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Föreliggande studie baserar sig på en kvalitativ metod som belyser hur åtta lärare 

arbetar med högpresterande elever i årskurs 1-3 i matematik. Detta syfte har 

besvarats genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att samtliga lärare 

använder sig av liknande utmanande uppgifter i arbetet med de elever som är 

högpresterande. Vidare betonar lärarna i studien att fokus ofta läggs på de elever som 

är lågpresterande eller som har svårigheter i matematik och att det är av denna 

anledning som dessa elever åsidosätts. Vår slutsats är att det krävs både tid och 

resurser för att kunna möjliggöra arbetet att utmana de elever som är högpresterande 

i matematik. Lärarna i studien önskar att man kunde nivågruppera eleverna i syfte att 

ge dessa elever utmanande uppgifter som de kan arbeta med tillsammans. Lärarna 

lyfter dock fram betydelsen av att läraren måste ge eleverna feedback och vägledning, 

eftersom att det är så eleverna utmanas vidare. 

 

Nyckelord: begåvning, grundskola, högpresterande elever, matematik.  
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1 Inledning 

Styrdokumenten, däribland Läroplanen (2011) och Skollagen (SFS 2010:800) lyfter 

tydligt fram att hänsyn ska tas till elevers olika behov och förutsättningar. Till 

exempel betonar Skollagen (SFS 2010:800) i §4 att ”barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”. Detta förtydligas ytterligare i en 

rapport från Skolverket (2012) där man poängterar att alla elevers behov och 

förutsättningar ska tas tillvara på i undervisningen då utbildningen ska vara likvärdig 

för alla. Detta att vara likvärdig innebär bland annat att de elever som har lättare för 

att nå utbildningens mål också ska beaktas och lyftas i undervisningen precis som de 

elever som är i behov av extra stöd.  

Man har utifrån de internationella kunskapsmätningarna PISA, PIRLS och TIMSS 

(Skolverket, 2016) kunnat konstatera att man har sett försämrade resultat för de 

högpresterande eleverna i matematik i Sverige. TIMSS rapport från 2015 påvisar 

även att svenska elever presterar under genomsnittet i matematik i jämförelse med 

EU- OECD länderna (Skolverket, 2015). I och med detta lyfter Skolverket (2015) fram 

att elever inte får den ledning och stimulans som de behöver och följden av detta är 

lägre prestationer och negativa upplevelser av skolgången. Vidare betonar 

Dimitriadis (2012) att lärare överlag lägger mer tid på de lågpresterande eleverna och 

att detta kan bero på bristande utbildning och kunskap hos läraren och att det i sin 

tur inte räcker till för att möta de högpresterande elevernas behov.  

Läroplanen och Skollagen samt tidigare forskning, däribland Engström (2008) och 

Pettersson (2008; 2011) framhåller att alla elever ska få möjligheten att utvecklas så 

långt som möjligt, detta oavsett om man är i behov av extra stöd eller är matematiskt 

begåvad. I och med detta är det högst relevant att undersöka hur några lärare på 

lågstadiet i årskurs 1-3 arbetar med högpresterande elever i matematik. 

Förhoppningsvis kan den här studien, genom att lyfta styrdokumentens innehåll, 

tidigare forskning samt lärares tankar, öka förståelsen för vad de högpresterande 

eleverna behöver för att utmanas vidare. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur åtta lärare i relation till sina egna kunskaper och 

skolans resurser arbetar med elever i årskurs 1-3 som är högpresterande i matematik.  

1.2  Forskningsfrågor 

- Hur beskriver lärarna att de karakteriserar högpresterande elever i 

matematik? 

- Hur upplever lärarna att de tillgodoser undervisning för högpresterande elever 

i matematik? 

- Vilka faktorer anser lärarna stödjer respektive hindrar undervisningen för de 

högpresterande eleverna i matematik? 

1.3  Uppsatsens disposition 

Arbetet inleds med en inledning som ger en inblick i vad arbetet handlar om och 

varför det är relevant att undersöka detta område närmre. Detta kapitel avslutas med 

syfte och forskningsfrågor. Därefter kommer en redogörelse för bakgrund och 

tidigare forskning. I bakgrunden tas begreppsdefinitionerna upp först; 

högpresterande, särskilt begåvade och matematiskt begåvade elever som alla är nära 

besläktade med varandra. Därefter redogörs de aktuella styrdokumenten som är 

relevanta för studien. Sedan går vi över på tidigare empirisk forskning där fokus är på 

undervisning och undervisningsformer.  

Under rubriken metod och material redogörs studiens genomförande, diskuterar val 

av metod samt hur denna metod genomfördes. Urval redovisas även under denna 

rubrik. I slutet av denna del i arbetet redovisas reliabilitet, validitet och etiska 

överväganden, där vi beskriver hur hänsyn har tagits till dessa principer i studien. 

Därefter följer rubrikerna resultat, analys, diskussion, avslutning, referenser och 

bilagor. I resultatdelen redogörs resultatet som vi har fått av de intervjuer som har 

genomförts. Diskussionsdelen är uppdelad i metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Arbetet avslutas med en slutsats och en kort redogörelse för eventuell framtida 

forskning kring det studerande området. Intervjuguiden och informationsbrevet 

bifogas som bilagor längst bak i arbetet.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Följande avsnitt avser att belysa begreppsdefinitioner, styrdokument och tidigare 

forskning med avseende på undervisning. Fokus i studien är de högpresterande 

eleverna, men vi har valt att även jämföra dessa med gruppen särskilt begåvade 

elever för att tydligt påvisa skillnaderna elevgrupperna emellan då dessa ofta 

sammanblandas. Vårt fokus är inte bara högpresterande elever utan de ska även vara 

matematiskt begåvade, därför har vi även kort beskrivit denna grupp.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

2.1.1 Högpresterande elever 

De högpresterande eleverna är enligt Skolverket (2012) en grupp elever som 

presterar allra bäst resultat i de internationella kunskapsmätningar, PIRLS, PISA och 

TIMSS som Sverige medverkar i. Vidare lyfter Skolverket (2012) fram att dessa elever 

är motiverade att lära sig det ämne som de är högpresterande i, både när det gäller 

faktorer som inre och yttre motivation. Inre motivation handlar om att eleven har ett 

intresse för ämnet och den yttre motivationen har att göra med nyttan med ämnet, 

det vill säga att de ser ett syfte med ämnet. Något annat som karakteriserar 

högpresterande elever är att de i högre utsträckning har föräldrar med högre 

utbildningsbakgrund (som har utbildat sig vidare genom exempelvis universitet) och 

högre socioekonomi (bättre ekonomiska förutsättningar) om man jämför med de 

elever som är medelpresterande (Skolverket, 2012).  

Ziegler (2010) däremot definierar högpresterande elever då man har uppfyllt ett 

prestationskriterium (att man har uppnått ett visst mål) som är fastställt. Han menar 

dock att själva begreppet högpresterande inte kan utgöra någon prognos för hur 

elevens prestationer kommer att utvecklas längre fram. Forskare i olika 

internationella studier har skrivit om flera av de kännetecken som de högpresterande 

eleverna har och dessa är tilltro till sin egen förmåga, intresse, tålamod och 

motivation, något som både Pettersson (2011) och Skolverket (2012) också lyfter 

fram. Enligt forskare anses dessa faktorer vara viktiga förutsättningar för att eleven 

ska kunna nå prestationer på en hög nivå (Skolverket, 2012). Pettersson och Wistedt 

(2013) menar också att elever som är högpresterande når höga resultat för sin ålder. 

