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elever i matematik kan utmanas i undervisningen, vilka strategier som används 
och varför. Genom intervjuer och observationer har lärares arbete med att 
anpassa sin undervisning för att tillgodose matematiskt högpresterande elevers 
utveckling undersökts. Med utgångspunkt i ramfaktorteori och läroplansteori 
har insamlade data analyserats och sammanfattats i ett resultat. Resultatet 
påvisar att lärares potentiella repertoar inte alltid till fullo kan iscensättas då 
skolans ramar i form av tid, resurser och stort fokus på måluppfyllelse ses som 
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This study was conducted in order to deepen the knowledge of how high-
performing students in mathematics can be challenged, which strategies that 
are used and why. How teachers can work to adapt their teaching to meet the 
mathematically high-performing pupils' development has been investigated 
through interviews and observations. Based on the framework factor theory and 
curriculum theory the collected data has been analyzed and summarized in a 
result. The result shows that teachers' potential repertoire cannot always be 
fully engineered if the school's frameworks in terms of time, resources and the 
focus on goal fulfillment are seen as obstacles. The conclusion is that the 
prerequisites for orchestrating and conducting teaching aimed at high-
performing pupils are hampered by a lack of focus from school management, 
principal and state on high ability pupils, which can affect which strategies can 
be applied. 
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1 Inledning   

Skolinspektionens granskning (2018) visar att högpresterande elever riskerar att tappa 
matematikintresset på grund av understimulerande matematikundervisning. Detta, 
kombinerat med brist på studieteknik, kan få konsekvenser för elevens utveckling och 
framtid (Gerholm, 2017). 

Pettersson (2008) framhåller att fokus länge inom den svenska matematikdidaktiska 
forskningen legat på elever med matematiksvårigheter och att forskning kring 
högpresterande elever i matematik så sent som i början av 2000-talet ännu var ett relativt 
outforskat område.  Även Shayson, Hagar, Tesler och Ko (2014) påtalar det stora fokus som 
ligger på lågpresterande elever och menar att det, i kombination med bristande 
lärarkompetens att arbeta med begåvade elever, gjort att dessa elever åsidosätts i 
undervisningen. Detta är något som vi själva upplever, både i egen upplevelse av 
kompetens att arbeta med högpresterande elever i matematik och gällande vad vi ser i 
praktiken.  

Alltför ofta ser vi elever som med lätthet presterar matematiskt för att sedan tappa 
motivationen när den kognitiva nivån i undervisningen höjs. Ofta har eleven inte tillägnat 
sig strategier för exempelvis studieteknik. Petterson (2008) lyfter att svenska elever klarar 
sig allt sämre både vid internationella och nationella tester. Författaren framhåller att både 
de generella kunskaperna likväl som spetskunskaperna försvagats och konstaterar att 
svenska elevers matematiska kunnande har allvarliga brister. Detta i sin tur resulterar i att 
de som väljer att vidareutbilda sig inom matematikkrävande utbildningar på högre nivåer 
blir allt färre. 

I skollagen kan man läsa att ”elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås 
eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling” (SFS 2010:800, kap 3, 2§). Trots detta finns det brister i svenska 
skolans arbete med högpresterande och begåvade elever.  

I två kvalitetsgranskningar av matematikundervisningen (Skolinspektion, 2009; 
Skolinspektionen, 2018) fann man brister i matematikundervisningen. Bland annat lyfte 
man i kvalitetsgranskningen 2009 att de dominerande arbetsmetoderna inom 
matematikundervisningen var individuellt arbete och lärarstyrda genomgångar. Pettersson 
(2008) menar att denna typ av undervisning inte är fördelaktig för högpresterande elever i 
matematik. Leikin och Stanger (2011) menar att matematiskt högpresterande elever ges 
många möjligheter och tillfällen att visa upp sina förmågor inom ämnet men att 
klassrumssituationerna sällan är utformade särskilt för att utveckla den högpresterande 
elevgruppens kunskaper och förmågor. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2018 visade 
att det även fanns brister i undervisningen av högpresterande elever i gymnasieskolans 
naturvetenskapliga program. Undervisningen bedöms inte vara tillräckligt stimulerande 
för att utveckla högpresterande elevers matematiska förmågor och att detta kan kopplas till 
upplevelser av brist på tid och samverkan. Den undervisningen som då granskades bedrivs 
av ämneslärare med särskild kompetens inom matematikämnet. Det förefaller då högst 
sannolikt att det skulle kunna finnas liknande problem i grundskolan där lärare har en 
bredare behörighet och ofta inte har samma särskilda ämneskompetens att luta sig på i 
utformningen av anpassningar till högpresterande elever. 
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Nedan presenteras problemområde, syfte och forskningsfrågor för studien. 

1.1.1 Problemområde 

Högpresterande elever saknar stimulans i matematikundervisningen, vilket har en 
negativ effekt på elevens matematikintresse, mentala hälsa och vidare utveckling 
inom ämnet likväl som samhällsutvecklingen. 

1.1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier lärare i lågstadiet använder för att 
anpassa matematikundervisningen till högpresterande elever samt hur lärare 
resonerar kring förutsättningar för sådan matematikundervisning. Vi undersöker 
detta genom att besvara följande forskningsfrågor. 

1. Hur resonerar några lärare i lågstadiet i kring sin matematikundervisning och 
förutsättningarna för att anpassa matematikundervisningen för 
högpresterande elever? 

2. Vilka strategier använder några lärare i lågstadiet för att utmana 
högpresterande elever i matematikundervisningen? 

1.2 Disposition 

Kapitel 1 redogör för bakgrunden till studien samt dess problemområde, syfte och 
forskningsfrågor. I kapitel 2 definieras studiens centrala begrepp. Här återfinns också 
styrdokumentens riktlinjer samt forskning som är relevant för studien i förhållande 
till uppfattningar om den aktuella elevgruppen och undervisning av dessa inom 
matematik. Under detta kapitel beskrivs även olika typer av undervisningsstrategier 
inom matematik, ämnade att utmana högpresterande elever utifrån forskning. Det 
teoretiska perspektivet som studien utgår från beskrivs i kapitel 3. I kapitel 4 finns 
redogörelse för metodval, informanturval samt insamling och bearbetning av data. 
Även de forskningsetiska kraven och studiens validitet och reliabilitet adresseras här. 
Kapitel 5 behandlar empirin genom en redogörelse för de kategorier som genererats 
utifrån insamlade data. I kapitel 6 presenteras svaren på studiens forskningsfrågor. I 
kapitel 7 diskuteras studiens resultat och de metodval som har gjorts. I det slutliga 
kapitlet diskuteras studiens implikationer på yrkespraktiken och framtida forskning 
inom området föreslås. 

2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet redogör vi under 2.1 Definitioner av begreppet strategier i 
matematikundervisning för en definition av strategier i matematikundervisningen 
för att förtydliga hur begreppet används i studien. Begreppet högpresterande elever i 
matematik definieras under 2.2 Definition av begreppet högpresterande elever i 
matematik för att tydliggöra vilken elevgrupp studien avser. Vad elevgruppen kan 
anses ha rätt till utifrån styrdokumenten synliggörs under avsnitt 2.3 Styrdokument. 
Vad tidigare forskning har visat i förhållande till uppfattningar av elevgruppen, hur 
lärare ser på undervisning av högpresterande och begåvade elever samt 
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undervisningsstrategier riktade mot högpresterande elever i matematikämnet 
beskrivs under 2.4 Tidigare forskning. 

2.1 Definition av begreppet strategier i 
matematikundervisning 

I och med att studien berör vilka strategier lärare använder i 
matematikundervisningen för att utmana högpresterande elever och utveckla deras 
matematiska förmågor så definieras nedan hur begreppet kan förstås vidare i studien. 

