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Abstrakt 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att identifiera hur lärare kan anpassa 

matematikundervisning så att den gynnar begåvade elever i matematik i lågstadiet. 

Utgångspunkten är frågeställningen; vilka anpassningar gynnar begåvade elever i 

matematik i lågstadiet? Begåvade elever benämns på olika sätt av olika forskare. I 

denna studie innefattar begåvade elever de elever som är särskilt begåvade, uppvisar 

särskilda matematiska förmågor men även är högpresterande. Resultatet baseras på 

fem avhandlingar och sju vetenskapligt granskade artiklar som har hämtats från tre 

olika databaser. Avhandlingar och artiklar som valts ut bygger på svensk och 

internationell forskning. De teoretiska perspektiv som framkommit i den utvalda 

forskningen är de konstruktivistiska och sociokulturella perspektiven. Forskningen 

lyfter fram acceleration, berikning och differentiering som tre sätt att anpassa 

matematikundervisning för begåvade elever. De avgörande faktorerna för att skapa 

en stimulerande undervisning beskrivs vara när lärare kombinerar de olika 

anpassningar och utgår från de enskilda elevers intresse. Dock beskrivs att en viss 

anpassning som lärare gör inte behöver vara gynnande för alla begåvade elever och 

därför ska anpassningar individualiseras. Avslutningsvis visar forskningen på att 

kombinationen av berikning och differentiering är den mest gynnsamma 

anpassningen för begåvade elever i matematik. 

Nyckelord 

Matematikundervisning, begåvade elever, lågstadiet, acceleration, berikning, 

differentiering 

Tack 

Tack till alla som stöttat oss i skapandet av denna systematiska litteraturstudie. 
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1 Inledning 

Det är möjligt att begåvade elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. 

Bristen på både en stimulerande undervisning samt förståelse för kunskapsbehov kan 

vara orsaker till att en del elever inte fullföljer sin grundskoleutbildning (Henriksson, 

2019; Szabo, 2018). Begåvade elever anses vara de elever som är “duktiga” och 

presterar bättre än övriga elever i klassen men kan likväl vara de elever som är 

understimulerade och lågpresterande och därför aldrig upptäcks (Pettersson, 2008; 

2011). Begreppet begåvning har dock många definitioner beroende på författare men 

i vår studie innefattar det de elever som är särskilt begåvade, elever som uppvisar 

särskilda matematiska förmågor men också elever som är högpresterande (Petersson, 

2008). Till exempel utmärker sig begåvade elever ofta genom att de är uthålliga och 

nyfikna i sitt lärande, har en matematisk kreativitet och provar olika sätt att lösa 

problem de ställs inför. De besitter också ett logiskt tänkande och har en fördjupad 

förståelse för de uppgifter de möter (Pettersson, 2011; Szabo, 2018). Lärare ställs 

därför dagligen inför utmaningen att bemöta begåvade elever och deras 

undervisningsbehov. Begåvade elever i matematik behöver enligt Szabo (2018) en 

anpassad och stimulerande matematikundervisning för att utvecklas och kunna 

prestera i nivå med sin förmåga.  

Skolverket (2019a) skriver att skolan ska främja varje elevs individuella utveckling 

men också skapa intresse för ett livslångt lärande. Lärares roll beskrivs vara att 

handleda och organisera matematikundervisning för att varje elev ska utvecklas 

utifrån sina förutsättningar. Därför är det av vikt att matematikundervisning planeras 

och anpassas utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov oavsett begåvning 

eller svårigheter. Vanligt är dock att fokus riktas mot de elever som har svårt att klara 

kunskapskraven i årskurs tre snarare än att utmana de elever som har lätt att nå dem 

(Skolverket, 2019a). Detta gör att begåvade elever ofta arbetar självständigt med 

läromedel eller enskilt tilldelade uppgifter (Mattsson & Pettersson, 2015). Mattsson 

och Pettersson (2015) skriver att det kan bero på att det saknas kunskap om hur elever 

med begåvning kan utmanas i ordinarie matematikundervisning. Klassrum är 

kunskapsmässigt heterogena vilket är en nackdel för begåvade elevers 

kunskapsutveckling. Istället bör enligt Szabo (2018) homogena grupper skapas där 

begåvade elever kan mötas utifrån kunskapsnivå. Fördelar med en homogen grupp i 

matematik för begåvade elever är att de både tillsammans och individuellt kan 

utveckla sina matematiska förmågor på en högre nivå än i det heterogena 

klassrummet.  

Utifrån observationer under våra verksamhetsintegrerade dagar har det upptäckts att 

begåvade elever oftast arbetat självständigt i böcker eller blivit tilldelade 

extrauppgifter inom samma matematikområde när de blivit klara med 

klassöverskridande uppgifter. Detta rapporterar också tidigare forskning inom 

området (Mattsson & Pettersson, 2015).  I tidigare kurslitteratur i matematik har det 

dock beskrivits att elever som är begåvade också har behov av lärarlett stöd med extra 

anpassningar. Det för att elever ska få möjlighet att utveckla nya kunskaper och inte 

riskera att tappa intresse för matematik på grund av att ständigt utsättas för repetition 

och enkla uppgifter som de redan behärskar (Stålnacke, u. å). Utifrån samtal med 

verksamma lärare och handledare på verksamhetsintegrerade skolor har det beskrivits 
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både utmaningar och svårigheter att bemöta begåvade elever och tillgodose deras 

kunskapsutveckling. I denna systematiska litteraturstudie vill vi därför identifiera hur 

lärare kan anpassa ordinarie matematikundervisning för att gynna begåvade elever. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att identifiera hur lärare i lågstadiet 

enligt tidigare forskning kan utforma matematikundervisning för att gynna begåvade 

elever. 

 
• Vilka anpassningar gynnar begåvade elever i matematik i lågstadiet? 
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3 Begrepp 

Nedan följer definitioner av begrepp som är vanligt förekommande i denna 

systematiska litteraturstudie. 

3.1 Begåvade elever 

Det finns inget entydigt begrepp för att beskriva elever som är i fokus i vår studie 

eftersom olika forskare använder olika benämningar för dessa elever. En del forskare 

nämner begåvade elever som särbegåvade, särskilt begåvade eller elever med 

särskilda förmågor. Det begreppet vi valt att använda för vår studie är begåvade 

elever. Vi menar att begåvade elever är de som anses vara “duktiga” och presterar 

bättre än övriga elever i klassen. Begåvade elever innefattar i vår studie både de elever 

som är särskilt begåvade och de elever som uppvisar särskilda matematiska förmågor 

men också de elever som är högpresterande (Pettersson, 2008, 2011; Szabo, 2017). 

3.2 Anpassningar 
 

Begåvade elever likväl som andra elever kan vara i behov av anpassningar. 

