionella eleverna. Studien 
kommer också fram till att vuxna 
behöver vägleda talangfulla elever och 
informera dem om program som kan 
utveckla deras talang. Skolan måste 
dessutom vara flexibel samt villig att 
modifiera läroplanerna i kombination 
med tryggare finanser och närmare 
samarbete med aktiviteter utanför 
skolan. 

Robertson, S., & 
Pfeiffer, S. (2016). 
Development of a 
procedural guide to 
implement response 
to int 

ervention (Rtl) 
With high-ability 
learners. Reoeper 
review-a journal on 
gifted education, 
38(1), 9-23. doi: 
10.1080/02783193-
2015-1112863 

 

 

Högpresterande elever 
har tidigare inte nått 
önskvärd nivå i 
utvecklingen 

Syftet med studien är att ge 
högpresterande elever 
möjlighet till utveckling 
genom modellen Response 
to intervention (RtI) vilket 
är en modell som ska 
stödja elever till 
utveckling.  Ett av 
instrumenten de använder  
sig utav är en specialiserad 
läroplan för att utveckla 
elevernas olika behov. 

- De har kommit fram till att Rtl ökar 
högpresterande elevers prestation och 
lärförmåga. Forskning visar att 
begåvade studenter får arbeta mer 
avancerat och specialiserade uppgifter 
än studenter som enbart förhåller sig 
till den grundläggande läroplanen 
faktiskt utvecklas och presterar bättre 

Touron, J., & 
Campion, R. S. 
(2013). Diversity 
and talent 
development in the 
classroom. The DT-
PI model and 
technology in 
curricular flexibility 
and self-paced 
learning 
implementation. 
Revista espanola de 
pedagogia, 71(256), 
441-459.  

 

Studien motiveras genom 
att författarna anser 
att ”highly able” 
studenter har behov av 
mer specialiserad 
undervisning. 

Syftet med studien är att 
undersöka vilka 
förändringar skolor bör 
genomföra för att gynna 
och förbättra 
läromöjligheterna 
för ”highly able students”. 

Studiens 
metod är att 
granska och 
jämföra 
kompetensbas
erad 
klassindelning 
med 
åldersklassific
ering för att 
fånga upp alla 
studenters 
olika lärotakt. 

Studien beskriver också ett didaktiskt 
system som kallas för DT-PI vilket 
utvecklades av J.C Stanley under 1970 
talet. Systemet var utvecklat för att 
erbjuda ett utbildningsverktyg 
för ”high ability students”. Studien 
beskriver också att fler studier 
genomförs för att utveckla det 
individuella lärandet genom olika 
tekniska lösningar vilket kan resultera i 
att studenter utvecklas i sin egen takt 
oberoende av förmåga. Studien visar 
också på relevant forskning beträffande 
tekniska hjälpmedel i undervisningen 
och dess evolution under de senaste 
åren.   
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Bilaga 8.3. Avancerad läroplan 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forskningsfrågor Metodval Slutsatser/Resultat 

Gavin, M. K., Casa, T. M., 
Adelson, J. L., Carroll, S. 
R., & Sheffield, L. J. 
(2009). The impact of 
advanced curriculum on 
the achievement of 
mathematically promising 
elementary students. Gifted 
child quarterly, 53(3), 188-
202. doi: 
10.1177/00169862093349
65 

Motivet med 
studien är att 
författarna anser 
att 
talangutvecklinge
n idag är på en låg 
nivå, därför vill 
man undersöka 
olika metoder för 
att utveckla detta. 

Huvudsyftet med 
studien är att genom en 
avancerad läroplan i 
kombination med 
tydligt mentorskap 
testa ”gifted students” 
matematiska 
utveckling. 

Studien har använt sig av 
två olika grupper, en 
för ”gifted” och 
en ”normal”. Genom att 
jämföra dessa två grupper 
efter införandet av den 
avancerade läroplanen har 
man fått olika resultat. 