Med strategier i matematikundervisningen menas arbetsmetoder och anpassningar 
av matematikundervisningens struktur och/eller innehåll ämnade att utveckla 
elevens förmågor inom matematikämnet. Olika typer av strategier riktade mot 
högpresterande elever i matematik beskrivs under avsnitt 2.4.3 Strategier för 
matematikundervisning av högpresterande elever. 

2.2 Definition av begreppet högpresterande elever i 
matematik 

Vad som skiljer begreppen högpresterande elever i matematik och särskilt begåvade 
elever i matematik kan upplevas som oklart. Det förefaller inte enligt Shayson et.al. 
(2014) finnas något självklart kriterium för att skilja de högpresterande eleverna från 
de särskilt begåvade eleverna. Huvudsakligen är det så att det överlag finns nationella 
kriterier och definitioner i varje land för särskild begåvning, men det saknas för 
begreppet högpresterande, där individuella tolkningar av begreppet istället avgör 
vilka elever som avses. För studiens syfte är det av vikt att ändå definiera vilka elever 
studien hänvisar till. Därför redogör vi nedan för vad som kan uppfattas karaktärisera 
högpresterande elever i matematik utifrån litteraturen, samt hur begreppet särskilt 
begåvade elever relaterar till högpresterande elever. 

2.2.1 Högpresterande elever i matematikämnet 

Skolverket (2012) lyfter fram karaktäristika som de utifrån forskning anser definierar 
högpresterande elever generellt. Framför allt lyfts icke-kognitiva kompetenser fram, 
det vill säga kompetenser som inte är kopplade till intelligensnivån. De kompetenser 
som framhålls är bland annat motivation, ämnesanknutet självförtroende och 
uthållighet. Detta kokas ned till att det, enligt rapporten, framförallt handlar om att 
eleverna förhåller sig aktiva och positiva i förhållande till sina studier och sin egen 
förmåga.  
 
Shayson et.al. (2014) talar om mathematically talented students (MTS) och menar då 
elever som har relativt hög matematisk förmåga. Vi översätter här begreppet till 
högpresterande elever i matematik. Begreppet innefattar de elever som med lätthet 
når de uppsatta kunskapskraven, som har goda resultat på prov och som förefaller 
relativt självgående under matematiklektionerna och sällan behöver hjälp och 
förklaringar. Elever som ingår i gruppen uppvisar ofta stor lust till lärande, blir lätt 
uttråkade i och med att de snabbt behärskar undervisningsinnehållet och är i behov 
av utmaningar i undervisningen. 
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Högpresterande elever är en elevgrupp som är ganska stor, Shayson et. al. (2014) 
refererar till Gross studie från 1993 som menar att det finns indikationer på att så 
många som mellan 1 av 6 till 1 av 40 elever har en relativt hög matematisk förmåga 
eller kan anses som relativt matematiskt talangfulla. Persson (2015) menar att upp 
till 15–20 % av elevunderlaget är högpresterande inom ett eller flera ämnen.  Det är 
därför rimligt att förutsätta att de flesta lärare möter dessa elever och att några av 
dessa elever högst sannolikt återfinns i varje klass. 
 
Högpresterande kan ses som ett paraplybegrepp. Elever kan befinna sig inom 
ramarna för högpresterande utan att vara särskilt begåvade, men det utesluter inte 
att vissa särskilt begåvade elever även kan anses vara högpresterande (Shayson et.al., 
2014).  Huruvida en elev anses vara högpresterande baseras då till viss del på 
förmågor, men framför allt är det kopplat till att eleven anpassar sig till skolans 
undervisningsnormer.  

2.2.2 Särskild begåvning generellt och inom matematikämnet 

Begreppet särskild begåvning är betydligt mer väldefinierat utifrån forskning än 
begreppet högpresterande. 

Ungefär 5 % av det svenska elevunderlaget kan räknas till gruppen särskilt begåvade 
(Persson, 2015). Begreppet särskild begåvning eller särbegåvning anknyts i hög grad 
till hög intelligensnivå, IQ. 

Särskild begåvning kan visa sig inom flera olika områden, traditionellt talar man om 
matematisk/logisk begåvning eller språklig begåvning. Särskild begåvning kan dock 
visa sig inom andra områden, till exempel inom estetiken. 

Enligt Mellroth (2018) utmärks särskilt begåvade barn generellt bland annat genom 
att: 

 Visa plötsligt och starkt intresse för avgränsade ämnen eller områden.  

 Förstå och använda abstrakta symboler tidigt. 

 Ha rikt ordförråd. 

 Uppvisa intensivt fokus på uppgifter de finner intressanta. 

 Lära sig i ovanligt snabb hastighet. 

 Ogilla arbete i långsam takt. 

 Ha ett utvecklat minne. 

 Föredra att arbeta individuellt. 

Persson (2015) påpekar dock att det är svårt att göra en generalisering av beteenden 
och karaktärsdrag i en normalgrupp. I förhållande till särskilt begåvade så är 
undersökningsgruppen väldigt liten vilket ytterligare försvårar en sådan 
generalisering. Listor av typen ovan bör därför inte ses som en sanning utan som 
karaktärsdrag som eventuellt kan vara aktuella. Inom gruppen särskilt begåvade 
finns stora individuella skillnader. 

Ofta förstås särskild begåvning som en generell begåvning men ofta är även begåvade 
elever akademiskt starka och svaga inom olika områden och ämnen (Pettersson, 
2008). Krutetskii beskrev 1976 olika förmågor som särskiljer matematiskt begåvade 
elever. Vi utgår ifrån Szabos (2017) översättning: 
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a) förmågan att insamla och formalisera matematisk information,  
b) förmågan att bearbeta matematisk information och c) förmågan att minnas matematisk 
information – dessa komponenter resulterar i en mer allmän och sammansatt förmåga, som 
manifesteras i ett matematiskt sinnelag. (Szabo, 2017, s.24)  

Juter & Sriraman (2011) har definierar matematisk begåvning utifrån tio punkter och 
lyfter bland annat förmågan att abstrahera och generalisera matematiska strukturer, 
förmåga till logiskt tänkande och logiska slutsatser såväl som beslutsfattande i 
problemlösningssituationer och visualiseringsförmåga i förhållande till matematiska 
problem och relationer. Sådana förmågor behöver dock inte vara unika för särskilt 
begåvade elever. Shayson et.al. (2014) menar att även högpresterande elever i 
matematik, även om inte särskilt begåvade, kan uppvisa en eller flera sådana 
förmågor.  

2.3 Styrdokument  

I skolans styrdokument, både i skollagen och i läroplanen, finns det tydligt framskrivet 
vilka rättigheter elever har i förhållande till kunskapsutveckling. I läroplanen finns fler 
olika skrivelser, de gäller inte specifikt matematikämnet utan är generella och kan 
implementeras i samtliga ämnen. De rör inte heller specifikt högpresterande elever utan 
avser samtliga elever, oavsett vilken nivå de befinner sig på kunskapsmässigt. De återfinns 
under 1. Skolans värdegrund och uppdrag och under 2. Övergripande mål och riktlinjer.  

I skolans värdegrund och uppdrag kan vi tydligt läsa att ”Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov” (Skolverket 2019, s. 6). Skrivelsen under övergripande mål och 
riktlinjer kan förstås som att även högpresterande elever har rätt till anpassningar genom 
skrivelserna att läraren ska ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande” (Skolverket 2019, s. 12) samt ”organisera och genomföra 
arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att 
använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket 2019, s. 13). Det framgår även här att 
den enskilde eleven har rätt att genom undervisningen uppleva att ”kunskap är meningsfull 
och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” (Skolverket 2019, s. 13).   