Anpassningar kan göras i form av förändringar i innehåll och arbetsmetoder och ska 

utgå från varje elevs förutsättningar och behov. Med anpassningar i vår studie menas 

det stöd som begåvade elever kan behöva i ordinarie matematikundervisning för att 

få möjlighet att utvecklas i nivå med sin förmåga (Skolverket, 2019b).  
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras metoden för vår studie. Avsnittet inleds med en beskrivning 

av systematiska litteraturstudier. Därefter presenteras sökningar och urval som gjorts 

samt forskning som valts ut. Sedan presenteras även avgränsningar som tagits i 

beaktning. Därefter följer en innehållsanalys och avslutningsvis redogörs för etiska 

överväganden som gjorts för studien. 

4.1 Systematisk litteraturstudie 

Som metod har en systematisk litteraturstudie valts för att svara mot syftet om hur 

lärare kan anpassa matematikundervisning för begåvade elever i lågstadiet. En 

systematisk litteraturstudie innebär att utifrån ett valt område systematiskt söka 

tidigare forskning, välja ut relevant forskning, kritiskt granska dem samt analysera, 

diskutera och sammanställa resultat utifrån det valda områdets syfte (Bryman, 2018). 

4.2 Sökprocess och urval 

I denna systematiska litteraturstudie har databaserna ERIC, Libris och OneSearch 

använts. Anledningen till att flera databaser använts till att söka fram både 

vetenskapligt granskade artiklar och avhandlingar var för att utöka sökträffar och 

kunna sortera samt kritiskt granska dem (Denscombe, 2017). 

4.2.1 Sökning i databasen ERIC 

I en första sökning användes sökorden math* AND high performen* or gifted AND 

meth* och sökningen avgränsades till peer reviewed, vilket resulterade i 41 träffar. 

Därefter lästes titlarna på de 41 artiklarna så att urval kunde ske. Utav dessa var 15 

stycken titlar relevanta för studien och dess abstrakt lästes. En artikel valdes sedan ut:  

(1) Rotigel, J. V., & Fello, S. (2004). Mathematically Gifted Students: How Can We 

Meet Their Needs? Gifted Child Today, 27 (4), 46-51.  

Vid en andra sökning användes sökorden gifted students* mathematic* classroom* 

primary* och sökningen avgränsades till peer reviewed, 2000-2019, NOT Middle 

Schools AND Grade 8 AND High Schools AND Higher Education. Resultatet av 

sökningen gav tolv träffar. Titlarna på de tolv artiklarna lästes och åtta abstrakt lästes 

vidare, vilket resulterade i en utvald artikel till studien: 

(2) Kim, S. (2006). Meeting the Needs of Gifted Mathematics Students. Australian 

Primary Mathematics Classroom, 11 (3). 27-32. 

  

En tredje sökning gjordes med sökorden math* “high* abili*” teach* och sökningen 

avgränsades till peer reviewed samt 2000-2019. Resultatet gav åtta träffar varav två 

artiklar valdes ut utifrån relevansen för studien:  

(3) Rubenstein, L. D., Gilson, C. M., Bruce-Davis, M. N., & Gubbins, E. J. (2015). 

Teachers' Reactions to Pre-Differentiated and Enriched Mathematics Curricula. 

Journal for the Education of the Gifted, 38 (2), 141-168. 

doi:10.1177/0162353215578280. 

https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Rotigel,+Jennifer+V/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Fello,+Susan/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Gifted+Child+Today/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Gifted+Child+Today/02004Y10Y01$23Oct+2004+-+Dec+2004$3b++Vol.+27+$284$29/27/4?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Kim,+Sally/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Australian+Primary+Mathematics+Classroom/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Australian+Primary+Mathematics+Classroom/$N?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/docview/1697488774/8EFDBD87A87644A3PQ/1?accountid=14827
https://search.proquest.com/eric/docview/1697488774/8EFDBD87A87644A3PQ/1?accountid=14827
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(4) McAllister, B.A., & Plourde, L.A. (2008). Enrichment Curriculum: Essential for 

Mathematically Gifted. Students Education 129 (1) 40-49.  

  

Den tidigare artikeln (4) McAllister, B.A., & Plourde, L.A. (2008). Enrichment 

Curriculum: Essential for Mathematically Gifted. Students Education 129 (1) 40-49, 

som till en början valts ut upptäcktes vid senare tillfälle vara omöjlig att hitta i fulltext. 

Genom sökning på McAllister et. al (2008) titel gav sökresultatet endast en annan 

artikel. Artikeln var peer reviewed och visade sig vara relevant för studien och valdes 

därför: 

(4) Gavin, M. K., & Casa, T. M., & Adelson, J. L., & Carroll, Susan R., & Sheffield, 

Linda Jensen,  et al. (2007). Project M3: Mentoring Mathematical Minds--A 

Research-Based Curriculum for Talented Elementary Students.  Journal of Advanced 

Academics, 18 (4), 566-585. 

  

Vid en sista sökning användes sökorden gifted child* AND primary school*. Det 

resulterade i 70 träffar. Därefter avgränsades sökningen till peer reviewed samt år 

2010-2019. Det resulterade i 38 sökträffar varpå ytterligare avgränsning gjordes till 

att exkludera utbildningnivå “intermediate grades, middle schools, higher education, 

kindergarten, preschool education, postsecondary education, secondary education, 

high schools” och “junior high schools”. Det resulterade i 22 sökträffar där samtliga 

abstrakt lästes och följande artikel valdes ut:  

(5) Dimitriadis, C. (2012). How Are Schools in England Addressing the Needs of 

Mathematically Gifted Children in Primary Classrooms? A Review of Practice. The 

Gifted Child Quarterly, 56 (2) s 59-76. 

4.2.2 Sökning i databasen Libris 

I en första sökning användes sökorden math* gift* child* och sökningen avgränsades 

till avhandlingar, vilket resulterade i åtta träffar. Abstrakten lästes och två 

avhandlingar valdes ut till studien: 

(6) Szabo, A. (2017). Mathematical abilities and mathematical memory during 

problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils. Diss: 

Stockholm. Stockholms universitet. 2017. Stockholm.  

(7) Mellroth, E. (2013). Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing 

mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse 

ability classroom. Doctoral thesis, Karlstad university. 2013. Karlstad. 

En andra sökning gjordes med sökorden mate* fallenhet* grundskola* och sökningen 

avgränsades till avhandlingar. Det resulterade i två träffar på samma avhandling, den 

ena var en internetresurs och den andra en bok:  

(8) Pettersson, E. (2011). Studiesituationen för elever med särskilda matematiska 

förmågor. Diss: Växjö Linnéunivers. 2011. Växjö. 