Resultatet av studien är att 
dessa metoder positivt styrt 
och 
utvecklat ”mathematically 
promising students” och haft 
tydligt positiva effekter på 
deras prestationer 

Bilaga 8.4. Frågebaserad läroplan 

Bilaga 8.5. Andra typer av läroplansspecifika ändringar 

Referens Hur motiveras studien? Syfte/forskningsfrågo
r 

Metodval Slutsatser/Resultat 

Ritchotte, J. A., 
Matthews, M. S., & 
Flowes, C. P. (2014). 
The validity of the 
Achievement-
Orientation model for 

Studien motiveras 
genom att författarna 
anser att bristen på 
talangutveckling utgör 
en frustrerande förlust 
för samhället. 

Syftet med studien är 
att undersöka 
validiteten 
av ”Achievment-
Orientation Model” 
riktad mot elever i 

Studien har 
genomförts genom en 
empirisk 
undersökning där 
156 ”gifted” elever i 
årskurs 6-7 deltagit. 

Studien fastställer två unika grupper 
och deras inställning 
gentemot ”Achievment-Orientated 
Model”, en grupp där eleverna var 
positivt inställda, och en grupp där 
man inte varit lika positivt inställda. 

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forskningsfrågor Metodval Slutsatser/Resultat 

Kim, K. H., Van 
Tassel-Baska, J., 
Bracken, B. A., & 
Feng, A. (2012). 
Project Clarion: 
three years of 
science instruction 
in title I schools 
among K-third 
grade. Research in 
science education, 
42(5), 813-829. 
doi: 
10.1007/s1165-
011-9218-5 

 

Studien motiveras 
genom att 
författarna ser ett 
behov av 
ytterligare 
användning av en 
frågebaserad 
läroplan för 
utveckling av 
naturvetenskapliga 
ämnen, 
exempelvis 
matematik. 

Syftet med studien var 
att mäta effekterna av 
en specialiserad 
läroplan i fråga om 
högre nivå i 
kombination med en 
frågebaserad läroplan 

Studien var omfattande, med ett 
deltagande av totalt ca 3300 
studenter från sex olika skolor vilka 
också var slumpmässigt utvalda i 
klasserna. Studien använde sig av 
två grupper, en som tillämpande den 
specialiserade läroplanen, samt en 
kontrollgrupp där undervisningen 
fortgick utefter ”vanlig” ordning. 
För att analysera resultaten använder 
författarna sig av två olika typer av 
analysverktyg, nämligen ”Bracken 
Basic Concept Scale-Revised 
(BBCSR) and the ”Naglieri 
Nonverbal Intelligens Test” 
(NNAT).   

Resultatet indikerar att 
elever på alla nivåer drog 
starka fördelar av att 
utvecklas med hjälp av den 
frågebaserade metoden, 
speciellt i förhållande till 
naturvetenskapliga koncept. 
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gifted middle school 
students: A 
exploratory study. 
Gifted child 
Quarterly, 58(3), 
183-198. doi: 
10.1177/0016986214
534890 

 

årskurs 6-7. Slutgiltigt konstateras att modellen 
anses lovande för att utveckla 
underpresterande ”gifted” elever. 

Amit, M., & Gilat, T. 
(2012). Reflecting 
upon ambiguous 
situations as a way of 
developing students’ 
mathematical 
creativity. 
International group 
for psychology of 
mathematics 
education, Vol: 2.  

 

Studien motiveras 
genom att författarna 
önskar undersöka hur 
man kan utveckla 
elever med hjälp av 
avancerade uppgifter. 

Syftet med denna 
studie är att visa hur 
man genom att 
engagera elever i 
utmanande, oklara 
situationer där dem 
tvingas till att 
uppfinna och testa 
olika modeller kan 
stimulera deras 
matematiska 
kreativitet och 
utveckla kvalitén på 
deras matematiska 
tänkande. 

Deltagarna i studien 
var mathematically 
talented 
grundskoleelever 
vilka var medlemmat 
i 
matematikklubbem ”
Kidumatica” Studien 
använde sig av en 
modell som benämns 
som ”Bigfoot”, 
vilken ämnar placera 
studenterna i 
konkreta matematiska 
situationer. 