Den tydligaste skrivelsen som kan tolkas rikta sig specifikt mot högpresterande elever 
återfinns i skollagen. Där uttrycks det tydligt att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som 
minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2010:800, kap 3, 2§). Detta innebär att 
elever som presterar över förväntan i förhållande till kunskapskraven har rätt till 
anpassningar i undervisningen som möjliggör vidare utveckling. 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan redogör vi för forskning som bedrivits i förhållande till högpresterande och 
begåvade elever i matematikämnet. Dessa har delats in i tre områden:  
2.4.1 Uppfattningar om elever som har fallenhet för matematikämnet,  
2.4.2 Undervisning av högpresterande elever i matematikämnet samt 2.4.3 
Strategier för utveckling av högpresterande elevers matematiska förmågor. 
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2.4.1 Uppfattningar om elever som har fallenhet för matematikämnet  

Stora delar av den litteratur som utgör grunden för studien behandlar särskilt 
begåvade elever eller begåvade elever. Det råder oklarheter kring begreppen 
begåvning och högpresterande gällande vart skiljelinjen mellan grupperna går och 
ofta används begreppen överlappande i litteraturen. Denna studie tar dock inte sin 
utgångspunkt i begreppet särskild begåvning i matematik, utan fokuserar på 
högpresterande elever i matematik. Därmed menar vi att forskning om 
matematikundervisning och särskilt begåvade elever är relevant även för hur 
högpresterande elever kan undervisas i ämnet.   
 
Tidigt kopplades begåvning och hög intelligens (IQ) ihop och sådan begåvning är 
medfödd (Pettersson, 2008). Begåvning kan dock inte enbart förklaras utifrån IQ-
begreppet. Gerholm (2016) lyfter att de matematiska förmågorna inte är statiska utan 
under utveckling och förändring genom matematiska aktiviteter. I enlighet med detta 
kan antas att man inte föds med begåvning. Gerholm (2016) och Pettersson (2008) 
lyfter att det i så fall snarare rör sig om att man föds med anlag för begåvning men att 
dess utveckling är beroende av dels faktorer i omgivningen, såsom familj, vänner och 
olika typer av personlighetsdrag, såväl som undervisning och matematiska aktiviteter 
som utvecklar de matematiska förmågorna.  

Pettersson (2008) lyfter att skolan ofta ser matematikämnet ur ett nyttoperspektiv 
och att detta har sin grund i samhällsnormer, värderingar och mål. Detta menar 
författaren kan förklara grundskolans fokus på färdighetsträning. Starkt fokus på 
räknefärdighet bidrar till att högpresterande elever ofta definieras utifrån hög 
arbetstakt, hög lektionsaktivitet, självständighet och goda provresultat. 

Lärarens roll i undervisningen framhålls av Pettersson (2008) som särskilt viktig när 
det kommer till högpresterande elevers vidare utveckling i matematikämnet. Utöver 
rena ämneskunskaper tillkommer även didaktiska kunskaper i förhållande till 
strategier för undervisningen, motivationsskapande och förmåga att anpassa 
undervisningen till elevens behov. Förutsättningarna för att forma undervisning som 
är utmanande för matematiskt högpresterande elever i syfte att utveckla matematiska 
förmågor är dessutom beroende av skolsystemets organisation och resursfördelning 
på stat- och kommunnivå. 

Gerholm (2017) lyfter vikten av bland annat motivation som en nyckel till individens 
fortsatta utveckling. Han menar dock att matematiskt begåvade elever inte 
nödvändigtvis är motiverade och framhåller att undervisningen kan te sig för enkel, 
tråkig eller ointressant för elever som presterar med lätthet inom ämnet. Bland annat 
lyfter Gerholm (2016) och Shayson et.al. (2014) att många högpresterande och 
begåvade elever inte presterar utifrån sin förmåga.  

De högpresterande och begåvade elever som framgångsrikt fortsätter utvecklas inom 
ämnet drivs enligt Gerholm (2017) av en hög inre motivation, men är ofta också 
stöttade av olika typer av undervisningsstrategier såsom berikande undervisning eller 
har erbjudits möjlighet att accelerera i sin utbildning för att upprätthålla 
motivationen. Det krävs dock en tydlig plan och struktur med strategierna från 
skolan och lärarna, för att sådana anpassningar ska ha önskad effekt. 

Shayson et.al. (2014) pekar på att det finns stora skillnader i lärares attityd till 
högpresterande elever. Lärare kan vara positiva till att högpresterande och begåvade 
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elever stöttas för att utvecklas till sin fulla potential medan andra lärare upplever att 
högpresterande och begåvade elever inte bör få särskild behandling och att de inte är 
i behov av stöttning i sitt lärande. Skillnader i attityd kan enligt författarna ha sin 
grund i kulturella normer gällande begåvning. 

Både Pettersson (2008) och Persson (2015) framhåller att det svenska samhällets 
attityder till begåvning är ansträngd. De lyfter det svenska begreppet ”jantelagen”, 
som innebär att man inte ska tro att man är smartare eller bättre än sin nästa, som en 
trolig anledning till detta. De menar att detta även kan vara en anledning till att 
undervisningen för särskilt begåvade, högpresterande och begåvade elevers 
undervisning inte utvecklats mer. De lyfter även att akademisk begåvning i svensk 
kontext ofta kopplas samman till så kallad ”elitism”, som enligt jantelagen inte är 
acceptabelt. Pettersson (2008) poängterar att begåvningar inom andra områden, 
exempelvis sport, ofta värderas på ett annat sätt än akademisk begåvning och menar 
att det är vanligare att det pratas mellan föräldrar om barnens idrottsprestationer än 
om höga resultat i skolan. 

2.4.2 Undervisning av högpresterande elever i matematikämnet 

Flera forskare lyfter att högpresterande och begåvade elever undervisas i heterogena 
grupper och att detta innebär en utmaning för läraren när det kommer till att anpassa 
undervisningen till hela gruppen (Leikin, 2011; Mellroth, van Bommel & Liljekvist, 
2019; Shayson et. al., 2014). Denna utmaning, i samspel med föreställningar om att 
högpresterande och begåvade elever inte är i behov av stöttning, har lett till en stor 
fokusering på lågpresterande elever och tidigare forskning har visat att många lärare 
gör få eller inga anpassningar i relation till högpresterande elever (Shayson et.al., 
2014). Dock menar majoriteten av deltagarna i Shayson et.al.s (2014) studie att 
högpresterande och begåvade elever bör undervisas i det heterogena klassrummet 
och majoriteten anser sig ha nog kompetens för att undervisa den aktuella 
elevgruppen. De lärare som förespråkade homogena undervisningsgrupper var 
framförallt lärare som var särskilt utbildade för att undervisa särskilt begåvade och 
lärare som arbetade i särskilda undervisningsgrupper eller skolor med fokus på 
begåvning. 
 
Pettersson (2008) menar att s.k. tyst räkning, det vill säga tyst, enskilt arbete i 
läromedel, dominerat den svenska matematikundervisningen. Den typen av 
undervisning gynnar få elevgrupper och författaren menar att den särskilt 
missgynnar elever som har lätt för matematikämnet och är i behov av utmaning. Den 
typen av undervisning bidrar med för låg stimulans för att utveckla högpresterande 
elevers matematiska förmågor då den framförallt består av repetition och 
hastighetsanpassningar i form av fritt arbete i läromedlet. Fokus på undervisningen 
läggs då enligt författaren på att arbeta snabbt i läromedlet snarare än att utveckla en 
fördjupad förståelse för det matematiska innehållet. 
 
I studien som genomfördes av Mellroth et.al. (2019) lyfte deltagande lärare både 
hinder och möjligheter i förhållande till matematikundervisning av högpresterande 
och begåvade elever. Svårigheter att hitta passande material och aktiviteter, 
tidsaspekten och att resurser saknades för att implementera större uppgifter 
upplevdes begränsa möjligheterna att utveckla undervisningen. Moraliska aspekter 
med nivågrupperingar och den egna matematiska kompetensen var också hinder som 
lyftes. Deltagarna uppvisade även oro för hur elever med inlärningssvårigheter skulle 
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uppleva uppgifterna. Studien visade dock också att lärarnas kunskaper i förhållande 
till att undervisa den aktuella elevgruppen var samstämmig med vad tidigare 
forskning framhållit som viktigt, exempelvis vikten av att guida eleven med hjälp av 
frågor. Vidare menar författarna att de deltagande lärarna hade goda didaktiska 
kunskaper när det kommer till hur en uppgift ska utformas för att vara utvecklande 
för elever i behov av stimulans. 
 