 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/McAllister,+Brook+Anne/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Plourde,+Lee+A/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Education/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/McAllister,+Brook+Anne/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Plourde,+Lee+A/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Education/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Gavin,+M.+Katherine/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Casa,+Tutita+M/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Adelson,+Jill+L/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Carroll,+Susan+R/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Sheffield,+Linda+Jensen/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Sheffield,+Linda+Jensen/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Advanced+Academics/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Advanced+Academics/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Journal+of+Advanced+Academics/02007Y07Y01$23Jul+2007+-+Sep+2007$3b++Vol.+18+$284$29/18/4?accountid=14827
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4.2.3 Sökning i databasen OneSearch 

En första sökning gjordes med sökorden math* "teaching methods" "gifted children" 

och sökningen avgränsades till primary school och peer reviewed. Det gav 13 träffar 

och dessa granskades genom att läsa titlarna samt abstrakten. En artikel valdes ut: 

(9) Dixon, F.A., Yssel, N., Mcconnell,  J. M., &  Hardin, T. (2014) Differentiated 

Instruction, Professional Development, and Teacher Efficacy. Journal for the 

Education of the Gifted, 37 (2), 111–127.  

En andra sökning gjordes med sökorden math* gifted* child* "teaching method". 

Sökningen avgränsades till peer reviewed samt åren 2018–2019 för att få syn på den 

senaste forskningen. Det resulterade i 21 träffar och samtliga abstrakt lästes och 

därefter valdes följande artikel ut: 

(10) Miedijensky, S. W., & Belle, S., & Michael, F. (2018). Learning environment 

for the gifted-What do outstanding teachers of the gifted think? Gifted Education 

International, 34 (3). 

En tredje sökning gjordes på svenska med sökorden mat* förmåg* och sökningen 

avgränsades till avhandlingar. Det resulterade i 20 träffar där samtliga titlar lästes och 

utifrån syftet för studien valdes fem abstrakt ut för vidare läsning. Slutligen valdes 

två relevanta licentiatavhandlingar ut: 

(11) Dahl, T. (2012). Problem-solving can reveal mathematical abilities: How to 

detect students' abilities in mathematical activities. Diss: Kalmar Linnéunivers. 

(2012). Kalmar.  

(12) Petersson, E. (2008). Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en 

pedagogisk praktik. Diss: Växjö universitet. (2008). Växjö. 

Totalt resulterade ovanstående sökningar i sju artiklar, tre avhandlingar och två 

licentiatavhandlingar som utgör underlaget för kommande resultat (se bilaga 1). 

4.3 Avgränsningar 

De inkluderingskritierier som valts för studien har varit vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar både från Sverige och internationellt. Denscombe (2017) skriver att 

validiteten av den insamlade data kan kontrolleras genom användningen av olika 

geografiska kontexter. Därav valet att inkludera både svensk och internationell 

forskning. Det har även upptäckts att mer forskning har gjorts om begåvade elever 

internationellt än i Sverige, därför är det ytterligare en anledning att inkludera 

internationell forskning för att kunna besvara frågeställningen. Internationell 

forskning om anpassningar för begåvade elever kan generaliseras till svensk 

forskning under förutsättning att skolformer liknar varandra, därför har artiklar från 

andra länder med liknande skolformer valts ut. Denscombe (2017) skriver också att 

validiteten av forskningen kan kontrolleras genom att använda kontrasterande 

informationskällor. Exempelvis genom att samla in data från olika tidpunkter. 

Forskning har därför samlats in mellan åren 2000-2019. En specifik sökning har gjorts 

med förbehållet 2018-2019 för att få syn på nyare forskning. Även om en artikel är 

cirka 15 år gammal upplevdes den relevant för att besvara studiens frågeställning. För 

https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sage_s10_1177_0162353214529042&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,math*%20%22teaching%20methods%22%20%22gifted%20childrens%22%20primary%20school&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sage_s10_1177_0162353214529042&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,math*%20%22teaching%20methods%22%20%22gifted%20childrens%22%20primary%20school&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CMiedijensky%2C%20Shirley&vid=primo-custom-lnu
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CWallace%2C%20Belle%20(Editor)%20&vid=primo-custom-lnu
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2C%20Shaughnessy%2C%20Michael%20F%20(Editor)&vid=primo-custom-lnu
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sage_s10_1177_0261429417754204&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,math*%20gifted*%20child*%20%22teaching%20method%22&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sage_s10_1177_0261429417754204&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,math*%20gifted*%20child*%20%22teaching%20method%22&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:DiVA.org:lnu-21205&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,mat*%20f%C3%B6rm%C3%A5g*&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:DiVA.org:lnu-21205&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,mat*%20f%C3%B6rm%C3%A5g*&offset=0
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att ytterligare öka tillförlitligheten i studien har det enbart valts ut vetenskapligt 

granskade avhandlingar och artiklar.  

Avhandlingar och artiklar ur ett elevperspektiv har exkluderats eftersom 

frågeställningen utgår från ett lärarperspektiv, även om det hade kunnat bidra till mer 

kunskap var dess relevans för studien inaktuell. Ytterligare exkludering har varit 

avhandlingar och artiklar om begåvade elever i gymnasiet samt högre studier för att 

minska irrelevanta sökträffar. Under sökprocessen har justeringar behövts göras 

gällande målgruppen lågstadieelever eftersom sökträffarna har varit för få för att svara 

mot vår frågeställning. Begreppen primary school och elementary school har därav 

exkluderats vid en del av sökningarna i databaserna Libris och OneSearch. I samtliga 

databaser har även begreppet child använts vid några sökningar för att skapa fler 

sökträffar och relevanta artiklar (se bilaga 1). Till studien har ett antal relevanta 

artiklar om begåvade elever i mellanstadiet valts ut. Det lästa innehållet i dess abstrakt 

tyder på att forskning om anpassningar kan generaliseras till begåvade elever oavsett 

årskurs i grundskolan. 

4.4 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en metod för att kunna analysera innehåll, i detta fall, resultat i 

avhandlingar och artiklar som andra författare har publicerat. Den insamlade data 

avser kunna besvara vår frågeställning om hur lärare kan anpassa 

matematikundervisning för att gynna begåvade elever i lågstadiet. Genom att 

sammanställa resultat från avhandlingar och artiklar kan anpassningar som är 

gynnsamma och svarar mot begåvade elevers behov i matematikundervisning 

identifieras (Denscombe, 2017). 