Resultatet av studien är att 
studenterna tilläts utöka sitt kreativa 
tänkande vilket också visade på 
mångfalden av deras matematiska 
idéer.  Studenter uppfann och 
skapade olika typer av strategier och 
matematiska verktyg. 

Haruta, M. E. (2012). 
Simulating the 
research process with 
elementary students. 
4th international 
conference on 
education and new 
learning 
technologies, 2551-
2557. 

 

Studien motiveras 
genom att man under 
de två senaste 
decenierna sett tydliga 
indikationer på att 
när ”gifted students” 
utmanas akademiskt 
gör dem ofta stora 
framsteg och detta 
önskar nu författarna 
testa i denna studie. 

Syftet med studien är 
att visa på att det 
finns ett behov av att 
fokusera på 
utbildningsmetoder 
för ”gifted children”. 
Studiens syfte är 
också att visa på 
att ”gifted students” 
ofta utvecklas och 
växer i kombination 
med avancerade 
uppgifter, exepelvis 
genom att formulera, 
författa och redovisa 
deras egna problem 
och 
problemlösningsmeto
der. 

Studien har följt en 
grupp av ”gifted and 
talented primary 
school students” och 
deras utveckling 
genom aktiviteter i 
särskilda 
utvecklingsprogram 
utanför ramarna för 
skolverksamheten. 
Eleverna arbetade 
utifrån proceduren att 
lösa existerande 
problem, formulera 
ett grundläggande 
problem, utarbeta en 
lösning samt att 
slutligen formalisera 
sina resultat genom 
att publicera och 
presentera dem. 

Resultatet av studien är att när ”gifted 
children” tilldelas avancerade och 
näst intill överambitiösa uppgifter är 
dem mycket benägna att växa med 
uppgiften.  Undervisningsmaterialet 
som utvecklats som ett resultat av 
detta projekt bygger på arbete med 
begåvade och talangfulla studenter 
från tidigt grundskola genom 
högstadiet och i samband med en 
pågående dialog med lärare, 
administratörer och föräldrar. 
Vägledning ges till matematiklärare 
om hur man vårda de naturliga 
tendenserna i att utveckla sina elever 
till matematiskt kreativa tänkare. 
Även om dessa material är speciellt 
utformade för att tillgodose behoven 
hos begåvade studenter i särskilda 
program eller individualiserat lärande 
i klassrummet, har de också möjlighet 
att förbättra och berika 
matematikundervisningen oavsett 
akademisk nivå på studenterna. 

Lee, S. Y., 
Olszewski-Kubilius, 

Denna studie motiveras 
genom att författarna 

Syftet med studien är 
att författarna vill 

- Studiens resultat var positivt i flera 
meningar. Studenterna kände sig 
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P., & Peternel, G. 
(2010). The efficacy 
of academic 
acceleration for gifted 
minority students. 
Gifted child 
quarterly, 54(3). doi: 
10.1177/0016986210
369256 

 

önskar undersöka 
konsekvenserna av 
ökat 
undervisningstempo 
och ökad 
arbetsbelastning 
på ”gifted minority 
students in math”. 

förstå hur eleverna 
påverkas av ökat 
undervisningstempo 
samt om det finns 
negativa 
stressbaserade 
konsekvenser av det 
ökade arbetstempot. 

talangfulla, viktiga, behövda samt 
kände att man utvecklades genom 
dessa matematikkurser. Lärarna var 
stöttande genom hela processe, och 
etnicitet hade ingen betydelse för att 
få adekvat stöd. Inte heller några 
negativa stressfaktorer till följd av 
den omfattande tempoökningen i 
matematikundervisningen upptäcktes, 
dock poängterar studien att för 
normala elever bör övergången bli 
problematisk. 
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Bilaga 9. Nivågruppering – Ability grouping  

Referens Hur motiveras 
studien? 