Som tidigare nämnts ligger stort tryck i grundskolans matematikundervisning på 
räknefärdighet, vilket utgör en av fem komponenter i matematisk kompetens 
(Pettersson, 2008). Författaren menar att för att högpresterande elever ska kunna 
utvecklas allsidigt i sin matematiska kompetens behöver resterande komponenter, 
begreppsförståelse, problemlösningsförmåga, matematisk-logisk kompetens och 
positiv inställning till ämnet, få större utrymme i matematikundervisningen. Det 
kräver höga förväntningar på eleverna, matematiska uppgifter som inbegriper 
kreativitet och ökat utrymme för gemensamma genomgångar och diskussioner. 
Som mer passande undervisningsstruktur lyfter Shayson et.al. (2014) differentierade 
instruktioner, det vill säga undervisningsanpassningar utifrån behov, nivå och lärstil, 
vilket skulle ge större förutsättningar för ett fokus på matematisk förståelse i 
undervisningen. Författarna menar att trots att lärare är positiva till sådana 
undervisningsstrategier så är det sällan de används i realiteten. När de används så är 
det i en begränsad form som inte ger effekt på elevens utveckling. Anledningar till att 
det ser ut så, menar författarna kan bero på upplevelser om att anpassningar inte hör 
till klasslärarrollen eller att man inte uppfattat elevernas behov. En annan möjlig 
anledning skulle kunna vara att kunskaper för att anpassa undervisningsinnehållet 
saknas. 
 
Pettersson (2008) lyfter utifrån sin studie att lärare beskriver en känsla av 
otillräcklighet som bottnar i att utveckling av högpresterande elevers förmågor inte är 
prioriterad uppifrån. Det som prioriteras och efterfrågas från skolledningen är att 
lågpresterande elever når kunskapsmålen. Anpassningar och åtgärder för att 
stimulera matematiskt högpresterande elever blir därför eftersatta. 

2.4.3 Strategier för utveckling av högpresterande elevers matematiska 
förmågor 

Högpresterande elever kan utmanas både i och utanför klassrummet. Det förekommer att 
högpresterande och begåvade elever undervisas i särskilda undervisningsgrupper. Den här 
studien kommer dock främst att fokusera på anpassningar i klassrummet riktade mot 
högpresterande elever. 

Enligt Pettersson (2008) och Skolverket (2012) är det framförallt två strategier för 
anpassning av matematikundervisning för högpresterande elever som diskuteras 
internationellt; accelerering och berikning, vilka kan innebära ett flertal olika typer av 
anpassningar. Dessa beskrivs mer ingående nedan. I den svenska skolan visar Petterssons 
(2008) studie att det i stort är tre anpassningar som är framträdande när det kommer till 
matematisk högpresterande elever, fritt arbete i läromedlet, årskursförflyttning och höjd 
svårighetsgrad inom området. Samtliga kan anses vara av accelererande karaktär med 
eventuell berikningsmöjlighet om man ser till nivåhöjning inom området. Dessa tre 
anpassningar utgjorde drygt 80% av angivna anpassningar. Resterande anpassningar var 
jämnt fördelade mellan accelererande och berikande anpassningar. 
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Gerholm (2016) påpekar att hur individuella anpassningar är strukturerade och 
organiserade varierar stort, bland annat gällande i vilken mån anpassningen styrs av 
läraren eller lämnas åt eleven att själv forma. Pettersson (2008) framhåller att det måste få 
vara den enskilde elevens behov och inte vad som är lättast från skolans perspektiv som 
styr vilken strategi som används. Likaså framhålls att uppgifterna behöver vara anpassade 
efter enskilda elever, inte utgå från en hel grupp högpresterande elever i matematik då de 
troligen har individuella begåvningar. 

Nedan redogörs för vad forskning säger om olika undervisningsstrategier i matematik 
riktade mot högpresterande elever.  

Accelerering 

Gerholm (2016), Pettersson (2008) såväl som Leikin (2011) definierar accelerering som att 
elevens studietakt ökas. Eleven får då genom accelerering en möjlighet att arbeta igenom 
undervisningsmaterialet, ofta matematikboken, i snabbare takt än de andra i klassen. 
Pettersson (2008) beskriver accelerering som att eleverna får arbeta framåt i sin egen takt 
och inte blir bromsade och begränsade till att arbeta med just det aktuella kapitlet. En 
undervisningsstrategi som kan inordnas under accelerering kan även vara att eleven ges 
möjlighet till arbete i senare årskursers läromedel. Accelerering kan i andra fall även 
innebära att eleven fysiskt får delta i matematikundervisningen i en högre årskurs, men ha 
undervisning i resterande ämnen i sin ordinarie årskurs. En annan form av accelerering är 
att låta eleven starta skolan tidigare än sina jämnåriga kamrater. 

 
Gerholm (2016) lyfter att det finns vetenskapligt stöd för att accelerering har positiv 
effekt på matematiskt begåvade elever, varpå det skulle kunna tänkas ha positiv effekt 
även på högpresterande elever som inte nödvändigtvis är särskilt begåvade. 
Pettersson (2008) lyfter både för- och nackdelar med accelerering. Att eleven inte 
behöver repetera områden och uppgifter de redan behärskar medan de inväntar sina 
kamrater utan istället får arbeta vidare är, menar författaren, den främsta fördelen. 
En framträdande nackdel är att det inte är möjligt att ha gemensamma genomgångar 
och diskussioner där alla elever inkluderas eftersom eleverna befinner sig på olika 
kapitel och områden, i vissa fall till och med i skilda årskursers läromedel. 
Författaren påtalar även att lärarens egna kunskaper kan vara ett möjligt problem 
beroende på anpassningens matematiska nivå. 
 
Nivågruppering 
 
Pettersson (2008) nämner också nivågruppering som en form av accelerering medan 
Gerholm (2016) särskiljer det som en fristående strategi. Nivågruppering innebär 
enligt både Pettersson (2008) och Gerholm (2016) ändå ett likadant förfarande, att 
de högpresterande eleverna grupperas. Det kan handla om att de får möjlighet att 
sitta tillsammans i grupp och arbeta, eller att de som grupp får en annan nivå på 
läromedlet. De särskiljs dock oftast inte från klassen fysiskt utan kan då ändå vara 
kvar tillsammans med sina klasskamrater i klassrummet.  
 
Pettersson (2008) menar att nivågrupperingar kan vara fördelaktiga för matematiskt 
begåvade elever förutsatt att det matematiska innehållet som behandlas i gruppen 
utgår från områden som de inte kommer i kontakt med i ordinarie undervisning. 
Särskilda undervisningsgrupper, där eleverna lyfts ur ordinarie undervisning, saknar 



 

10 

 

dock positiv effekt på elever med normal begåvning (Gerholm, 2016). Boaler, William 
och Brown (2000) pekar på att det i nivågrupperingar ofta medföljer ett ökat 
arbetstempo, s.k. acceleration, vilket kan medföra negativa effekter då de framhåller 
att ökad inlärningstakt inte nödvändigtvis gynnar utvecklingen av djupare 
matematisk förståelse.   

Berikning 

Leikin (2011) beskriver två dimensioner av berikning. Genom breddning adderas 
ytterligare områden inom matematiken simultant till det ordinarie 
undervisningsinnehållet. Fördjupning innebär att innehållet i den ordinarie 
undervisningen fördjupas. 