4.5 Etiska överväganden 

Det är av vikt vid en systematisk litteraturstudie att tidigare forskning som valts är 

vetenskapligt granskad. Den tidigare forskning som valts har avgränsats till peer 

reviewed, vilket menas just att den har kritiskt granskats av andra forskare. I och med 

det kan resultatet i forskning anses tillförlitligt (Vetenskapsrådet, 2017). Genom att 

välja forskning som tar upp olika perspektiv och presentera tidigare resultat på hur 

matematikundervisning kan anpassas för begåvade elever är syftet att skapa en 

trovärdighet för studien. För att skapa objektivitet utesluts personliga riktningar och 

det är upp till varje läsare att skapa sig egna tolkningar. All forskning som valts 

kommer presenteras i studien samt refereras på ett korrekt sätt för att säkerställa 

tillförlitligheten i studien.   
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5 Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras först de teoretiska perspektiv som identifierats i de utvalda 

avhandlingar och artiklar. Sedan presenteras en tematisering av vad som framkommit 

i analysen i relation till studiens syfte. 

5.1 Teoretiska utgångspunkter 

5.1.1 Konstruktivistiskt perspektiv 

De avhandlingar som valts till studien utgår från Krutetskiis identifieringsmodell för 

att beskriva vad som innefattar matematisk begåvning. Krutetskiis artikel från 1976 

som författarna refererar till heter “The Psychology of Mathematical abilities in 

schoolchildren” och kan signalera en konstruktivistisk utgångspunkt (Dahl, 2012; 

Gavin et al., 2007; Mellroth, 2018; Pettersson, 2008, 2011; Szabo, 2017). Krutetskiis 

definition av begåvning riktar sig mot matematiska förmågor som används i skolans 

lärandekontext. Definitionen beskrivs idag fortfarande vara applicerbar av vad som 

innefattar matematisk begåvning (Dahl, 2012). Med konstruktivismen menas att 

människor konstruerar kunskap och lärande i interaktion med de erfarenheter de är 

med om. Människor får intryck i allt de möter och omsätter detta till egna kognitiva 

processer i hjärnan. Processerna lagras sedan i minnet för att kunna “hämtas ut” vid 

behov. Det kan exempelvis vara vid problemlösning, olika typer av lärande, 

beslutsfattande och så vidare (Säljö, 2014). 

Tre avhandlingar beskriver att lärare, för att uppnå en effektiv 

matematikundervisning, ska ha kunskap om vad elever redan vet och förstår. Det för 

att elever ska få möjlighet att knyta redan inhämtade kunskaper till nya idéer och 

därmed kunna utveckla sina matematiska förmågor (Dahl, 2012; Pettersson, 2011; 

Szabo, 2018). När begåvade elever kommer i kontakt med nya problem konstrueras 

nya kognitiva processer. Genom undervisning som ger möjlighet till reflektion, 

diskussion och resonemang med lärare och andra elever kan nya kognitiva processer 

konstrueras vidare (Phillips & Soltis, 2014). En metod som förespråkas är 

utmanande problemlösningsuppgifter. Det som författarna skriver tolkas i enlighet 

med konstruktivismens syn på att konstruera kognitiva processer som skapas i 

interaktionen med omgivningen (Dahl, 2012; Gavin et al., 2007; Pettersson, 2011; 

Szabo, 2017). 

5.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

I tre artiklar (Dimitriadis, 2012, Rubenstein et al., 2015 & Kim, 2006) tas begreppet 

feedback upp. I Dimitriadis (2012) och Rubenstein et al. (2015) artiklar finns också 

begreppet scaffolding med. Dessa två begrepp signalerar ett sociokulturellt 

perspektiv. Det sociokulturella perspektivet utgår från tankar om att utveckling och 

lärande sker i det sociala och kulturella samspelet. För att kunna delta i samspelet 

krävs det viktigaste verktyget, språket. Genom språket kan vi lära oss att tolka och 

hantera vår miljö samt utveckla vår problemlösningsförmåga. Med språket kan vi 

också delta i sociala sammanhang och i dialogen med oss själva. I den inre dialogen 
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utvecklas resonemangsförmågan vilket också ligger till grund för att utveckla det egna 

tänkandet (Säljö, 2014; Phillips & Soltis, 2014).  

Rubenstein et al. (2015) och Kim (2006) tar upp begreppet feedback som en viktig 

del i lärandeprocessen. För att elever ska utveckla sina kunskaper och för att lärande 

ska ske behöver lärare ge feedback. Feedback innebär att lärare ger ständig 

återkoppling till elever och att de får möjlighet att utveckla sitt lärande (Lundahl, 

2014). Scaffolding beskrivs som en anpassning för att bemöta begåvade elevers 

utvecklingsbehov. Det kan genomföras genom lärarlett stöd eller genom grupper med 

begåvade elever där lärande skapas tillsammans (Dimitriadis, 2012; Rubenstein et al., 

2015). Begreppet scaffolding myntades av Vygotskij och innebär att elever får stöd 

och stöttning i mötet med nya områden eller när de ställs inför problem. Scaffolding 

bygger på kommunikation mellan lärare och elev eller elev och elev. Den som är mer 

erfaren hjälper den som är mindre erfaren att klara av uppgifter utan att lösa dem eller 

ge för mycket stöd (Säljö, 2014; Phillips & Soltis, 2014). 

I övriga artiklar nämner inte författarna något teoretiskt perspektiv eller begrepp som 

kan tyda på vilken teoretisk utgångspunkt de har utgått från. 

5.2 Forskningsresultat 

Resultatet som samlats in baseras främst på internationell forskning på grund av att 

få studier har gjorts i Sverige. Det internationella urvalet som gjorts grundar sig i att 

skolsystemen liknar det svenska skolsystemet och därav också varandra. Både 

internationell och svensk forskning som sammanfattas nedan visar på likheter hur 

lärare kan anpassa matematikundervisning för att gynna begåvade elever. Det resultat 

som samlats in har visat att forskning som gjorts inom området främst utgått från äldre 

grundskoleelever än elever i lågstadiet. Forskningen beskriver anpassningar som 

generellt gynnar begåvade elever i matematik. I vår studie innebär det att 

anpassningar även kan appliceras till lågstadieelever.  

För att veta vilka anpassningar som gynnar begåvade elever är det av vikt att lärare 

identifierar vem som är begåvad. Det är därför lämpligt att reda ut hur begåvade elever 

yttrar sig. 