Dessa elever ligger före sina jämnåriga kamrater och har lätt för sig inom 

matematikämnet.  
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Vidare lyfter Pettersson och Wistedt (2013) fram att dessa elever ofta blir lämnade 

utan stöd eftersom de anses klara sig själva. Detta kan leda till att dessa elever med 

ett intresse och en förmåga inom matematiken presterar under dess kapacitet 

eftersom eleven inte får tillräckligt med stimulans.  

Skolverket gjorde år 2012 en studie i syfte att uppmärksamma den grupp elever som 

är högpresterande i Sverige och därmed påvisa att denna grupp har en negativ 

resultatutveckling, det vill säga att resultaten överlag har blivit sämre i matematik. 

Vidare poängterar både Skolverket (2012) och Barger (2001) att de elever som har 

lättare för att nå utbildningens mål ändå ska få en likvärdig utbildning som innebär 

att alla elevers behov och förutsättningar ska uppmärksammas och tas tillvara på i 

undervisningen. Skolverket (2012) har gjort några studier i det avseende att 

undersöka elevers studieprestationer i vilka man har kunnat påvisa att 

undervisningen måste bli bättre på att ta tillvara på och utveckla elevers förmåga. 

Något som även Barger (2001) lyfter fram då hon menar att undervisningen ska lyfta 

de matematiskt begåvade eleverna och ge dem både kvalitet och kvantitet, detta för 

att dessa elever ska nå ett lärande på höga nivåer.  

2.1.2 Särskilt begåvade elever 

En annan elevgrupp som är snarlik de högpresterande eleverna är de elever som man 

benämner som särskilt begåvade. Det är vanligt att man inte särskiljer dessa två 

grupper och Liljedahl (2017) framhåller att man i Sverige oftast använder begreppen 

särskilt begåvad och särbegåvad. Ordet särbegåvad kan dock ses som problematiskt 

då många associerar det till särskolan och att det är av denna anledning som man 

numera väljer att använda begreppet särskild begåvning istället.  

Liljedahl (2017) skriver att något som kännetecknar de särskilt begåvade eleverna är 

att de är lågpresterande, annorlunda, är passiva och att de även kan vara 

utåtagerande. De särskilt begåvade eleverna tycker att lärandet går lättare och därför 

går det också fortare för dessa elever att utvecklas. Dessa elever utvecklas ofta på 

egen hand utan en vuxen som hjälper till. Elever som är särskilt begåvade har också 

ett intresse att lära sig, de hittar egna lösningar på uppgifterna och löser uppgifter på 

kreativa sätt, menar både Winner (1999) samt Mattsson och Pettersson (2012). 
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Wallström (2010) beskriver dessa barn som skickliga och intresserade inom ett eller 

flera områden. Dessa barn brukar kallas för ”lillgamla” då de oftast kommer bättre 

överens med vuxna än barn i deras egen ålder. 

2.1.3 Jämförelse mellan högpresterande och särskilt begåvade elever 

              Tabell 1. Högpresterande/särskilt begåvade elever (mensa.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen ovan från mensa.se bygger på Shirley Kokots forskning som Wallström 

(2010) skriver om. Enligt Kokots forskning gällande skolresultat visar det sig att de 

elever som är högpresterande har större förutsättningar att få bättre betyg än de 

elever som är särskilt begåvade i matematik. De särskilt begåvade eleverna har i 

många fall större behov av att arbeta på ett annat sätt för att deras kunskaper ska 

kunna utvecklas (Wallström, 2010).  

 

Högpresterande elever 

 

Särskilt begåvade elever 

Kan svaret Ställer frågor  

Är intresserade Är nyfikna 

Har goda idéer Har tokiga idéer 

Besvarar frågor Diskuterar frågorna 

Lyssnar med intresse Visar starka åsikter och synpunkter 

Lär sig snabbt Kan redan 

Har många jämnåriga 

kamrater 

Föredrar vuxna istället för 

jämnåriga 

Kopierar Skapar nytt 

Tycker om skolan Tycker om att lära 

Tar emot information Bearbetar information 

Tänker steg för steg Tänker komplext 

 

Är nöjd med sin inlärning 

 

Är mycket självkritisk 

Förstår idéer Tänker abstrakt 

Arbetar hårt Sysselsätter sig med andra saker 

men klarar sig ändå  
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2.1.4 Matematiskt begåvade elever 

Rotigel och Fello (2004) skriver att matematiskt begåvade elever ofta ger snabba 

svar, är noggranna i nästintill allt de gör och är ofta kapabla till att kunna se samband 

bland olika ämnen, uppgifter och begrepp. De matematiskt begåvade eleverna vill 

ofta lära sig allt de kan inom ett visst matematiskt innehåll innan de vill gå vidare till 

nästa område. Pettersson (2008; 2011) å andra sidan beskriver de matematiskt 

begåvade eleverna som snabbtänkta, snabba på att lösa uppgifter, aktiva, arbetar 

självständigt och att de har goda resultat på matematikprov.  

Barger (2001) påpekar att vi människor sällan ger barn med matematisk begåvning 

särskild behandling och att det är av denna anledning som dessa barn blir 

försummade och understimulerade. De begåvade barnen är i behov av en lärare som 

gör begrepp och processer intressanta, stimulerar samt utmanar dessa barn. Vidare 

framhåller Barger (2001) att undervisningen ska vara lika för alla barn, oavsett om de 

är matematiskt begåvade eller inte. Detta innebär att undervisningen ska ge alla barn 

samma kvalitet och kvantitet. De matematiskt begåvade barnen ska dock inte behöva 

vara med och lyssna om de redan känner till olika matematiska begrepp som tas upp. 

Detta på grund av att dessa elever lär sig väldigt lite genom att repetera de delar de 

redan kan. Läraren måste istället ge dessa uppgifter som utmanar dem och som ger 

dem ny matematisk kunskap och förståelse. De matematiskt begåvade eleverna 

kommer aldrig att upptäcka sin fulla kapacitet eller utmanas om de får samma 

uppgifter som de andra eleverna i klassen, menar Barger (2001).  

Rotigel och Fello (2004) skriver om att prestationstester, lärarens observationer i 

klassrummet och en daglig pågående bedömning kan vara till hjälp för att läraren ska 

kunna tillgodose behoven hos de matematiskt begåvade eleverna. Koshy, Ernest och 

Casey (2009) hävdar att lärare bör göra medvetna val gällande uppgifter till de 

matematiskt begåvade eleverna. Vidare menar de att det är av stor vikt att dessa 

elever får stöd och vägledning. Det kan exempelvis handla om individuella 

studieplaner eller nivågruppering. Dimitriadis (2012) konstaterar utifrån sin studie 

att det är svårt för skolorna att organisera en effektiv undervisning för de 

matematiskt begåvade eleverna. Detta bland annat på grund av bristande utbildning 

och kunskap hos läraren. Dimitriadis (2012) konstaterar därmed att lärare inte riktigt 

räcker till för att möta behoven hos dessa elever så att de kan utvecklas vidare.  
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2.2 Styrdokument 

2.2.1 Salamancadeklarationen 

Jakobsson och Lundgren (2013) skriver om Salamancadeklarationen som är en 

internationell överenskommelse som ska garantera elever en likvärdig skolgång. Den 

bygger på FN:s barnkonvention och förespråkar inkluderande skolor där alla har rätt 

att ingå i samma helhet. Salamancadeklarationen innehåller riktlinjer om delaktighet, 

jämlikhet och en inkluderande undervisning. Detta innebär att alla ska ha rätt att få 

sin skolgång i den närmaste skolan tillsammans med övriga elever i grannskapet. 

Skolan ska enligt Salamancadeklarationen ge alla elever likvärdiga förutsättningar till 

utbildning utifrån var och ens individuella förutsättningar.  