Syfte/forskningsfr
ågor 

Metodval Slutsatser/Resultat 

Djordjevic, G. S., 
Pavlovic-Babic, D., 
& Stankovic, J. 
(2012). Evaluation of 
high school 
programme for gifted 
pupils in physics and 
sciences in serbia – 
Experience in 
regional cooperation 
– Seenet-MTP 
network. Rimanian 
reports in physics, 
64(2), 619-632.  

 

Studiens motiv är 
att undersöka och 
utvärdera 
utvecklingen 
av ”gifted pupils” 
i särskilda 
specialklasser. 

Syftet med 
studien är att 8 år 
efter införandet av 
dessa 
specialklasser 
med breddade 
läroplaner i fysik, 
matematik, 
datorkunskap, 
kemi och biologi 
analysera 
studenternas 
analytiska 
förmåga att lösa 
diverse tester. 

Studiens metod är att 
jämföra hur eleverna löser 
problemorienterade test, 
expempelvis PISA-test och 
jämföra resultaten med 
elever som utbildas utifrån 
den standardiserade 
läroplanen. Studien äger 
rum på en specialskola i 
Nis i Serbien. Studien 
utfördes på 
grundskoleelever, och 
även kontrollgrupperna 
bestod av dessa elever.   

Studien visar på oerhört positiva resultat 
och författarna menar på att slutsatserna 
av studien är att man bör uppmuntra 
skilda klasser med ”special ability 
students”. Dessutom visar studien på att 
studenterna i den specialiserade skolan 
fick högre motivation för fysikämnen 
såsom matematik och liknande. 
Utlärningsprocessen blev också 
effektivare. 

Seaton, M., Marsh, 
H. W., Yeung, A. S., 
& Craven, R. (2011). 
The big fisch down 
under: Examining 
moderators of 
the ’big-fish-little-
pond’ effect for 
Australia’s high 
achievers. Australian 
journal of education, 
55(2), 93-114. 

 

Studiens motiv är 
att bringa klarhet i 
effekterna av att 
placera elever i 
skolor eller 
klasser 
för ”högpresteran
de” samt vilka 
effekter detta 
leder till. 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
hur ”Big fish little 
pond effect” 
(BFLPE) påverkar 
den akademiska 
självuppfattninge
n hos elever som 
placerats i särskilt 
avancerade 
klasser. 

Denna artikel undersöker 
data från stora, 
representativa prov 
genomförda av 15-åringar 
från varje australiska 
delstat, baserat på Program 
for International Student 
Assessment (PISA) 
databaser, inriktade mot 
olika ämnesområden: 
läsning (2000), matematik 
(2003) och vetenskap 
(2006). 

BFLPE innebär att elevernas akademiska 
självförtroende är på en högre nivå om 
eleverna istället för att förflyttas till en 
grupp med ”high ability students” får 
vara kvar i det normala klassrummet, 
eftersom det då istället ökar deras 
akademiska självförtroende och 
motivation. Studien visar att så också är 
fallet i nästan hela Australien där 
undersökningen har genomförts. BFLPE 
är förvånansvärt generellt lämplig för 
utbildning och utveckling av individer i 
Australien. 

Preckel, F., Gotz, T., 
& Frenzel, A. (2010). 
Ability grouping of 
gifted sdutens: effects 
on academic self-
concept and 
boredom. British 
journal of 
educational 
psychology, 80(3), 
451-472. doi: 
10.1348/000709909X
480716 

 

Studien motiveras 
genom att det 
generellt anses 
att ”gifted 
students” behöver 
utmaningar för att 
motverka att dem 
blir uttråkade, 
vilket ofta anses 
vara motiv nog 
för ”ability 
grouping of gifted 
students”.   

Studiens syfte är 
att undersöka 
effekterna av ”full 
time ability 
grouping” i 
speciella 
klassrum. Man 
ämnar också 
undersöka hur det 
påverkar 
studenternas 
självkänsla, om 
dem blir uttråkade 
eller om BFLP 
effekten är vanligt 

Studenterna blev bedömda 
med jämna mellanrum 
under den första terminen, 
tre gånger fick man svara 
på frågor och en gång 
genom att göra ett 
standardiserat IQ test. 