5.2.1 Begåvade elever 

 

Enligt Dahl (2012), Pettersson (2008; 2011) och Szabo (2017) finns det många sätt 

att benämna begåvade elever exempelvis särbegåvade eller särskilt begåvade. Dessa 

elever beskrivs också besitta särskilda matematiska förmågor. Begåvning har 

historiskt ansetts vara en medfödd förmåga och mätts med psykometriska tester, så 

kallade IQ-tester. Szabo (2017) skriver att Krutetskii kritiserade dessa tester och 

framhöll att begåvning delvis är medfött. Mellroth (2018) skriver att nyare forskning 

inte enbart använder sig av psykometriska tester för att fastställa begåvning eftersom 

begåvning inte alltid visar sig höra ihop med högt IQ. Begåvning ansågs av Krutetskii 

vara en kombination av arv och miljö, vilket förutom Szabo (2017) också Mellroth 

(2018) och Pettersson (2008) skriver. 
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Pettersson (2011) skriver att begåvade elever besitter begåvning inom ett specifikt 

område. Hon skriver att elever med begåvning inom matematik har specifika 

matematiska förmågor och en matematisk kreativitet. Det beskrivs yttra sig utifrån tre 

punkter, för det första har begåvade elever lättare för matematik i kontrast till sina 

klasskamrater. För det andra anses de vara duktiga, ofta har de svaret i huvudet utan 

vidare betänketid samt blir färdiga med tilldelade uppgifter snabbare. För det tredje 

innefattar matematisk begåvning också att elever kan dra slutsatser utifrån olika 

problem samt har en fördjupad förståelse för de uppgifter de ställs inför. De kan också 

generalisera problem och därigenom ta sig an olika problem på flera olika sätt. 

5.2.2 Acceleration 

 

Acceleration kan vara en fördelaktig anpassning i undervisning för begåvade elever 

(Dimitriadis, 2012; Gavin et al., 2007; Kim, 2006; Mellroth, 2018; Petersson, 2008, 

2011; Rotigel et al., 2004; Szabo, 2017). Författarna skriver att acceleration innebär 

att begåvade elever arbetar snabbare i sin egen takt än sina klasskamrater, antingen i 

läromedel eller tillsammans med högre årskurser. Szabo (2017) skriver att 

acceleration kan gynna utvecklingen för begåvade elever eftersom de inte behöver 

vänta in övriga klasskamrater och inte heller lägga tid på repetitioner som de sedan 

länge behärskar.  Gavin et al. (2007) och Kim (2006) beskriver att begåvade elever 

behöver ges möjlighet att kunna arbeta snabbare än övriga elever och arbeta mot 

högre mål i läroplanen för att tillgodose deras lärandebehov. Gavin et al. (2007) och 

Rotigel et al. (2004) tillägger också att acceleration i kombination med berikning är 

en anpassning som kan öka begåvade elevers kunskaper.  

Mellroth (2018) och Rotigel et al. (2004) skriver att acceleration kan bli gynnsamt 

förutsatt att lärare differentierar matematikundervisningen, det vill säga förändrar 

den. Mellroth (2018) skriver dock att om acceleration används enbart genom att elever 

får arbeta individuellt och intensivt kan det vara kontraproduktivt. Författaren skriver 

att lärare bör reflektera över om acceleration kan vara en anpassning för alla begåvade 

elever eftersom vissa elever kan gynnas och andra inte. Acceleration bör därför 

kombineras med berikning och nivågruppering enligt Dimitriadis (2012). Pettersson 

(2008) beskriver nackdelar när elever undervisas med acceleration i klassrummet. När 

lärare anpassar matematikundervisning med hjälp av acceleration kan det vara 

problematiskt att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Författaren skriver 

att detta oftast är omöjligt eftersom elever kan arbeta med material från högre 

årskurser men också befinna sig inom olika områden. Vidare beskriver författaren att 

anpassningen kan bli som en hastighetstävling där syftet blir att elever ska komma så 

långt fram som möjligt och följden blir att förståelsen inte prioriteras. Även Kim 

(2006) beskriver negativa aspekter av acceleration, så som att elever inte kan 

tillgodoses en kvalitativ matematikundervisning samt att de får ta eget ansvar för sin 

kunskapsutveckling utan lärarlett stöd. 

5.2.3 Berikning 

 

En annan anpassning som beskrivs gynna begåvade elever är berikning (Dimitriadis, 

2012; Gavin et al., 2007; Kim, 2006; Mellroth, 2018; Pettersson 2008, 2011; Rotigel 

et al., 2004; Szabo, 2017). Berikning av undervisning innebär enligt författarna en 

fördjupning av det matematiska innehållet. De beskriver hur kursplanen för begåvade 
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elever kan berikas genom att introducera nya områden eller genom att ge elever 

möjlighet att fördjupa sig inom olika uppgifter. Pettersson (2008) skriver att när lärare 

anpassar matematikundervisning med hjälp av berikning kan elever vara med på 

gemensamma genomgångar och följa den aktuella kursplanen. Pettersson (2011) 

skriver att begåvade elever måste utmanas och få möjlighet att utveckla sina 

matematiska förmågor genom berikade öppna problemlösningar:  

De ska bygga på elevens tidigare kunskaper och göra det möjligt för eleven att 

upptäcka nya matematiska begrepp och metoder. Problemen ska vara rika med många 

möjligheter för eleverna att upptäcka mönster och samband, reflektera över olika 

lösningsstrategier, utvidga sina kunskaper och komma in på närbelägna områden 

(Pettersson, 2011, s. 53).  

Det innebär att lärare genom att utforma rika problem på ett varierat sätt möjliggör att 

alla elever får använda och utveckla sina matematiska förmågor.  Uppgifterna är till 

en början utformade för att alla elever ska få möjlighet att diskutera och lösa dem. 

Nästa steg för begåvade elever är att arbeta utifrån samma problem men där lärare 

berikar deluppgifter på en mer avancerad nivå (Pettersson, 2011). Szabo (2017) lyfter 

också vikten av att begåvade elever ska ges möjlighet att fördjupa sig i uppgifter de 

är intresserade av. 

Mellroth (2018) skriver att berikning också kan göras genom att differentiera 

instruktioner i uppgifter för att kunna utmana alla elever. Negativa aspekter i arbetet 

med en berikande matematikundervisning beskrivs vara planeringen av varje enskild 

lektion och ibland även under lektionstillfället i sig. Detta kräver ofta ytterligare stöd 

och medel utifrån (Kim, 2006; Pettersson, 2008). Pettersson (2008) poängterar också 

vikten av att anpassningar som görs är genomtänkta och stimulerande för att skapa 

vidare intresse för matematik. En problematik som lyfts är lärares brist på kunskaper 

i hur berikning ska genomföras vilket leder till att elever blir tilldelade uppgifter som 

inte utökar deras kunskaper (Pettersson, 2008). 

5.2.4 Differentiering 

 

Skolverket (2019a) skriver att undervisning ska individualiseras efter varje elevs 

behov och förutsättningar för att alla elever ska kunna utveckla sina förmågor så långt 

som möjligt. Individualisering är något Pettersson (2011) också beskriver som en 

gynnande anpassning för begåvade elever i matematik. Författaren beskriver att 

individualisering är en typ av differentiering som kan genomföras i det heterogena 

klassrummet. Differentiering kan antingen göras pedagogiskt, genom 

individualisering, eller organisatoriskt, genom nivågruppering (Pettersson, 

2011). Många författare beskriver att det är inte enbart differentiering genom 

individualisering som kan gynna begåvade elever utan också differentiering genom 

nivågruppering (Dimitriadis, 2012; Kim, 2006; Mellroth, 2018; Petersson 2008, 

2011; Rotiguel et al., 2004; Rubenstein et al., 2015; Szabo, 2017).  