2.2.2 Skollagen 

År 2010 uppdaterades Skollagen i syfte att förtydliga att de elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås har rätt till ledning och stimulans för att de ska 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Detta formuleras av Skollagen i 3 kap. 3§:  

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen.” 

Vidare formulerar Skollagen (SFS 2010:800) i 3 kap. 4§ att 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära.” 

Även Pettersson och Wistedt (2013) lyfter fram att de elever som har matematiska 

förmågor ska ges möjlighet att utvecklas vidare. Vidare refererar Pettersson och 

Wistedt (2013) till Europarådets rekommendation som kom år 1994 till 

medlemsländerna, däribland Sverige där man betonar vikten av att hjälpa och stödja 

begåvade elever.  
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I denna rekommendation står det att:  

”Europarådet slår fast att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet, som så 

långt det är möjligt bör anpassas till varje individ. Trots att utbildningssystem av 

praktiska skäl måste anpassas till majoriteten av barn kommer det alltid att finnas barn 

med särskilda behov för vilka särskilda åtgärder måste vidtas. En sådan grupp är barn 

med särskild begåvning. Begåvade barn bör få möjlighet till adekvat undervisning som 

tillåter dem att till fullo utveckla sina förmågor, för deras eget bästa och för samhällets 

som helhet. Inget land har råd att förslösa talang, och det är slöseri med mänskliga 

resurser att inte i tid identifiera intellektuella eller andra potentialer” (Pettersson & 

Wistedt, 2013, s. 7). 

2.2.3 Läroplanen  

Läroplanen (2011) framhåller att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). Vidare formuleras följande av 

Skolverket (2011) att  

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 

2011, s. 8).  
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2.3  Undervisning 

Läroplanen (2011) lyfter tydligt fram att undervisningen aldrig kan utformas lika för 

alla då hänsyn ska tas till varje elevs förutsättningar och behov. För att de 

högpresterande eleverna ska kunna uppnå ett lärande på höga nivåer krävs det enligt 

Skolverket (2012) och Dimitriadis (2012) att undervisningen utmanar och vägleder 

eleverna i deras lärande. Därmed är eleverna i behov av att arbeta med ett innehåll 

som utmanar eleven men på en lämplig nivå. Både Skolverket (2012) och Pettersson 

(2011) betonar vikten av lärarens kunskaper och engagemang, att de har höga 

förväntningar på sina elever och att läraren ger eleverna stöd och hjälp vid behov.  

Därtill betonar Wistedt (2005) att de högpresterande eleverna ofta är 

understimulerade och att detta resulterar i att de presterar långt under sin fulla 

kapacitet. En orsak till att dessa elever är understimulerade är lärares bristande 

kunskaper i matematik. Vidare framhåller Mönks och Ypenburg (2009) att de 

matematiskt begåvade eleverna ofta blir understimulerade och upplever frustration 

då de inte ges möjligheten att arbeta med utmanande uppgifter och läroböcker. 

Vidare betonar Wistedt (2005) att man i skolan måste hitta lämpliga matematiska 

uppgifter och aktiviteter som kan stimulera dessa elever så att deras talanger lyfts 

fram.  

Både Skolinspektionen (2014) och Pettersson (2008; 2011) framhåller 

fortsättningsvis att skolan måste förbättra undervisningen så att den passar och 

utmanar de elever som har lätt för att lära och som lätt når kunskapsmålen. Utifrån 

Skolinspektionens skolenkät från år 2013 kan man konstatera att lärare har 

svårigheter med att hitta passande uppgifter för de elever som behöver utmaningar. 

Detta på grund av lärares bristande kompetens och följden av detta blir att dessa 

elever får sitta och arbeta själva med sitt skolarbete. Om dessa elever inte får 

möjligheten att utmanas blir följden av detta en negativ kunskapsutveckling och att 

elevens motivation minskar, något som även Wallström (2010) framhåller. 

Pettersson (2008; 2011) lyfter fram att elever med särskilda förmågor i matematik 

ofta får arbeta tyst i böcker och att de därmed inte ges den stimulans och det stöd 

som eleverna behöver för att utvecklas vidare. De elever som visar en begåvning i 

matematiken får ofta klara sig på egen hand eftersom det är elever med svårigheter 

som stödet läggs på.  
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Man kan utifrån Skolinspektionens granskning (2012) och Dimitriadis (2012) studie 

konstatera att det finns både engagerade lärare och rektorer som arbetar för att 

anpassa undervisningen på så sätt att den både kan stödja och stimulera. Dimitriadis 

(2012) betonar däremot att det är en utmaning för lärarna att möta alla elever och 

Skolinspektionens granskning (2012) påvisar att lärarna är i behov av stöd för att de 

ska kunna utveckla sin undervisning samtidigt som de menar att det är möjligt att 

möta alla elever på den nivå som de befinner sig på (Skolinspektionen, 2014). Både 

Engström (2008) och Wistedt (2005) betonar att det krävs att läraren har didaktisk, 

pedagogisk kunskap och matematisk kompetens för att kunna möta de 

högpresterande eleverna i matematik.  

Vidare menar Skolverket (2015) att läraren måste ha kunskap om läroplanen och ha 

höga förväntningar på eleverna. Detta för att eleven ska få den undervisning som de 

är i behov av för att de ska kunna utmanas vidare. Det är även av stor vikt att läraren 

har kunskap om hur man kan upptäcka de elever som har lätt för att lära och som lätt 

når utbildningens mål. Detta för att de ska kunna hjälpa eleverna att utvecklas vidare. 

Det har även visat sig i Petterssons (2008; 2011) studier att lärarnas stöd spelar en 

viktig roll för att eleverna som har särskilda förmågor i matematiken ska kunna 

utvecklas framåt. Vidare uppmärksammar Pettersson (2008) att skolorna inte har 

några handlingsplaner för hur elever med särskild fallenhet för matematik ska 

bemötas.  

Avsaknad av resurser blir även tydligt i Petterssons (2008;2011) studier då lärarna 

eftersöker mer resurser för att kunna stödja de elever med särskilda matematiska 

förmågor i matematik. För att de elever med särskilda förmågor i matematiken ska 

kunna utvecklas vidare är det viktigt att läraren samtalar med eleverna om 

matematik, vilket kan leda till att de får större förståelse för olika matematiska 

begrepp och det skapar därmed ett större intresse hos eleverna. Stimulans skapas för 

dessa elever om de får lösa svåra matematiska problem tillsammans med 

klasskamrater och lärare (Pettersson, 2008). En viktig och betydelsefull del av lärares 

arbete är att utforma en undervisning där eleverna får uppfatta mening och 

sammanhang och där de får tillfälle att utnyttja sin kreativitet och nyfikenhet menar 

Ahlberg (2001). Det är därför som bland annat Pettersson (2011) betonar att det är av 

stor vikt att läraren planerar uppgifter utifrån sin elevgrupp och dess behov.  
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2.3.1 Undervisningsformer – acceleration, berikning och nivåindelning 

Skolverket (2012) framhåller att det kan vara flera faktorer än acceleration, berikning 

och nivåindelning som har betydelse för de högpresterande elevernas lärande och 

man bör ha i åtanke hur dessa undervisningsformer används. Något som är viktigt att 

beakta är innehållet som eleven får ta del av och i det avseendet måste det vara ett 

innehåll som utmanar eleven men som är på en passande nivå. En varierad 

undervisning är det som krävs för att kunna främja ett lärande som når höga nivåer.  