Berikning innebär med andra ord att eleven får arbeta med fördjupande uppgifter 
inom samma område klassen arbetar med eller ett utvidgat matematikinnehåll, vilket 
innebär att eleverna får arbeta med andra, ofta mer avancerade uppgifter än den 
övriga gruppen. Det kan då exempelvis röra sig om problemlösning eller så kallad 
tävlingsmatematik (Pettersson 2008; Gerholm, 2016). Tävlingsmatematik innebär att 
enskilda elever eller hela klasser deltar i en tävling med matematikinriktning, 
vanligtvis med fokus på problemlösning. Ett exempel på sådan tävlingsmatematik 
kan vara Kängurun som anordnas årligen av Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning (http://ncm.gu.se/kanguru).  

Pettersson (2008) lyfter att en fördel med berikning är att samtliga elever kan delta 
och vara aktiva under genomgångar. De högpresterande eleverna kan på det viset 
ändå följa ordinarie kursplanering medan de vid sidan av kan få arbeta med 
fördjupningar och individuellt anpassade uppgifter. Problem som skulle kunna 
uppstå vid berikning är att lärarnas kunskaper inte räcker till för att förstå vilka slags 
uppgifter som stimulerar en specifik elevs matematikkunskaper och 
matematikintresse. Att stoffet är noga utvalt och genomtänkt är av största vikt för att 
det ska vara gynnsamt för eleverna. Tid är en annan faktor som kan vara ett 
potentiellt problem. 

Problemlösning 

Szabo (2017) visar i sin studie att det är sannolikt att användandet av utmanande 
uppgifter är fördelaktigt i undervisning av högpresterande elever.  Med utmanande 
uppgifter menar Szabo (2017) uppgifter av problemlösningstyp där eleverna till slut 
kommer till ett stadie där de inte automatiskt vet hur de ska gå vidare utan som 
kräver att de verkligen anstränger sig för att förstå hur de kan gå vidare för att kunna 
lösa problemet. Problemlösningsuppgifter kan konstrueras med olika mål, Leikin 
(2011) lyfter bland annat att problemen kan fokusera på begreppsdefinitioner, ha 
undersökningsfokus eller vara konstruerat så att det kan lösas på flera olika sätt. 
 
Szabo (2017) menar att utmanande uppgifter med enkla ingångar och öppna slut 
utvecklar den matematiska förståelsen och det matematiska lärandet hos elever med 
hög matematisk förmåga. Även Shayson et.al. (2014) framhåller att högpresterande 
elever kan utmanas genom uppgifter med anpassad svårighetsgrad av 
problemlösningskaraktär och att det, tillsammans med lärarstöttning utvecklar både 
elevens matematiska förmågor, matematiska förståelse samt elevens fortsatta 
intresse för matematik. Leikin (2011) menar att matematiska utmaningar är en 
nödvändighet för utvecklingen av den matematiska potentialen som eleven innehar.  

http://ncm.gu.se/kanguru
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Problemlösning av den typen som Szabo (2017) och Shayson et.al. (2014) beskriver 
kallas även rik problemlösning. Kriterierna för uppgifter av rik 
problemlösningskaraktär har definierats av Taflin (2007). Rika 
problemlösningsuppgifter menar författaren definieras utifrån att dessa introducerar 
centrala matematiska idéer eller strategier och har en enkel ingång, det vill säga att 
oavsett matematisk begåvning ska alla elever ha en möjlighet att arbeta med 
problemet. Problemet ska dessutom upplevas utmanande, kunna lösas med olika 
strategier och representationsmetoder, det ska initiera matematisk diskussion som 
berör centrala matematiska idéer, strategier etc. Slutligen ska problemet kunna 
fungera som en bro till fördjupad eller breddad matematisk kunskap och leda till 
generaliseringar där lärare och elever formulerar nya problem. Mellroth et.al. (2019) 
lyfter även andra kännetecken för matematikuppgifter som stimulerar matematiskt 
begåvade elever. För att uppgifterna ska stimulera utveckling av de matematiska 
förmågorna bör de vara komplexa, bidra med glädje och nyfikenhet. Stimulerande 
uppgifter ska också ha ett matematiskt innehåll som upplevs intressant med ett 
matematiskt djup. 
 
Att låta eleverna arbeta med problemlösning är även ett sätt att skapa en 
lärandemiljö där det i lärprocessen är acceptabelt att hamna på villovägar och 
misslyckas. En tillåtande lärandemiljö med acceptans för en sådan lärprocess skulle 
kunna bidra till att skapa en lärandesituation där eleverna känner sig bekväma med 
att utmana sitt intellekt genom att våga ta risker för att utveckla en djupare 
förståelse, öka sin matematiska förmåga och sitt kreativa tänkande (Szabo, 2017).  

Elevroller 

Leikin och Stanger (2011) lyfter tre olika typer av roller som lärare tilldelar 
högpresterande elever i undervisningen, framförallt i förhållande till genomgångar, i 
syfte att utveckla elevernas matematiska förmågor. 
 
Enligt författarnas tolkning kan eleven tilldelas en roll som diskussionsmotor. Med 
det menas att den begåvade eller högpresterande eleven initierar diskussionen genom 
att presentera en lösning eller ett svar som läraren sedan kan utgå ifrån i den 
fortsatta diskussionen. Eleven kan också tilldelas rollen som diskussionsstöttning. 
Eleven fungerar då som en stöttning till lärarens bidrag i diskussionen genom 
ytterligare förklaringssätt på andra elevers frågor eller lösningsförslag. Författarna 
menar att detta främst används i förhållande till andra elevers felsvar. I dessa två 
diskussionsroller förutspås i allmänhet elevsvaren av läraren. Den sista rollen som 
högpresterande elever tilldelas i undervisningen, enligt Leikin och Stanger (2011), är 
som språngbräda för diskussionen. Denna roll var i studien främst dominerande 
under slutdiskussioner. De bidrar då med en möjlighet till fördjupning eller 
nivåhöjning av den matematiska diskussionen vilket kan gynna alla eleverna. Detta 
kräver dock, menar Leikin och Stanger (2011) att högpresterande elever ges möjlighet 
att utveckla sina idéer och tankar samt att läraren ser möjligheten att fördjupa 
diskussionen när sådana diskussionsinlägg uppstår. 
 
Shayson et.al. (2014) påtalar att det även är vanligt att högpresterande elever i matematik 
får en funktion som en slags hjälplärare för de svagare eleverna i klassen. Detta innebär 
med andra ord att eleven spenderar delar av undervisningen med att stötta andra elevers 
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inlärning inom matematikämnet genom förklaringar och demonstrationer under arbetets 
gång. Dessa sker då individuellt mellan eleverna och inte under genomgångar. 

3 Teoretiskt perspektiv 

Föreliggande studie utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv. Lundgren (2017) menar 
att läroplansteori i grunden handlar om hur kunskap kan förstås och om vad som är 
kunskap. Linde (2012) framhåller att läroplansteori kortfattat kan beskrivas som hur 
läroplanstexterna tolkas och hur innehållet i läroplanen realiseras i undervisningen. 
Studiens utgångspunkt i läroplansteorin är ramfaktorteorin och Lindes (2012) 
läroplansteoretiska arenor. Ramfaktorteorin handlar om vilka faktorer som utgör ramar för 
hur undervisningsprocessen formas (Lundgren, 2014). Ramfaktorer utgörs av sådant som 
läraren själv inte kan påverka exempelvis resursfördelning, timplaner och elevers 
förkunskaper och sociala sammanhang. Ofta handlar sådana ramfaktorer om politiska 
beslut. Detta ger oss möjlighet att diskutera vilka förutsättningar lärare upplever sig ha för 
att bedriva undervisning anpassad till matematiskt högpresterande elever utifrån ramar 
såsom tid, resurser och skolans prioriteringar. 