Rubenstein et al. (2015) beskriver vikten av att lärare känner till elevers kunskaper 

för att kunna dela in dem i grupper som kan gynna deras matematiska utveckling. 

Szabo (2017) beskriver fördelen med nivågruppering av begåvade elever, så kallade 

ability groups. Fördelen enligt Szabo (2017) är att begåvade elever ges möjlighet att 

samverka matematiskt med andra elever som besitter liknande förmågor och 
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kunskaper som dem själva. För att en ability group ska vara gynnsam bygger det på 

frivilligt deltagande, uppgifterna måste vara berikade där elever ges mer djup än bredd 

för att utvecklas. Szabo (2017) förklarar att elever som under ett år fått delta i ability 

groups i kombination med acceleration också visade på bättre resultat än begåvade 

elever som deltog i den heterogena klassrumsundervisningen. Pettersson (2011) 

beskriver att nivågruppering är en anpassning som gynnar begåvade elever under 

förutsättningen att lärare differentierar syftet och innehållet i undervisningen. Enligt 

Rubenstein et al. (2015) finns det dokumenterade studier om vilka utmaningar det 

finns med differentiering och dess användning. Exempelvis att lärare själva förväntas 

ha kunskaper och intresse som krävs för att se till att begåvade elevers behov 

tillgodoses. Dahl (2012) skriver att det inte alltid är givet att begåvade elever 

utvecklar sina matematiska förmågor till följd av att de placeras i en homogen grupp. 

Kim (2006) skriver att negativa effekter vid nivågruppering är att begåvade elever 

tilldelas mindre lärarledd tid än övriga grupper och att uppgifterna sällan är tillräckligt 

utmanande. 

Dixon et al. (2014) skriver om hur differentiering kan användas för att utgå från 

elevers styrkor, intressen och behov. Vidare beskriver de att genom att differentiera 

instruktioner beroende på matematiska kunskaper och intresse kan en mer 

framgångsrik matematikundervisning uppnås. Mellroth (2018) skriver att 

differentiering är en anpassning som möjliggör inkludering av bland annat begåvade 

elever i matematikundervisningen.  Det finns viktiga aspekter lärare bör ta hänsyn till 

när matematikundervisning differentieras för begåvade elever i det heterogena 

klassrummet. Lärare ska erbjuda en trygg och tillåtande klassrumsmiljö där det är 

accepterat att misslyckas och göra fel. Lärare ska också acceptera elevers olikheter 

samt erbjuda en utmanande matematikundervisning som bemöter olika behov men 

också kontinuerligt utvärdera matematikundervisningen. Vidare skriver Mellroth 

(2018) att differentiering av innehållet, anpassningar och undervisningsmiljön måste 

göras för att kunna bemöta alla elevers behov. Olika elever kan behöva olika 

kombinationer av anpassningar för att matematikundervisningen ska bli så gynnsam 

som möjligt.   
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6 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en metoddiskussion som följs av en 

diskussion av resultatet i relation till denna systematiska litteraturstudies syfte och 

frågeställning. Slutligen presenteras slutsatsen för studien samt förslag på vidare 

forskning inom området. 

6.1 Metoddiskussion 
 

En systematisk litteraturstudie genomfördes för att kunna identifiera 

vilka anpassningar som sägs gynna begåvade elever men också för att identifiera om 

det finns anpassningar som är gynnsammare än andra. 
 
Studien baseras på fem avhandlingar och sju artiklar vilken är en liten del av den 

forskning som gjorts om anpassningar för begåvade elever. För att styrka resultatet 

hade mer forskning inom området behövt samlats in vilket inte var möjligt på grund 

av tidsramen. Det som dock stärker resultatet för vår studie är att vissa forskare 

refererar till varandras forskning.  
 
Vid sökningen hittades endast ett fåtal svensk forskning inom området. Anledningen 

är att det enbart finns lite forskning som är granskad inom området begåvade elever i 

matematik i Sverige. Därför valdes också forskning som gjorts internationellt med 

liknande skolsystem. Genom att använda forskning som gjorts i andra länder kunde 

vi upptäcka att det fanns likheter i hur lärare anpassar matematikundervisning för 

begåvade elever. Vi kan även se att den granskade forskningen ser likvärdigt på hur 

matematikundervisning kan anpassas oavsett geografisk placering med liknande 

skolsystem och kan därför också generaliseras till det svenska skolsystemet.  

Under sökprocessen hittades få avhandlingar och artiklar som riktade sig mot 

begåvade elever i lågstadiet vilket ledde till att ålderskategorin fått utökas till hela 

grundskolan. Att majoriteten av forskningen inte riktar sig mot lågstadiet kan bero på 

att forskning främst gjorts på äldre elever i grundskolan. Vid läsning av abstrakt 

upptäcktes att forskningen visade på likheter oavsett årskurs, därför valdes forskning 

även från högre årskurser i grundskolan att inkluderas. Valet av att inkludera 

forskning från högre årskurser kan ifrågasättas eftersom vår studie riktar sig mot 

lågstadieelever. Däremot framkom det tydligt att anpassningar som gynnar begåvade 

elever är lika oavsett årskurs och kan därför även appliceras till lågstadieelever. 

Sökningar med sökordet begåvning i matematik resulterade i stort antal träffar. Detta 

medförde svårigheter i att förfina och hitta lämpliga sökord för att begränsa sökningen 

och kunna besvara vår frågeställning. Dels visade sig många träffar vara irrelevanta, 

dels var antalet träffar utifrån det initiala valet av sökord för hög för att göra ett 

trovärdigt urval. För att minska antalet träffar och hitta relevant forskning användes 

därför trunkering. Sökningarna begränsades även till peer reviewed och forskning 

som publicerats mellan 2000 och 2019. En anledning till detta var att begränsa antalet 

vetenskapligt granskad forskning men också att kunna använda både äldre (från 2004) 

och nutida forskning i området. Även om forskningen som valts är från olika 

tidpunkter visade de sig vara relevanta för vår studie. De anpassningar som nämndes 

2004 är även de anpassningar som idag anses gynna begåvade elever.  
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Utvald forskning från olika databaser har analyserats med en induktiv ansats och 

målet har varit att exkludera personliga åsikter och utesluta ställningstaganden kring 

ämnet. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Begåvade elever 

 

För att kunna anpassa matematikundervisningen utifrån begåvade elevers behov är 

det viktigt att lärare i ett tidigt skede identifierar eventuell begåvning (Pettersson, 

2008; 2011; Szabo, 2017). Hur lärare ska gå tillväga när begåvade elever ska 

identifieras är inte enkelt. Dels på grund av att det inte finns något entydigt begrepp 

på vad begåvning innefattar och dels för att det inte finns några riktlinjer eller ramar 

att följa för att lärare ska kunna identifiera begåvade elever. Även om lärare är 

medvetna om hur en begåvad elev yttrar sig kan det vara svårt att med säkerhet avgöra 

om eleven är begåvad. Oavsett ska lärare anpassa undervisning för att begåvade elever 

ska få möjlighet att utvecklas i nivå med sin förmåga. För verksamma lärare är det en 

utmaning som kräver tid och kunskap men också stöd från skolledning.  