Acceleration, berikning och nivåindelning är några exempel på olika 

undervisningsformer som kan stödja de högpresterande eleverna men det finns 

delade meningar om vad dessa innebär samt vad de har för nytta (Skolverket, 2012).  

 

Engström (2008) beskriver att acceleration innebär att eleven får gå fortare fram och 

detta förutsätter att läraren har tillräckligt hög matematisk kompetens. Mönks och 

Ypenburg (2009) lyfter också fram acceleration där de menar att barnet kan börja 

skolan tidigare eller hoppa över en eller flera klasser som ett sätt att gå fram fortare. 

De betonar dock att acceleration även kan handla om att eleven får arbeta sig igenom 

en lärobok snabbare än de andra eleverna. Vidare framhåller Mönks och Ypenburg 

att barn som redan har tillgodosett sig de grundläggande färdigheterna måste få 

tillgång till avancerade uppgifter eller egna läroböcker. Med acceleration menar även 

Hattie (2009) att elever flyttar till högre årskurser och menar att det finns positiva 

effekter kring detta. En positiv effekt kring detta menar Hattie (2009) är att eleverna 

genom acceleration kan arbeta med uppgifter som är på en lämplig nivå. Enligt 

Pettersson (2011) handlar acceleration inte om att eleven får flytta till högre årskurser 

utan att eleven får räkna framåt i boken. Pettersson (2011) tar upp flera nackdelar 

med acceleration som undervisningsform och menar bland annat att den inte ger alla 

elever tillräcklig stimulans och att den även begränsar tillfällen för dessa elever till 

gemensamma genomgångar i klassen.  

Engström (2008) framhåller att berikning innebär att eleven får gå på djupet i olika 

uppgifter som ställer höga krav på dem. Hattie (2009) å andra sidan ger exempel på 

berikning såsom aktiviteter som ska utveckla vissa förmågor hos eleverna och 

därmed arbetar inte eleverna med uppgifter som har specifika ämnesinnehåll. 

Pettersson (2011) menar däremot att eleverna ska få ta del av innehåll som kan berika 

deras matematikkunskaper.  
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Det kan exempelvis vara uppgifter inom områden som inte ingår i ordinarie 

undervisning, men det kan även vara fördjupningsuppgifter som eleverna får arbeta 

med. Fördelarna med berikning enligt Pettersson (2011) är att eleverna kan vara med 

på de gemensamma genomgångarna i klassen och på så sätt exkluderas ingen elev. 

Både Pettersson (2011) och Engström (2008) hävdar dock att läraren måste ha hög 

kompetens inom matematik för att kunna förse eleverna med uppgifter som har 

positiva effekter. 

Nivåindelning är den tredje undervisningsformen som kan stödja de högpresterande 

eleverna. Nivåindelning handlar om att eleverna blir indelade i mindre grupper på 

olika nivåer där de kan samarbeta och diskutera matematik. Pettersson (2011) 

betonar vikten av att stöd krävs från en lärare så att eleverna kan få stöd och 

vägledning framåt när de arbetar i mindre grupper. Vidare poängterar både Hattie 

(2009) och Skolverkets kunskapsöversikt (2o12) att nivåindelningen är beroende av 

vilket innehåll som eleven möter. Där eleverna får ta del av ett specifikt innehåll som 

kan utmana eleven på en lämplig nivå, kan nivåindelning ge positiva effekter, enligt 

Hattie (2009). Szabo (2017) betonar att nivågrupperingar är positivt då de 

högpresterande eleverna på så sätt kan uppleva matematiken som meningsfull och att 

de presterar bättre i ämnet. Vidare lyfter Szabo (2017) fram att lärare måste 

uppmuntra eleverna till att lösa olika matematiska problem genom att de får arbeta i 

mindre grupper. Det finns även vissa risker med nivågruppering som man bör ta 

hänsyn till, menar Skolverket (2012). En risk kan vara att de högpresterande eleverna 

upplever stress på grund av höga förväntningar och att lärarna utgår från att alla 

elever i klassen är mer jämnpresterande än vad de egentligen är (Skolverket, 2012).  
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3 Metod och material 

I detta avsnitt redovisas den metod som har använts för att samla in data till denna 

studie. Därefter följer: urval av informanter, genomförande av intervjuer, 

transkribering av materialet, reliabilitet, validitet och etiska överväganden. 

3.1 Val av metod 

Den här studien baserar sig på en kvalitativ metod för att undersöka hur åtta lärare i 

årskurs 1-3 arbetar med högpresterande elever inom matematikämnet. Bryman 

(2011) framhåller att man i kvalitativa intervjuer kan få mer detaljerade svar och att 

man kan välja att avvika från intervjuguiden, det vill säga att man kan ställa nya 

frågor som en uppföljning av de svar som intervjupersonen har gett. Val av metod i 

denna studie är därmed semistrukturerade intervjuer då vi anser att dessa kan nå 

vårt rätta syfte och besvara våra frågeställningar till detta arbete. Två testintervjuer 

genomfördes i början av studien i syfte att skapa tydliga och välformulerade 

intervjufrågor. Följande intervjuer gjordes med lärare som inte deltar i studien. 

Testintervjuerna gav oss möjligheten att formulera om vissa frågor och vissa fall ta 

bort sådant som inte var relevant för studien. Vi genomförde även en testobservation 

i början av studien, men konstaterade därefter att observationer som val av metod 

inte skulle ge samma information som intervjuerna och valdes därför bort.  

3.2  Urval av informanter 

Urvalet av informanter till intervjuerna gjordes med utgångspunkt i studiens syfte 

och dess forskningsfrågor. Kriteriet för deltagande i studien var att lärarna har en 

eller flera högpresterande elever i matematik i årskurs 1-3. Detta var en viktig 

förutsättning för att kunna genomföra studien. Informanterna kommer från två olika 

skolor. De som fullföljde studien var åtta klasslärare i respektive årskurs 1, 2 och 3. 

Samtliga informanter, förutom en, är behöriga lärare och deras erfarenheter skiljer 

dem åt.  

 

 



14 
 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Efter att ha fått tillåtelse att intervjua lärare på de två tillfrågade skolorna skickades 

ett informationsbrev ut till åtta lärare. Samtliga lärare ville efter informationsbrevet 

delta i studien och vi bokade in tider för intervjuerna. Vid intervjuer har vi båda 

närvarat vid samtliga intervjuer och de genomfördes i en medelstor mellansvensk 

stad men på två olika skolor. På grund av studiens korta tidsaspekt har vi valt att 

avgränsa arbetet genom att endast undersöka lärare på två skolor. Att undersöka hur 

lärare säger sig arbeta med högpresterande elever i matematik på två skolor medför 

att vi ändå fick en lite bredare spridning av lärarna och deras kontext. Intervjuerna 

dokumenterades via en ljudinspelning med hjälp av en diktafon app i en 

mobiltelefon. Under intervjun valde vi även att föra anteckningar. Ahrne och 

Svensson (2015) lyfter fram att det är lämpligt att ta anteckningar under själva 

intervjun oavsett vilken inspelningsteknik man väljer att använda sig av. Detta då 

man kan följa upp vissa spår i intervjun.  

Samtliga intervjuer genomfördes i anslutning till skolans lokaler. Intervjuerna tog 

mellan 14-30 minuter att genomföra. Bryman (2011) skriver att det är bra med 

variation gällande frågor i en intervju och att man då exempelvis kan använda sig av 

öppna frågor och följdfrågor. Öppna frågor handlar om att respondenten kan svara 

på frågan med sina egna ord och följdfrågor handlar om att respondenten kan 

fördjupa och utveckla sina svar. Innan genomförandet av intervjuerna skapades en 

intervjuguide som består av öppna frågor. Vi följde intervjuguiden, men valde 

emellanåt att ställa följdfrågor till respondenten. Följdfrågorna finns inte med 

intervjuguiden då dessa frågor kom upp spontant under intervjuns gång och utifrån 

respondenternas svar. Ahrne och Svensson (2015) framhåller att man vid en intervju 

kan välja att använda sig av följdfrågor i syfte att få intervjupersonen att berätta mer. 