Studenter i begåvade klasser 
rapporterade en minskning i matematisk- 
akademisk självuppfattning. Denna var 
dock mest markant i inledningen av 
terminen. Inga bevis för utråkning till 
följd av ”ability grouping” fanns. (högre 
nivåer av utråkning bland begåvade 
elever i vanliga klasser). Attityden till 
uttråkning ändrades över tid, och även 
här fann man stöd för att ”high ability 
grouping” ger eleverna mer lämpliga 
nivåer av utmaning, vilket utvecklar dem 
i önskvärd riktning. 
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förekommande. 
Aust, K., Watermann, 
R., & Grube, D. 
(2009). Implications 
of ability grouping 
for development in 
general and domain-
specific self-concepts 
of ability after the 
transition to 
secondary education. 
Zeitschrift fur 
erziehungswissenscha
ft, 12(12), 328-351. 

 

Studien motiveras 
genom att 
författarna önskar 
mäta effekterna 
av ”ability 
grouping” 
generellt över alla 
studeter. 

Studiens syfte är 
att fastställa 
konsekvenserna 
av ”ability 
grouping”, 
exempelvis om 
det finns olika 
utvecklingssätt i 
fråga om begrepp 
som akademisk 
självinsikt.   

Studien har genomförts på 
gymnasienivå, med 139 
deltagare i tre 
standardklasser samt 99 
deltagare från två klasser 
med specialprofiler. 

Studiens resultat visar på att studenterna 
i ”high ability classes” med 
specialprofiler visade på minskad 
akademisk självinsikt i frågan om 
förmåga, men inte i ämnena matematik 
och tyska. Här var ”ability grouping” 
enbart fördelaktigt för studenternas 
utveckling. 

Touron, J., Touron, 
M., & Silvero, M. 
(2005). The center for 
talented youth spain: 
an initiativet o serve 
highly able students. 
High ability studies, 
16(1), 121-135. doi: 
10.1080/1359813050
0115353 

 

Studien motiveras 
genom att 
författarna önskar 
undersöka hur 
man i spanien 
lyckats 
utveckla ”mathem
atically talented 
youth” genom 
användandet av 
en 
undervisningsmod
ell skapad av 
Julien C. Stanley. 

Studiens syfte är 
att genom 
undersökningar av 
arbetet från ”The 
Center Of talented 
Youth in Spain” 
undersöka hur 
man på bästa sätt 
servar och 
hjälper ”highly 
able students”. 

Studiens metod är att man 
genom data från SCAT 
( School and Colleage 
ability tests” identifierar 
studenter för att jämföra 
dessa med amerikanska 
studenter. Därefter 
studerar man data från 
olika typer av 
utvecklingskurser i 
kombination med 
studenternas 
kursbedömningar för att se 
vilka metoder som 
studenterna föredrar i fråga 
om utveckling. 

Resultatet av studien är att man lyckas 
tillgodogöra sig fakta beträffande vilka 
metoder i undervisningen som föredras 
av ”talented youth”. Dock bör det 
poängteras att en av nyckelmetoderna för 
talangutveckling är att eleverna placeras i 
särskilda skolor för talangutveckling. 

Terwel, J., Gillies, R. 
M., van den Eeden, 
P., & Hoek, D. 
(2001). Co-operative 
learning processes of 
students: A 
longitudinal 
multilevel 
perspective. Britsh 
journal of 
educational 
psychology 

Studien motiveras 
eftersom 
författarna önskar 
undersöka 
effekterna av 
gruppinlärning. 

Studiens syfte är 
att studera 
effekterna på 
olika grupper av 
studenter genom 
gruppinlärning. 

Studien har bestått av 192 
elever i årskurs 6 där man 
placerat studenterna i 
fyramannagrupper, 
oberoende av nivå, kön 
och etnicitet. 

Studiens resultat är att ”high-ability 
students” drar större fördel av att 
placeras i grupp, oavsett om det är 
grupper oberoende av talang eller 
grupper indelade i förhållande till talang. 

 