Enligt Skolverket (2019a) ska undervisning anpassas utifrån varje elevs behov och 

förutsättningar. För att kunna anpassa matematikundervisningen måste lärare ha 

vetskap om var olika elever befinner sig. Pettersson (2011) påpekar att en del 

begåvade elever aldrig upptäcks på grund av att de inte presterar i nivå med sin 

förmåga och inte visar något intresse till undervisningen som bedrivs (Pettersson, 

2008; 2011). För att undvika att missa begåvade elever oavsett hög eller låg prestation 

kan ett förhållningssätt vara att implementera fler dialoger mellan lärare och elever. 

Fördelen med dialoger är att lärare kan skapa sig en bild om hur elever uppfattar 

matematikundervisning, vad de är intresserade av och vill utveckla i matematik. Först 

när lärare har vetskap om elevers kunskaper och intressen kan matematikundervisning 

anpassas utifrån varje elevs behov. Det kan innebära att elever dels får möjlighet att 

fördjupa sig inom olika matematiska områden, dels att elever får möjlighet till en mer 

individualiserad undervisning i likhet med Lgr 11s föreskrifter (Skolverket, 2019a). 

Nackdelen kan vara att dialoger tar tid från undervisningen och övriga elever går 

miste om lärarledd undervisning.   

Mattsson och Pettersson (2015) poängterar att anpassningar som repetition och extra 

uppgifter inte gynnar begåvade elever på grund av de inte utmanas och därmed inte 

kan utveckla sina matematiska förmågor. Det är något som även observerats under 

våra verksamhetsintegrerade dagar. En anledning till att lärare anpassar 

undervisningen på detta sätt är att det kan vara problematiskt att möta varje enskild 

elevs behov i det heterogena klassrummet.  En annan anledning kan vara att lärare 

även saknar kunskap om hur begåvade elever kan utmanas i 

matematikundervisningen. Som lärare är det viktigt att inte utsätta begåvade elever 

för denna typ av uppgifter utan snarare möjliggöra fördjupande och eller utmanande 

matematikundervisning för att utveckla begåvade elevers förmågor. 

6.2.2 Acceleration 

 

Fördelen med acceleration benämns av ett flertal författare som en gynnande 
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anpassning av undervisningen (Dimitriadis, 2012; Gavin et al., 2007; Kim, 2006; 

Mellroth, 2018; Pettersson, 2008, 2011; Rotigel et al., 2004; Szabo, 

2017).  Acceleration beskrivs vara en fördelaktig anpassning eftersom begåvade 

elever kan arbeta fortare än övriga i klassen och inte behöver utsättas för 

repetitionsuppgifter (Pettersson, 2011). När lärare anpassar undervisning för 

begåvade elever genom acceleration kan det även skapa svårigheter i det heterogena 

klassrummet. Dels på grund av att elever arbetar med olika läromedel och i olika takt, 

dels för att lärare får svårigheter att genomföra gemensamma genomgångar samt 

diskussioner. Acceleration är dock den anpassning som upplevs vara mest 

förekommande i undervisning i Sverige (Pettersson, 2011). En möjlig förklaring till 

det kan vara att acceleration är en enklare anpassning för lärare att genomföra. För 

det första krävs det ingen större tidsåtgång från övriga elever i klassrummet. För det 

andra krävs det mindre planeringstid från lärare om begåvade elever tilldelas extra 

uppgifter som de arbetar självständigt med. För det tredje kan det vara svårt för lärare 

att möta begåvade elevers kunskapsbehov och därför kan en lösning vara att de får 

delta i matematikundervisning i en högre årskurs.   

Även om acceleration upplevs som den anpassning som lärare använder sig mest av 

är det dock viktigt att ha i beaktning att den inte är gynnande för alla elever då den 

bygger på individuellt arbete (Mellroth, 2018). Acceleration i kombination med en av 

de andra anpassningarna har visat sig vara mer gynnsamt för vissa begåvade elever 

än enbart acceleration. Därför är det av stor vikt att lärare provar olika anpassningar 

och kombinerar dem för att finna den anpassning eller den kombination som gynnar 

en begåvad elev. 

6.2.3 Berikning 

 

I likhet med acceleration är berikning en anpassning som kan gynna begåvade elever 

i matematikundervisningen (Dimitriadis, 2012; Gavin et al., 2007; Kim, 2006; 

Mellroth, 2018; Pettersson 2008, 2011; Rotigel et al., 2004; Szabo, 2017). 

Fördelar med att lärare anpassar undervisning genom berikning är att det ger 

möjlighet för elever att fördjupa sig i uppgifter som intresserar och utmanar dem. 

Dessutom möjliggör lärare inkludering av alla elever i klassrummet eftersom 

gemensamma genomgångar och diskussioner kan genomföras oavsett kunskapsnivå. 

Det kan dock finnas nackdelar med berikning, dels för att det skapar svårigheter för 

lärare att planera den dagliga undervisningen, dels för att det krävs stöd från 

skolledning och samarbete mellan arbetslag. Utöver det anser också Pettersson (2011) 

att ett brett utbud av läromedel är ett måste för att lärare ska kunna berika 

undervisningen utifrån varje elevs behov. 

Ett gynnande sätt att berika matematikundervisning som lyfts av Pettersson (2011), 

och även diskuterats under vår utbildning, är öppna och rika problemlösningar som 

kan möjliggöra utvecklingen av alla elevers matematiska förmågor. Utifrån dessa 

uppgifter kan även begåvade elever gynnas i det heterogena klassrummet eftersom 

uppgifterna kan individualiseras. Dock är berikningsuppgifter inget som har 

uppmärksammats under våra verksamhetsintegrerade dagar. Som forskningen 

beskriver kan detta bero på att det är svårt för lärare att anpassa 

matematikundervisningen med hjälp av berikningsuppgifter eftersom det kräver att 

uppgifterna berikas av lärare för att elever ska kunna fördjupa sig. Det framkommer 
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att denna typ av anpassning är gynnsam för många begåvade elever och bör därför 

implementeras i matematikundervisningen. Dock skriver Pettersson (2011) att 

berikning ytterst sällan används i Sverige vilket kan ifrågasättas eftersom det har visat 

sig vara en gynnsam anpassning för begåvade elever i matematik. 