Följdfrågor har tagits med under intervjuerna i syfte att öppna upp möjligheten för 

intervjupersonen att utveckla sina svar.  

 

 

 



15 
 

3.4 Transkribering av materialet 

Efter genomförandet av samtliga intervjuer i studien lyssnade vi igenom materialet 

själva först utan att skriva ned vad som sades, detta i syfte att uppdatera oss själva 

vad respondenterna svarade under intervjuerna. Därefter lyssnades materialet 

igenom ett flertal gånger och skrev sedan ned intervjuerna i ett varsitt Word 

dokument. Valet att inte ha med lärares pauser under intervjuerna då de funderade 

togs bort då detta varken skulle bidra till studiens resultat eller påverka svaren på de 

frågor som fanns med i intervjun. När samtliga intervjuer var nedskrivet analyserades 

det transkriberade materialet. Materialet lästes igenom flera gånger och markerades 

med olika färger i texten där man kunde se likheter och skillnader mellan 

informanternas svar.  

För att sammanställa all data valde vi att utgå från transkriptionen och placerade 

därefter lärarnas svar under specifika rubriker och underkategorier kopplade till 

tillhörande intervjufråga vilket är ett viktigt steg enligt Ahrne och Svensson (2015). 

Detta i syfte att skapa en överblick över samtliga svar utifrån intervjun och i samband 

med detta så reducerades textmassan. De skriver att reducering är viktigt i kvalitativa 

studier eftersom de ofta omfattas av stora mängder material. Reducering innebär att 

man sorterar bort sådant av det insamlade materialet som inte är relevant för 

studien. Syftet med att reducera det insamlade materialet är för att kunna 

representera studien på bästa sätt. Det insamlade materialet reducerades och 

innefattar således en minskning av mängden data. Det materialet som valdes bort är 

sådant som vi inte anser är relevant för denna studie med fokus kring högpresterande 

elever. Detta innebar att information och intervjusvar kring sådant som inte hade 

med högpresterande elever att göra inte togs med utan endast det som är relevant för 

det vi vill belysa i denna studie, det vill säga lärares arbete med högpresterande elever 

i matematik.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) skriver att reliabiliteten i en studie handlar om hur trovärdig den är. 

Studien är enligt oss pålitlig utifrån det perspektivet att intervjufrågorna har varit 

likadana vid samtliga intervjutillfällen, bortsett från ett antal följdfrågor. Antalet 

informanter i studien var tillräcklig och gav oss den information som vi var i behov av 

för att få svar på våra forskningsfrågor. Ahrne och Svensson (2015) menar att om det 

minsta antalet intervjuer är åtta stycken kan man få tillräcklig information för att 

uppnå ett gott resultat. Validiteten i studien handlar om att man mäter det man säger 

sig mäta. Detta innebär att man garanterar att det skapas en komplett och tillgänglig 

redovisning av de faser man har använt sig av i forskningsprocessen.  

Denna studie är enligt oss av tillräckligt hög validitet då noggrannhet har beaktats i 

denna pilotstudie i alla avseenden samt att vi har beskrivit hur studien har gått till, 

vilka överväganden som har gjorts och varför samt hur intervjuerna har gjorts. 

Intervjufrågorna har tydligt utgått från studiens syfte och dess forskningsfrågor. I 

några intervjuer har följdfrågor ställts i syfte att få bredare svar på vissa frågor. Då 

båda har närvarat vid samtliga intervjuer, jämfört och analyserat våra tolkningar 

utifrån de intervjuer som gjordes, anser vi att denna studie är både trovärdig och 

tillförlitlig.  

3.6 Etiska överväganden 

Vid insamlandet av materialet till vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

(2017) etiska principer. Innan genomförandet av samtliga intervjuer skrevs ett 

informationsbrev där även de etiska principerna gällande vår studie presenterades. 

Informanterna fick ta del av ett informationsbrev som skickades ut via mail och fick 

läsa detta innan de valde att delta i vår studie. Informationsbrevet innehöll, förutom 

information om studiens syfte och hur lång tid intervjuerna beräknades ta, även 

information om de etiska principerna vilket är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informanterna 

upplystes i informationsbrevet att deltagandet är frivilligt och att hen kan välja att 

avbryta sin medverkan när som helst utan närmare motivering och utan några 

negativa konsekvenser. Samtyckeskravet togs i beaktande då vi endast intervjuar de 

personer som har gett sitt samtycke att delta.  
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Ahrne och Svensson (2015) betonar att det är viktigt att få informanternas samtycke 

till att spela in intervjuer, vilket vi beaktade då vi presenterade studiens syfte för 

samtliga informanter och att vi sedan bad om deras samtycke. Vidare skrevs det i 

informationsbrevet att undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. De 

deltagande informerades även om att deltagandet kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att namn, datum, platser och andra identifierbara 

uppgifter anonymiseras. Nyttjandekravet berörs då vi slutligen informerade de 

deltagande att resultatet av intervjuerna endast kommer att användas till vårt arbete 

(Vetenskapsrådet, 2017).  
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4 Resultat 

I det här avsnittet redogörs en presentation av vårt resultat. Upplägget i resultatdelen 

är att resultatet presenteras utifrån våra forskningsfrågor samt de teman som finns 

med i intervjuguiden. Vi har valt att i studien benämna lärarna med andra namn än 

deras riktiga för att på så sätt ta hänsyn till konfidentialitetskravet.  

4.1 Resultat av intervjuer 
 

4.1.1 Tema 1: Bakgrund och erfarenheter 

Samtliga lärare på skolorna har olika utbildningsbakgrund och de har varit 

verksamma under olika lång tid. Spridningen på antalet arbetade år varierar mellan 

2,5 år till 20 år. Gällande utbildningsbakgrund så har alla lärare bortsett från en 

lärare en formell utbildning, men vilka årskurser de är behöriga i och vilka 

ämnesinriktningar de har varierar stort. Majoriteten av lärarna har inriktning 

matematik i sina utbildningar och ett flertal lärare har även läst tilläggskurser så som 

utveckling av matematiskt tänkande samt läs- och skrivutveckling.  

Även erfarenheterna av att arbeta med högpresterande elever skiljer sig åt mellan 

lärarna. Två av lärarna har erfarenhet av att det är lättare att upptäcka elever med 

svårigheter än de som är högpresterande, på grund av att deras prestationer skiljer 

sig åt, menar lärarna. Camilla har erfarenheter sedan tidigare med att arbeta med 

högpresterande elever då hon undervisade i matematik på högstadiet. Majoriteten av 

lärarna menar att det finns högpresterande elever i varje klass och alla har tidigare på 

något sätt arbetat med dessa elever men i olika hög grad och i olika ämnen. Vidare 

lyfter Eva fram följande:  

Det finns ju högpresterande i stort sett i varje klass, elever som är duktiga och 

högpresterande i matematik. Jag har erfarenhet av att det är svårt att lyfta dem när 

man är ensam lärare och har en hel grupp och oftast när man får in någon form av stöd 

så är det för att stötta upp de svagare eleverna. (Eva) 
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4.1.2 Tema 2: Högpresterande och matematiskt begåvade elever  

Lärarna har 1-3 högpresterande elever i sin klass i matematik. Samtliga lärare 

beskriver de högpresterande eleverna sammantaget som snabbtänkta, duktiga på 

problemlösningsuppgifter, blir färdiga fort med uppgifter i matematik, kan föra 

matematiska resonemang, har lätt att förstå vid nya moment och vill gärna förklara 

hur de har tänkt kring olika uppgifter. Vidare menar lärarna att de högpresterande 

eleverna ofta blir uttråkade om de får för lätta uppgifter. Några av lärarna beskriver 

vidare att de högpresterande ligger på en helt annan nivå till skillnad från de andra 

eleverna i klassen och menar att dessa elever också har ett annat matematiskt tänk 

och är överlag väldigt verbala. Mia betonar även att de elever som generellt är 

högpresterande i matematik är de som når högsta nivån gällande bedömningsstödet i 

matematik och Anna lyfter det mer konkret så här: 

Den högpresterande eleven arbetar med betydligt högre talområden än de andra 

eleverna och tycker inte att det är roligt att jobba med för enkla talområden. (Anna)  

 

Lärarnas åsikter skiljer sig åt vad som utmärker de matematiskt begåvade eleverna. 