Lindes (2012) läroplansteoretiska arenor avser tre områden som påverkar 
undervisningsprocessen. Den första är formuleringsarenan, som avser den faktiska 
läroplanstexten. Den andra är transformeringsarenan, som behandlar lärares olika 
tolkningar och anpassningar av läroplanstexterna. Den tredje och sista är 
realiseringsarenan som avser den reella undervisningen. Formuleringsarenan handlar 
enligt Linde (2012) om vilken kunskapssyn och verklighet som är rådande i samhället och 
hur läroplanstexten förmedlar och skriver fram detta. Texter aktuella för studien är 
skollagen (SFS 2010:800, kap 3, 2§), kursplanen i matematik samt skolans värdegrund. 

Transformeringsarenan behandlar enligt Linde (2012) tolkningar som görs av 
läroplanstexterna av olika aktörer och hur dessa tolkningar kan vara en förändrande faktor 
som i högsta grad påverkar utgången och resultatet. Läraren framhålls av Linde (2012) 
som den huvudsakliga aktören på transformeringsarenan då det är denne som tolkar 
läroplanen och sedan transformerar sin tolkning och använder den i sin undervisning. 
Vilken tolkning eller transformering läraren gör av läroplanstexten påverkas enligt Linde 
(2012) av lärarens repertoarer, eller kunskaper men även av personliga erfarenheter och 
uppfattningar. Lärarens repertoarer delar Linde (2012) upp i den potentiella och den 
manifesta repertoaren. Den potentiella repertoaren rör vad som utifrån lärarens kunskaper 
är möjligt att iscensätta medan den manifesta repertoaren avser den reella undervisningen, 
vad läraren faktiskt genomför. Den manifesta repertoaren kan vidare delas in i 
stoffrepertoar och förmedlingsrepertoar. Stoffrepertoaren avser vilket innehåll och vilket 
material läraren väljer för sin undervisning medan förmedlingsrepertoaren handlar om hur 
läraren undervisar, vilka metoder och tillvägagångssätt som används för att förmedla 
innehållet (Linde 2012). I studien blir transformeringsarenan och lärares repertoarer 
aktuella då syftet med studien är att undersöka vilka strategier som lärare dels använder, 
och dels anser är relevanta i förhållande till att stimulera matematiskt högpresterande 
elevers utveckling och varför. Vilket innehåll som väljs ut samt hur det innehållet 
förmedlas är centralt på transformeringsarenan. Detta ger en inblick i lärarens potentiella 
repertoar, det vill säga vilka strategier de har kunskaper i. 

Realiseringsarenan handlar enligt Linde (2012) den faktiska undervisningen som läraren 
bedriver, de metoder, den aktivitet och den kommunikation som sker men även elevernas 
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verksamhet under lektionerna och deras mottagande av och respons på undervisningen. 
Grunderna till realiseringsarenan, hur undervisningen sker, baseras på beslut tagna i de 
två tidigare arenorna, formulerings- och transformeringsarenan. Realiseringsarenan blir 
aktuell för studien då det, utöver vilka strategier lärare anger att de använder i förhållande 
till högpresterande elevers utveckling, också är av intresse vilka strategier som faktiskt är 
synliga i undervisningen. Genom att utgå från realiseringsarenan synliggörs lärarens 
manifesta repertoar, det vill säga vilken typ av undervisningsanpassningar riktade mot 
högpresterande elever som faktiskt realiseras utifrån lärarens givna förutsättningar. En 
förutsättning för att kunna få syn på vad som händer på realiseringsarenan är att 
observationer görs. 

4 Metod 

Här beskrivs under 4.1 Metodval, i vilka teoretiska grunder våra metodval har sin 
grund. 4.2 Genomförande behandlar i respektive underrubriker datainsamling, urval 
samt databearbetning. 4.3 Validitet och reliabilitet behandlar studiens pålitlighet och 
trovärdighet. 4.4 Etiska överväganden behandlar de forskningsetiska principerna 
och hur vi i studien förhållit oss till dem. 

4.1 Metodval 

Denna studie är av kvalitativ karaktär. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter att kvalitativa 
metoder är att föredra när erfarenheter efterfrågas och studiens syfte har sitt ursprung i 
frågan hur. Eftersom syftet med studien relaterar till både hur lärare gör och hur de 
resonerar i förhållande till matematikundervisning av högpresterande elever, menar vi att 
frågan hur är studiens centrala utgångspunkt. En kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer tillsammans med kompletterande observationer är därför, menar vi, de 
lämpligaste metoderna. I valet av metod har kvalitativa och kvantitativa metoders för- och 
nackdelar vägts mot varandra. En kvantitativ metod lämpar sig enligt Bryman (2011) bäst i 
undersökningar där syftet och forskningsfrågorna är av mätbar karaktär, där resultatet 
som eftersöks inte ges något vidare tolkningsutrymme utan kan presenteras som statistik 
över verkan och orsak. I och med att studien fokuserar på lärares resonemang kring 
utvecklande matematikundervisning för högpresterande elever, menar vi att kvantitativa 
metoder inte hade gett studiens data tillräckligt djup för att kunna besvara 
forskningsfrågorna. En kvalitativ metod ger däremot möjlighet för beskrivning av hur 
något tolkas, förstås och upplevs. Att genom en kvantitativ metod, enkäter eller styrda 
frågeformulär undersöka tolkningar och upplevelser är inte ultimat då möjligheten till 
förtydliganden och uppföljande frågor saknas. 

Det finns enligt Kvale och Brinkmann (2014) ingen generell standard och inga uttalade 
regler för hur kvalitativa intervjuer ska utformas. Hur processen utformas är beroende på 
de som genomför studien och de som deltar i studien. I studien har vi använt oss av 
semistrukturerade intervjuer där frågorna som använts (se bilaga 2) varit av relativt öppen 
karaktär, vilket Bryman (2011) framhåller som den vanligaste formen av frågor i en 
semistrukturerad intervju. Både Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) 
framhåller den kvalitativa intervjuns öppna struktur, där informanten ges möjlighet att 
direkt utveckla sina tankar utan strikt styrning, som en tillgång. Detta är också den 
intervjumetod som kan generera mest nyanserade svar och trovärdigheten i svaren blir 
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dessutom hög genom att eventuella oklarheter kan följas upp direkt på plats och 
intervjuområdet kan fördjupas genom direkta uppföljningsfrågor (Bryman 2011). 

En av nackdelarna med en kvalitativ metod såsom semistrukturerade intervjuer är att den 
information som samlas in inte nödvändigtvis alltid är rättvisande. Dels kan det handla om 
feltolkningar av frågeställningar, dels kan det röra sig om en differens i informantens 
upplevelse av sin insats eller åsikter om hur något bör ske och sitt reella görande (Bryman 
2011). Genom observationer finns möjligheten att ta del av det reella görandet. Med 
anledning av detta har vi valt att genomföra observationer av matematikundervisningens 
strategier för att stärka studien. Bryman (2011) tar upp strukturerad observation, vilken 
genomförs med redan avgränsade observationskoder, det vill säga, vad som ska observeras 
är redan sedan tidigare avgränsat och beskrivet. En ostrukturerad observation beskriver 
istället narrativt olika beteenden. I förhållande till den här studien utformades ett 
observationsschema (se bilaga 3) som hade ett antal observationskoder framtagna ur 
forskningslitteratur avseende strategier för matematikundervisning av högpresterande 
elever. Bryman (2011) framhåller att koderna ska vara utformade på ett sådant sätt att 
dessa inte överlappar varandra och att de är så konkreta som möjligt. I framtagandet av 
koderna har vi förhållit oss till de tidigare definierade begreppen i avsnitt 2.4.3. Strategier 
för matematikundervisning av högpresterande elever. Detta för att urskilja olika typer av 
strategier från varandra. Möjligheten att generera nya koder har dock funnits genom att i 
fri text ha möjlighet att beskriva sådana strategier som inte kan sorteras in under de 
fördefinierade koderna. Detta i och med att läraryrket också baseras på erfarenhet och 
strategier som inte har beskrivits i litteraturen kan förekomma.  