6.2.4 Differentiering 

 

Differentiering innefattar all sorts förändring i undervisningen, det vill säga alla 

anpassningar som görs i klassrummet (Dimitriadis, 2012; Kim, 2006; Mellroth, 2018; 

Petersson 2008, 2011; Rotiguel et al., 2004; Rubenstein et al., 2015; Szabo, 2017). 

Ability grouping, eller nivågruppering, är en differentiering av undervisningen där 

elever placeras utifrån kunskapsnivå (Pettersson, 2008; 2011; Szabo, 2017). Det som 

gör nivågruppering gynnsamt är inte gruppen i sig utan lärares differentiering som 

möjliggör att begåvade elever får komma i kontakt med andra matematiska områden 

som de i den vanliga klassrumsundervisningen annars inte kunnat få. För att 

nivågruppering ska bli gynnsamt är det av vikt att lärare differentierar 

undervisningens syfte och matematiska innehåll men också att elever i gruppen ska 

kunna utmana varandra och föra resonemang och diskussion (Pettersson, 2011). En 

risk med nivågruppering är om det tänkta kunskapsutbytet i gruppen inte sker kan det 

leda till att anpassningen istället blir missgynnsam. Likväl kan det vara missgynnsamt 

om lärare inte differentierar matematikundervisningen och inte låter elever fördjupa 

sig inom olika matematiska områden. Lärare har därför ett stort ansvar att vara 

delaktiga i olika nivågrupper för att möjliggöra att diskussion och resonemang förs 

framåt. 

En svårighet kan vara att lärare saknar kunskap om hur differentiering som 

anpassning kan användas i klassrummet (Rubenstein, et al., 2015).  Dixon et al. 

(2014) skriver däremot att om lärare anpassar matematikundervisning med hjälp av 

differentierade instruktioner kan den bli framgångsrik. I likhet med andra författare 

anser Mellroth (2018) att differentiering gynnar begåvade elevers behov men 

poängterar också att differentierade instruktioner gynnar alla elever i det heterogena 

klassrummet. Till skillnad från andra författare lyfter Mellroth (2018) viktiga 

aspekter när lärare differentierar matematikundervisningen. Bland annat lyfter hon 

vikten av att lärare ska acceptera elevers olikheter, erbjuda en tillåtande 

klassrumsmiljö och erbjuda utmanande uppgifter utifrån enskilda elevers behov. Det 

innebär dels en inkludering av samtliga elever, dels en undervisning som bygger på 

individualisering vilket styrker målet med att alla elever skall få en likvärdig 

undervisning baserad på den enskildes behov och förutsättningar (Mellroth, 2018; 

Skolverket, 2019a).  

Utifrån observationer på verksamhetsintegrerade skolor framgår det att 

differentierade instruktioner är sällsynt förekommande. Däremot har det observerats 

en differentiering av undervisningen för de elever som har svårigheter i matematik. 

Det som kan vara problematiskt är att begåvade elever inte får den tiden de behöver 

eftersom fokuset läggs på de elever som har svårt att nå kunskapskraven. Det kan 

också ifrågasättas huruvida läroplanens mål om att alla elever ska utvecklas utifrån 

sina förutsättningar och behov uppnås. Troligtvis behövs mer medvetenhet och 

kunskap både för lärare och skolledning för att begåvade elever ska få rätt 

förutsättningar och anpassningar som gynnar deras utveckling. Genom att lärare 
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anpassar matematikundervisningen med hjälp av differentierade instruktioner kan 

begåvade elever ges större möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor och 

förhoppningsvis bibehålla sitt intresse för matematik. 

6.3 Slutsats 
 

Inledningsvis har denna systematiska litteraturstudie visat på svårigheten med att 

identifiera vilka elever i klassrummet som faktiskt besitter en begåvning i matematik. 

Dels för att vissa lärare kan sakna kunskap om vad begåvning innebär, dels för att en 

del begåvade elever inte är högpresterande utan snarare lågpresterande och uppfattas 

ointresserade.  

I den analyserade forskning framgår det vilka anpassningar som är gynnsamma för 

begåvade elever i matematik. Acceleration, berikning och differentiering är tre 

anpassningar som forskarna är överens om. Det är dock inte anpassningarna enskilt 

som är gynnande utan kombinationen dem emellan som visat sig skapa en 

framgångsrik matematikundervisning. För att någon av de tre anpassningarna ska 

gynna begåvade elever är en viktig faktor att lärare utgår från elevers eget intresse. 

Acceleration har visat sig vara den anpassningen där elever lämnas till mer 

självständigt arbete och anses som minst fördelaktigt av de tre anpassningarna. 

Däremot när lärare anpassar undervisningen utifrån acceleration i kombination med 

berikning har det visat sig vara mer gynnsamt för begåvade elever. Det som kan 

konstateras är att berikning har fler fördelar än de andra anpassningarna eftersom 

elever får möjlighet att fördjupa sig vilket är enligt forskningen en viktig komponent 

för att kunna utveckla matematiska förmågor. Den mest fördelaktiga kombinationen 

som kan tydas är när lärare anpassar matematikundervisningen med både berikning 

och differentiering. Det för att begåvade elever får mer utmanade instruktioner och 

får både arbeta individuellt och delta i grupper med likasinnade och samtidigt 

fördjupa sig i det matematiska innehållet.  

Avslutningsvis kan sägas att det är en ständig utmaning för lärare att anpassa 

matematikundervisningen för begåvade elever i lågstadiet. Genom att utgå från 

begåvade elevers intressen samt en kombination av de framgångsrika anpassningarna 

kan matematikundervisningen utformas för att gynna begåvade elever i lågstadiet. 

6.4 Vidare forskning 
 

Det finns ett fåtal vetenskapligt granskade avhandlingar och artiklar som diskuterar 

anpassningar i matematikundervisningen för begåvade elever i Sverige. Vidare 

forskning om anpassningar som skulle kunna göras i klassrummet med fokus på 

konkreta exempel skulle kunna hjälpa lärare att bedriva en mer individualiserad och 

gynnsam matematikundervisning. Ytterligare forskning som skulle vara intressant att 

undersöka är ur ett elevperspektiv. Eftersom forskningen säger att det är av vikt att 

anpassningar ska utgå från begåvade elevers intresse hade det därför varit intressant 

att veta vilka anpassningar de föredrar. 
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