Flera av lärarna beskriver dessa elever som duktiga i matematik, har lätt att förstå 

och att de är mycket äldre i språkbruk och tankar, men lyfter även fram att de inte 

alltid är högpresterande i matematik. Några av lärarna beskriver dessutom att de 

matematiskt begåvade eleverna som mer introverta och att de oftare underpresterar. 

Vidare menar de att de högpresterande eleverna är lättare att upptäcka i jämförelse 

med de begåvade eleverna, eftersom det är just elevernas prestationer om skiljer sig 

åt. Marie beskriver det på följande sätt: 

Det är flera delar som fungerar för de högpresterande eleverna i jämförelse med de 

elever som är matematiskt begåvade. Många elever som är matematiskt begåvade är 

duktiga men är inte alltid högpresterande. De högpresterande eleverna kan väldigt 

mycket och hinner väldigt mycket. (Marie)  
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4.1.3 Tema 3: Undervisning  

Fem av åtta lärare använder ”tankenötter” som tillhör läromedlet favoritmatematik 

till de högpresterande eleverna. Tankenötter är enligt lärarna 

problemlösningsuppgifter som på förhand är uppdelade på olika svårighetsnivåer. 

Samtliga lärare använder sig dessutom av ”kängurumatematik” som även de 

innehåller problemlösningsuppgifter på olika nivåer. Några av lärarna låter även de 

högpresterande eleverna arbeta med problemlösningskort som finns tillgängligt i 

klassrummet. Samtliga lärare menar att de högpresterande eleverna är i behov av 

uppgifter som utmanar dem men poängterar att det är viktigt att det är uppgifter som 

verkligen utmanar dem på rätt nivå. En av lärarna poängterar speciellt att det är svårt 

att hitta material som utmanar elever hela tiden eftersom ekonomin inte räcker till 

att köpa in olika läromedel. Lärarna menar även att eleverna behöver feedback i syfte 

att få veta att de har tänkt och gjort rätt. Enligt lärarna behöver dessa elever 

vägledning hela tiden. Eva kopplar denna aspekt till undervisning på detta sätt: 

De högpresterande eleverna behöver hela tiden utmanas, men det är viktigt att man 

inte släpper eleverna helt själva, för de är fortfarande i behov av undervisning. (Eva) 

 

Samtliga lärare säger att de alltid har en genomgång vid början av varje 

matematiklektion. Därefter arbetar de med olika saker och det kan exempelvis vara 

arbete med konkret material, att eleverna får lyssna på räknehändelser kopplat till 

det matematiska innehållet, att de gör huvudräkningsuppgifter tillsammans i klassen, 

har praktiskt arbete eller någon form av aktivitet. Samtliga lärare låter de 

högpresterande eleverna vara med i den ordinarie undervisningen, däremot menar 

de att de högpresterande eleverna inte alltid behöver göra alla uppgifter men betonar 

vikten av att eleven måste visa för läraren att hen har förstått. Arbetssättet, gällande 

uppgifter och huruvida eleverna arbetar individuellt eller i grupp är nästintill 

detsamma för de högpresterande eleverna men nivåerna på uppgifterna skiljer sig åt. 

I det avseendet lyfter Anna fram följande: 

Jag tror att de högpresterande eleverna behöver prata mer matematik med någon som 

ligger på samma nivå eftersom det skulle göra så att eleven utvecklas vidare. (Anna) 

 

 



21 
 

Majoriteten av lärarna anser att de har kunskap till att stimulera de högpresterande 

eleverna men att det inte finns tillräckligt med tid för det. Endast en lärare, Lena 

menar att hon har tiden men inte kunskapen till att stimulera de högpresterande 

eleverna. Lena skulle vilja variera undervisningen mer genom att ta in mer praktiska 

övningar i matematikundervisningen. Samtliga lärare lyfter också fram att mycket tid 

läggs på de som har svårigheter i matematik och att detta är en anledning till att de 

högpresterande eleverna åsidosätts. Vidare framhåller Eva att:  

Mitt uppdrag är att få alla eleverna godkända i matematik och mycket tid går åt till de 

eleverna som behöver extra stöd. (Eva) 

 

Samtliga åtta lärare har en önskan om att nivågruppera de elever som är 

högpresterande. Eleverna skulle då kunna arbeta tillsammans i mindre grupper med 

olika problemlösningsuppgifter. Majoriteten av lärarna betonar också vikten av att en 

lärare behöver finnas med vid dessa grupper som kan ställa rätt frågor och ge 

vägledning. För att kunna möjliggöra detta arbete krävs det enligt lärarna ett två 

lärarsystem där en lärare hade kunnat fokusera på arbetet med de elever som är 

högpresterande. Enligt Lena kan diskussioner mellan elever och lärare göra så att 

eleven utmanas vidare. Mia önskar att det fanns mer tillgång till lärplattor då de 

högpresterande eleverna skulle kunna utmanas vidare genom att arbeta med 

exempelvis programmering. Flera av lärarna framhåller att man i arbetslagen 

diskuterar stöd för de högpresterande eleverna i matematik. De menar dock att tid 

och resurser läggs på elever med svårigheter och att det är av denna anledning som 

det inte går att möjliggöra arbetet med de högpresterande eleverna. Helena lyfter 

fram att det läggs mer tid på de elever som har svårigheter i matematik men menar 

att det inte alltid är medvetet att man lägger mer tid och resurser kring dessa elever 

utan att det bara blir så. En annan lärare uttrycker sig så här:  

Precis så som att de lågpresterande eleverna får stöd behöver de högpresterande 

eleverna också det. (Mia) 

 

Lärarna i studien lyfter både möjligheter och svårigheter. En speciell möjlighet som 

majoriteten av lärarna lyfter fram är att om de pratar matematik med eleverna så 

motiveras eleverna i skolarbetet. Eva tycker därtill att det är roligt att arbeta med 

högpresterande elever och önskar att man kunde satsa mer på dem.  
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Många av lärarna betonar att möjligheten finns att arbeta med de högpresterande 

eleverna men menar att det inte finns tillräckligt med lärare som kan stödja och 

vägleda eleverna. Enligt några lärare finns det tillgång till bra material som 

exempelvis problemlösningsuppgifter som kan stimulera de högpresterande eleverna. 

Däremot menar de att det är upp till dem själva att ta fram materialet och se till så att 

uppgifterna är på en utmanande men passande nivå för dessa elever. Majoriteten av 

lärarna menar att eleverna tillsammans kan diskutera och hjälpa varandra och 

lärarna ser detta som en möjlighet. Marie menar också att de elever som är 

högpresterande kan hjälpa de andra eleverna i klassen när de behöver hjälp. Lena 

lyfter också fram följande:  

Möjligheterna i arbetet med högpresterande elever är att de kan dra nytta av varandra. 