En pilot av observationsschemat genomfördes utifrån filmad undervisning då tillgången till 
reella undervisningssituationer var begränsad. Utifrån pilotstudien genererades ytterligare 
koder i förhållande till lärar-elevinteraktioner.  

4.2 Genomförande 

Här beskrivs hur studien genomförts. Under 4.2.1 Datainsamlingsmetod beskrivs 
hur insamlingen av data har utförts. 4.2.2 Urval beskriver hur urvalet av 
respondenter gått till och vilka kriterier vi har förhållit oss till i urvalet. 4.2.3 
Databearbetning behandlar hur och med vilka metoder insamlade data bearbetats. 
4.2.4 Tolkning av empiri beskriver hur insamlade data tolkats utifrån det teoretiska 
perspektivet. 

4.2.1 Datainsamlingsmetod 

Studien grundar sig på semistrukturerade intervjuer och observationer som 
datainsamlingsmetoder.  

Intervjuerna genomfördes i informanternas respektive skolor, i av informanterna valda 
lokaler. Under intervjuerna gjordes en ljudupptagning, vilken varje informant fick ge sitt 
samtycke till på förhand. Varje intervju varade i mellan 20 och 30 minuter. Ljudfilerna från 
intervjuerna har delats upp mellan författarna för transkribering. Efter genomförd 
transkribering har både ljudfiler och transkriptioner lyssnats och lästs igenom och 
kontrollerats av den andra författaren för att säkerställa transkriptionens korrekthet. 

Transkriptionerna har gemensamt arbetats igenom av författarna för att säkerställa att 
informanterna på inget sett blivit styrda i någon riktning av ledande frågor eller något 
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annat som blivit sagt av oss själva under intervjuerna. I eventuella sådana fall har de 
avsnitten från intervjuerna inte nyttjats i studien, vare sig för kategorisering eller analys. 

Observationer har genomförts utifrån fördefinierade koder med möjlighet att också föra 
friare observationer. Dessa har genomförts i informantens ordinarie klassrum och har 
förlagts till den ordinarie matematikundervisningen, ämnesinnehållet har därmed varierat. 
Två informanter (I2 och I4) har observerats under två tillfällen vardera om 60–90 minuter 
per observationstillfälle. Vid det första observationstillfället av båda informanterna 
närvarade studiens båda författare. Under det andra observationstillfället närvarade endast 
en av studiens författare under respektive undervisningstillfälle då dessa sammanföll i tid.  

4.2.2 Urval 

Urvalet av respondenter har gjorts med utgångspunkt i studiens syfte att undersöka vilka 
strategier lärare använder för att anpassa matematikundervisningen till högpresterande 
elever samt hur lärare resonerar kring utmanande matematikundervisning. Ett 
huvudkriterium under urvalet har varit informanternas yrkesbakgrund. Vikt har lagts vid 
att samtliga informanter arbetat flertalet år som undervisande lärare och att de själva är 
ansvariga både för sin planering och för utförandet av sin matematikundervisning. Vi har 
även lagt vikt vid att utvalda lärare ska ha undervisat fler elevgrupper än den nuvarande för 
att säkerställa erfarenhet av ett större antal elever i vår valda grupp. Detta för att öka 
sannolikheten för att deras svar skulle vara erfarenhetsbaserade och kunna vara av mer 
reflekterande karaktär. För att studien skulle vara genomförbar har urvalet även baserats 
på vad Bryman (2011) benämner som ett bekvämlighetsurval, där samtliga lärare som 
kontaktats är lärare som vi av olika anledningar kommit i kontakt med tidigare. Aktuella 
lärare kontaktades och tillfrågades om deltagande via mail med ett missivbrev där studiens 
syfte tydligt framgick (se bilaga 1). De utvalda respondenterna är verksamma på två olika 
skolor som är belägna i två olika kommuner. Syftet med att ha en geografisk spridning är 
möjligheten att undervisningen skulle kunna skilja sig åt beroende på olika riktlinjer både 
inom skolorna och via styrning från kommunen.  

Nedan presenterar vi informanternas utbildnings- och yrkesbakgrund. 

Informant 1 [I1] 
Sedan tidigare förskollärare med 20 års arbetserfarenhet. Behörig lärare för årskurs F-5 
genom KPU 2001. Verksam inom F-3. Förstelärare i matematikämnet. 

Informant 2 [I2] 

Utbildad förskollärare i grunden sedan 1986. Vidareutbildad med en examen från SÄL-
utbildningen 2005 med behörighet att undervisa F-6. Arbetat i förskola/förskoleklass 
1987–2004, därefter i åk 4–6 fram till 2010. Är sedan 2011 verksam i årskurs F-4. Är 
dessutom sedan 5 år tillbaks förstelärare. 

Informant 3 [I3] 

Utbildad lärare för yngre åldrar med behörighet för åldrarna 0–12 sedan 2008. Arbetat 
inom förskolan mellan 2008–2013. Verksam i årskurs F-4 sedan 2013. 

Informant 4 [I4] 
Behörig lärare för årskurs 1–7 genom examen 1998. Inriktning på SO, Svenska och 
Engelska. Arbetade tidigare med årskurs 4–5, verksam i årskurs 1–3 sedan 10 år tillbaka. 
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4.2.3 Databearbetning 

För analys av det transkriberade materialet genererat av intervjuerna samt ostrukturerade 
observationsdata, används analysmodellen konventionell innehållsanalys, vår översättning 
av Hsieh och Shannons (2005) conventional content analysis. Konventionell 
innehållsanalys framhålls som en bruklig metod när syftet med studien är att beskriva ett 
fenomen. I denna studie är fenomenet lärares tolkning och förståelse av både 
styrdokument och undervisningsstrategier samt realisering av och reflektering kring dessa 
centralt. 

Databearbetningen har utförts genom att det transkriberade materialet gemensamt har 
sorterats, kodats och kategoriserats. För att göra arbetet överskådligt har ord och fraser 
först färgkodats för att sedan kunna sorteras. Därigenom har samband och skillnader 
kunnat utläsas i hur utvalda lärare arbetar med att anpassa sin undervisning för att utmana 
högpresterande elever samt hur de själva reflekterar över sina valda strategier, 
anpassningar och förutsättningar. Genom denna sortering har sedan kategorier genererats 
direkt ur insamlade data. Hsieh och Shannon (2005) framhåller att det är just så en 
konventionell innehållsanalys fungerar, att det inte från början finns givna eller 
förkonstruerade kategorier och koder utan att de tillåts växa fram genom bearbetning av 
materialet. Den första sorteringen genererade ett antal mindre kategorier, exempelvis 
genererades kategorier som hänförde till olika undervisningsstrategier. Under en andra 
sortering har de ursprungliga kategorierna samlats i mer övergripande kategorier. 
Exempelvis sorterades kategorier såsom problemlösning och läromedelsaccelerering in i 
den övergripande kategorin Uppfattningar om strategier. 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Antalet informanter och datainsamlingstillfällen har begränsats i och med den 
tidspress som rådit under studiens genomförande. I och med detta är urvalet litet och 
studien kan inte göra anspråk på att vara generaliserbar i förhållande till urvalets 
omfång. För kvalitativa undersökningar är det generellt svårt att hävda 
generaliserbarhet då dessa, enligt Bryman (2011), ofta utgår från en specifik kontext 
och/eller från ett begränsat antal informanter. Dock har den data som samlats in 
under studien visat på stora likheter mellan informanterna, framförallt i förhållande 
till ramfaktorer som påverkar undervisningens form och fokus, trots att skolor i två 
kommuner, med olika förutsättningar för skolorganisationen, har deltagit i studien. 
Resultatet har även korrelerat med vad tidigare forskning visat i förhållande till 
undersökningsområdet. 