(Lena)  

 

Svårigheterna enligt samtliga lärare är däremot att få tiden att räcka till. De 

framhåller även att det saknas lärare för att kunna möjliggöra arbetet med de 

högpresterande eleverna. Enligt lärarna krävs det mer tid till de elever som har 

svårigheter i matematik och följden till detta blir att de högpresterande eleverna 

glöms bort då de måste arbeta på egen hand. Mia menar att det generellt sett är en 

väldigt låg nivå på elevernas kunskaper och att det är lätt att man sänker 

förväntningarna på eleverna ännu mer eftersom det är många nyanlända på skolan 

och dessutom många elever med sociala svårigheter. Mycket arbete ligger kring dessa 

elever och det är därför som de högpresterande eleverna glöms bort. Camilla 

beskriver dilemmat med att inte hinna med de högpresterande eleverna på följande 

sätt:  

Svårigheten är att man inte hinner möta de högpresterande eleverna vilket ger mig 

dåligt samvete. Eftersom det är många hinder såsom elever i svårigheter och elever av 

annan nationalitet resulterar detta i att de högpresterande eleverna glöms bort. 

(Camilla) 

 

 

 

 



23 
 

5 Diskussion 

Följande avsnitt avser först att belysa en diskussion kring den valda metoden för 

denna studie under metoddiskussion för att sedan koppla studiens resultat till 

tidigare forskning under resultatdiskussion. 

5.1 Metoddiskussion 

Den här studien baseras på åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Valet att 

genomföra följande intervjuer anser vi vara den metod som gav oss mest specifika 

och djupgående svar. Då en testobservation genomfördes i början av studien, 

konstaterades det att observationer inte skulle ge samma information som 

intervjuerna gjorde. Detta då vi eftersökte lärares perspektiv kring arbetet med 

högpresterande elever i matematik. Observationer hade kunnat kompletteras med 

intervjuerna om man ville fokusera på specifika saker i klassrummet som exempelvis 

inlärningsmiljöer, individualisering och konkretisering. Detta var dock inte vårt fokus 

i studien och valde därmed bort observation som metod.  

I början av studien valde vi att genomföra två testintervjuer med två utomstående 

lärare i syfte att skapa tydliga och välformulerade intervjufrågor. Detta gav oss 

möjligheten att formulera om vissa frågor och i vissa fall ta bort några frågor då dessa 

var lika andra frågor i intervjuguiden. Då vi eftersökte lärares spontana svar 

skickades inte intervjufrågorna ut i förväg till informanterna. Enligt oss hade detta 

inte möjliggjorts om informanterna hade fått frågorna skickade till sig innan. En 

kvantitativ studie som exempelvis en enkätstudie hade varit ett alternativ för att få en 

större mängd data. Vi har däremot från tidigare arbeten erfarenhet av att det finns en 

risk att man inte får tillräckligt med deltagande i en enkätstudie för att få den mängd 

data som man önskar eller som man är i behov av för att kunna möjliggöra studien. 

Valet att genomföra intervjuer på två skolor var dels på grund av studiens tidsaspekt 

och att vi eftersökte en bredare spridning lärarna emellan och deras kontexter. Denna 

spridning uppkom då alla de efterfrågade lärarna på ena skolan dels valde att inte 

delta på grund av tidsbrist eller som inte hade någon högpresterande elev i 

matematik. På grund av detta valde vi därmed att fråga fler informanter på ytterligare 

en skola. 
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hur beskriver lärarna att de karakteriserar högpresterande elever i 

matematik? 

 

Samtliga lärare beskriver de högpresterande eleverna som snabbtänkta, att de blir 

klara fort med uppgifter, kan föra matematiska resonemang, tycker om att arbeta 

med problemlösning, har lätt att förstå och att de gärna vill förklara hur de har tänkt 

kring olika uppgifter. Lärarnas beskrivningar kring definitionen av högpresterande 

elever stämmer väl överens med vad Wallström (2010) lyfter fram. Wallström 

beskriver de högpresterande eleverna som att de lär sig snabbt, är intresserade, kan 

svaret och arbetar hårt. Lärarnas beskrivningar av de högpresterande eleverna kan 

även jämföras med Rotigel och Fellos (2004) men också Petterssons (2008;2011) 

beskrivning gällande de matematiskt begåvade eleverna då dessa beskrivs som 

snabbtänkta, nyfikna och har lätt att förstå. En egenskap som skiljer sig åt gällande 

de högpresterande och de matematiskt begåvade eleverna enligt några lärare är att de 

matematiskt begåvade eleverna inte alltid är högpresterande, något som även Mönks 

och Ypenburg (2009) bekräftar då de lyfter fram att dessa elever ofta blir 

understimulerade då de inte ges möjligheten att arbeta med uppgifter som utmanar 

dem vidare.  

5.2.2 Hur upplever lärarna att de tillgodoser undervisning för 

högpresterande elever i matematik? 

Samtliga lärare låter de högpresterande eleverna vara med på den ordinarie 

undervisningen som oftast innefattar en genomgång, diskussioner och 

huvudräkningsuppgifter i klassen. I det avseendet är det enligt Barger (2001) viktigt 

att de elever som är matematiskt begåvade inte alltid behöver vara med på den 

ordinarie undervisningen om de redan känner till matematiska begrepp. Detta 

eftersom de lär sig väldigt lite av att repetera samma delar om och om igen. Lärarna 

låter de högpresterande eleverna arbeta med tankenötter och kängurumatematik, 

men varierar även arbetet genom andra uppgifter som exempelvis praktiskt arbete, 

huvudräkningsuppgifter och aktiviteter kopplat till det matematiska innehållet.  
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För att prestationen ska motsvara de högpresterande elevernas förmåga behöver 

eleverna enligt lärarna få utmaningar som är på en lämplig nivå men de är även i 

behov av beröm, feedback och vägledning, något som även Koshy et al. (2009), 

Dimitriadis (2012) och Pettersson (2011) lyfter fram. Vidare betonar Koshy et al. 

(2009) men även Pettersson (2011) att de matematiskt begåvade eleverna behöver få 

en utmanande undervisning som är inriktad på problemlösning. Därtill framhåller 

Barger (2001) och Wistedt (2005) att de matematiskt begåvade eleverna är i behov av 

uppgifter och aktiviteter som utmanar och stimulerar dem och som ger dem ny 

matematisk kunskap och förståelse.  

 

Enligt Skolverket (2015), Engström (2008) och Pettersson (2011) krävs det att 

läraren har didaktisk och pedagogisk kunskap och att läraren har kunskap om 

Läroplanen för att kunna utmana de högpresterande eleverna. Styrdokumenten, 

däribland Läroplanen (2011) och Skollagen (SFS 2010:800) lyfter även tydligt fram 

rätten till stöd för de högpresterande eleverna.  

5.2.3 Vilka faktorer anser lärarna stödjer respektive hindrar 

undervisningen för de högpresterande eleverna i matematik? 

Samtliga lärare från skolorna anser sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta 

med de högpresterande eleverna i matematik men lyfter att det saknas tid och 

resurser för att kunna möjliggöra detta arbete. Detta bortsett från en lärare som 

menar att hen saknar kunskap för att stimulera dessa elever men som anser sig har 

tid till detta. Wistedt (2005) framhåller att en orsak till att de högpresterande 

eleverna ofta är understimulerade beror på att läraren har bristfälliga kunskaper i 

matematik. Enligt Petterssons (2008; 2011) studier kan man också konstatera att det 

saknas handlingsplaner för att bemöta de högpresterande eleverna i matematik och 

att det inte finns tillräckligt med resurser på skolorna för att kunna stimulera dessa 

elever. Lärarna i studien önskar att få nivågruppera eleverna så att de kan få arbeta 

och diskutera tillsammans kring olika problemlösningsuppgifter. För att kunna 

möjliggöra denna undervisningsform krävs det dock att man har ett två lärarsystem, 

enligt samtliga lärare i studien. Pettersson (2011) och Koshy et al. (2009) framhåller 

att det kan vara stimulerande för de högpresterande eleverna att arbeta i mindre 

grupper, men betonar vikten av att lärares vägledning är viktigt i det avseendet.  
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Hattie (2009) lyfter fram att eleverna är i behov av ett innehåll som kan utmana 

eleven på en lämplig nivå och menar att dessa är positiva effekter med 

nivågruppering. Vidare menar Szabo (2017) att nivågrupperingar är positivt då de 

högpresterande eleverna kan uppleva matematiken som meningsfull och att de kan 

prestera bättre i ämnet. Fortsättningsvis betonar Pettersson och Wistedt (2013) att 

ett samarbete elever emellan kan göra så att de kan ta tillvara på varandras 

kunskaper. 

Lärarna upplever den största svårigheten med att arbeta och stimulera de 

högpresterande eleverna då tiden inte räcker till. De betonar även vikten av att det 

läggs betydligt mer tid på de lågpresterande eleverna och de elever med svårigheter 

och att det är där som stöd ges, något som även bekräftas i Pettersson (2008; 2011) 

och Dimitriadis (2012) studier. Ett antal lärare hävdar att det oftast läggs fokus på 

andra saker såsom sociala svårigheter hos eleverna och de elever som har svårigheter 

med språket. Det är av dessa orsaker som man inte hinner med arbetet med de 

högpresterande eleverna, menar lärarna.   

Utifrån vår studie och lärarnas svar kan vi konstatera att de högpresterande eleverna 

får utmanande uppgifter av lärarna i form av problemlösningsuppgifter på olika 

nivåer. Lärarna betonar dock att de skulle vilja lägga mer tid och resurser kring dessa 

elever, exempelvis genom att ha ett tvålärarsystem då det finns en risk att de blir 

understimulerade och bortglömda. Detta är även något som både Wallström (2010) 

och Wistedt (2005) framhåller då de menar att de högpresterande eleverna ofta blir 

understimulerade på grund av lärares bristande kunskap och att eleverna inte ges 

utmanande uppgifter som gör så att eleven utvecklas vidare.  
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5.3 Avslutning 

Följande studie har avsett att belysa åtta lärares arbete med högpresterande elever i 

matematikämnet i årskurs 1-3. Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att viktiga 

aspekter i arbetet med högpresterande elever är att de utmanas i matematik vilket 

bland annat görs via utmanande uppgifter på en lämplig kunskapsnivå och att 

eleverna får feedback samt vägledning av läraren. Det är även av högsta vikt att 

läraren har kunskap och kompetens kring arbetet med högpresterande elever. 

Slutsatsen är att det största hindret utgörs av lärarnas avsaknad av tid och resurser 

för att kunna möta de högpresterande elevers behov i matematik och inte lärarnas 

brist på kompetens. Det är dock svårt att utifrån vår studie veta om de uppgifter 

lärarna säger sig ge till eleverna i syfte om att utmana är tillräckliga eller om detta ger 

en faktisk och sann bild av hur de arbetar med högpresterande elever i matematik. 

Detta eftersom den data som vi har samlat in inte är representativ för alla lärare. 

För fortsatt forskning hade det varit intressant att undersöka hur arbetet med de 

särskilt begåvade eleverna ser ut. Detta på grund av hur de utmärker sig från det 

ordinära i matematikämnet och att de ofta bortprioriteras då stöd läggs på de elever i 

behov av särskilt stöd. Studien hade även kunnat bli mer omfattande om antalet 

intervjuer hade utökas men också ifall man hade undersökt likheter och skillnader 

mellan flera skolor, antingen i en och samma kommun eller i flera kommuner.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Tema 1: Bakgrund 

1. Vad har du för utbildning? 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

3. Vilka årskurser har du undervisat i och vilken årskurs undervisar du i nu? 

 

4. Klassbeskrivning – hur många elever är det i klassen? 

 

Tema 2: Högpresterande 

1. Av de elever du har i klassen – hur många skulle du säga är högpresterande i 

matematik? 

 

2. Hur märker du att en elev är högpresterande och hur skulle du beskriva denna 

elev? 

 

3. Skulle du säga att det finns olika typer av elever som är högpresterande enligt 

din erfarenhet? Om ja, hur skulle du beskriva dessa?  

 

4. Vilka erfarenheter har du av högpresterande elever? 

 

5. Hur arbetar du för att stimulera och individualisera de högpresterande 

eleverna? Finns det något specifikt stöd för dessa elever på er skola? 

 

6. Upplever du som lärare att du har tillräckligt med kunskap och tid till att 

stimulera de högpresterande eleverna? På vilket sätt? 

 

7. Hur avgör du som lärare om en elev är högpresterande eller matematiskt 

begåvad? 

 

 

 



32 
 

Tema 3: Undervisning  

1. Hur ser din dagliga matematikundervisning ut? 
 

2. Hur ser din undervisning ut för de högpresterande eleverna?  

 

3. Vad behöver de högpresterande eleverna enligt dig i 

matematikundervisningen för att prestationen ska motsvara deras förmåga? 

 

4. Skulle du vilja lägga upp undervisningen på ett annat sätt för de elever som är 

högpresterande i matematik om du hade haft andra förutsättningar? På vilket 

sätt? 

 

5. Upplever du några svårigheter och/eller möjligheter i arbetet med 

högpresterande elever och i så fall vilka? 

 

Avslutning: 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser Grundlärarprogrammet f-3 på Mälardalens 

Högskola i Västerås. Vi läser nu termin 8 på vår utbildning och gör vårt sista 

självständiga arbete. Vårt självständiga arbete handlar om hur lärare i grundskolan 

arbetar med högpresterande elever i matematik. För att undersöka detta kommer vi 

att intervjua ett antal lärare i årskurs 1-3. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur några lärare i årskurs 1-3 arbetar med 

högpresterande elever i matematik. Vår önskan är att studien skall bidra till ökad 

kunskap för oss i vår kommande yrkesroll som lärare men även för de som vill veta 

mer om hur man eventuellt skulle kunna arbeta med högpresterande elever i 

matematik.  

Vid genomförandet av studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär bland annat att ditt deltagande är helt 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering 

och utan några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion 

läggs ut på databasen DiVA. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, 

dvs anonymiseras och resultatet av intervjuerna kommer endast att användas till vårt 

arbete. När vårt arbete är godkänt och klart kommer ni att få möjlighet att ta del av 

det.  

Vi önskar att du som lärare i årskurs 1-3 vill delta i vårt arbete genom att delta i en 

intervju med oss. Intervjun beräknas ta cirka 15-30 minuter. Vi hoppas att du vill 

vara delaktig i vår studie. Om du har några frågor eller funderingar får du gärna 

kontakta oss eller vår handledare.  

 

Med vänliga hälsningar  

Elin & Johanna 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Elin Ebeling, XXX                         eeg13002@student.mdh.se  

Johanna Krantz, XXX              jkz14001@student.mdh.se 

Handledare:  

Tuula Koljonen, XXX        tuula.koljonen@mdh.se 
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