Larsson (2005) framhåller att det är avgörande att det teoretiska perspektivet, 
undersökningsmetoderna och studiens syfte samspelar för att en studie ska hålla god 
kvalitet. Författaren framhåller vidare att det teoretiska perspektivet och 
undersökningsmetoder inte är neutrala utan att dessa är beroende av varandra för att 
studiens resultat ska anses vara relevant och trovärdigt. Olika teoretiska perspektiv 
föreskriver med andra ord olika undersökningsmetoder. Att studien styrks med stöd 
både i styrdokument och tidigare forskning inom området styrker studien både i 
förhållande till studiens validitet såväl som reliabilitet. 
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Larsson (2005) påpekar att en studie inte kan ge en helt oberoende och neutral 
beskrivning då forskaren är en del av det sociala sammanhang som beskrivs. 
Författaren framhåller att det finns föreställningar om vad som skall tolkas, en 
förförståelse i förhållande till undersökningsområdet och att detta påverkar hur 
studiens resultat tolkas. I förhållande till detta har studiens författare gjort flera 
ansatser till att skapa transparens gällande inom vilka ramar studiens resultat 
tolkats. Detta har gjorts bland annat genom att redogöra för den tidigare forskning 
som bedrivits inom området samt det teoretiska ramverk som ligger till grund för 
tolkning av studiens resultat. Transparens upprätthålls i förhållande till resultat i och 
med att citat från informanterna återges för att stödja de tolkningar som sedan gjorts 
i studien. 

Studiens författare har gemensamt tagit fram underlag för studien, genom skapandet 
av observationsschema och intervjuguide, samt tolkat den data som studien 
genererat. Bryman (2011) lyfter intern reliabilitet, det vill säga att det råder 
konsensus mellan studiens författare gällande vad som är i fokus för studiens 
datainsamling. Genom det gemensamma arbetet har intern reliabilitet skapats i 
förhållande till tolkningar gällande vad som undersöks och hur detta tolkas. Två av 
fyra observationer gjordes gemensamt för att ytterligare stärka den interna 
reliabiliteten. Studiens kvalitet hade stärkts ytterligare om samtliga observationer 
hade gjorts gemensamt, detta var dock inte möjligt på grund av att tidpunkterna för 
observationer på olika orter sammanföll. Dock har författarna i arbetet med 
kategorisering och tolkning av den insamlade datan haft god interbedömarreliabilitet, 
det vill säga att författarnas tolkningar har varit överensstämmande (Bryman, 2011). 
En pilotstudie genomfördes av observationsschemat, detta ledde till utveckling av 
observationsschemat samt påvisade metodens relevans för studien. 

4.4 Etiska överväganden 

Under studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 
2002, 2017) tagits i beaktande. 

Ett missivbrev (se bilaga 1) har utgått till samtliga deltagare som beskrivit syftet med 
studien. På så sätt har studien tagit hänsyn till informations- och samtyckeskraven. 
Deltagarna har informerats om att eventuellt deltagande är frivilligt och när som 
helst kan avbrytas. De har även informerats om att uppgifter och data kommer att 
behandlas med konfidentialitet. Tillgång till intervjuguide (se bilaga 2) har erbjudits 
deltagarna innan genomförd intervju. Samtycke till deltagande i intervju och/eller 
observation har inhämtats och deltagarna har även givit sitt samtycke gällande 
inspelning av intervjuerna. I relation till konfidentialitetskravet har deltagarna 
avidentifierats likväl som den information som de har lämnat varpå 
konfidentialitetskravet har uppfyllts. I enlighet med nyttjandekravet kommer samtlig 
insamlad information enkom nyttjas för denna studies ändamål och all rådata 
förstörs i och med studiens färdigställande. Slutligen har medverkande informanter 
erbjudits möjlighet att ta del av den färdigställda studien. 
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5 Resultat 

Nedan presenteras den data som har samlats in och analyserats. Den data som 
presenteras utgår ifrån de fyra informanternas svar. Informanterna benämns 
hädanefter som I1, I2, I3 och I4. Presentationen sker igenom fem analysgenererade 
kategorier. De kategorier som genererats är: 5.1 Lärares definitioner av begreppet 
högpresterande i matematik och tolkningar av styrdokumenten där lärare definierar 
begreppet högpresterande i matematik och beskriver hur de förstår styrdokumentens 
skrivelser. 5.2 Uppfattningar om förutsättningar utifrån elevgruppsfokusering och 
5.3 Uppfattningar om förutsättningar utifrån tids- och resursaspekter beskriver hur 
informanterna uppfattar sina förutsättningar att bedriva matematikundervisning 
riktad mot högpresterande elever. 5.4 Uppfattningar om strategier bearbetar vilka 
strategier informanterna menar att de använder för att stimulera högpresterande 
elevers utveckling inom matematikämnet och varför dessa strategier anses relevanta. 
Under avsnitt 5.5 Observerade strategier beskrivs den undervisning och de strategier 
riktade till högpresterande elever i matematikämnet som observerades. 

5.1  Lärarnas definitioner av begreppet högpresterande i 
matematik och tolkningar av styrdokumenten 

I tolkning av styrdokumentens skrivelser så uppfattade alla informanter att dessa 
refererade till högpresterande elever och att skrivelsen var tydlig gällande sin intention. 
Den text som informanterna upplevde tydligast kopplade till högpresterande elever var 
skollagens skrivelser och att den tydligt klargjorde att högpresterande elever har rätt till 
anpassningar och stöd i förhållande till sin vidare utveckling. 

Det är ju inte så svårtolkat, tänker man den där texten, asså att alla ska nå det man har potential 
för o göra, så. Eeh, och då är det ju dom här som har det extra lätt för det här matteämnet som 
behöver ju mer och dom kommer ju komma längre än snittet kanske, liksom i sin utveckling, så 
jaa. (I1, 2/5–2019) 

Bland informanterna rådde det i stort konsensus gällande definitionen av 
högpresterande elever. Informanterna lyfte att begreppet högpresterande i 
matematik innebar att eleven med lätthet når kunskapskraven inom matematik utan 
ansträngning, samt att elevens inlärningstakt och generaliseringsförmåga är över 
normalnivå.  

Och då känner jag att det är dom som med lätthet når det, att dom inte blir utmanade, att det 
går ganska fort. Dom kan inte allting men räcker nästan med att visa en eller ett par gånger så 
har dom förstått vad det handlar om så att de är i princip självgående. (I4, 7/5–2019) 

Att eleverna befinner sig längre fram än snittet och är i behov av att utmanas vidare är en 
annan beskrivning som ges när en definition av högpresterande elever i matematik 
efterfrågas. Att klara av att lösa problem på egen hand, att kunna klura ut lösningar utifrån 
texter där svaren inte är givna framhålls också det som ett drag hos högpresterande elever. 

Just problemlösning är väl det jag känner att klarar man av det har man det här högpresterande 
tänket. (I3, 6/5–2019) 

Sammanfattningsvis uppfattas högpresterande elever prestera väl eller mycket väl, arbeta 
snabbare än genomsnittet, uppvisa hög generaliseringsförmåga och ett mer utvecklat 
tankesätt i problemlösningssituationer. 
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5.2 Uppfattningar om förutsättningar utifrån 
elevgruppsfokusering 

Att skolan upplevs sakna fokus på elevgruppen högpresterande elever i matematik ansågs 
av flera informanter påverka förutsättningarna för att utveckla stimulerande 
matematikundervisning för att utmana högpresterande elever. Det finns dock en önskan 
om att skolan centralt ska börja arbeta mer med hur undervisningen av högpresterande 
elever i matematik kan läggas upp och följas upp. 

Nej. Eeeh, det är inte något som vi pratar om på pedagogiska konferenser till exempel. Eller det 
är ingenting som rektorn ber oss följa upp. Det finns liksom ingenting som, eller jag tänker på 
spec. Speciallärare och specialpedagoger och så där, det finns ju ingenting, inge liksom som 
mäter det på nått sätt. Så. Och det har jag tänkt ganska mycket på att jag skulle vilja att vi tar 
upp på våra pedagogiska konferenser att vi börjar titta på det. (I2, 6/5–2019) 

Möjligheten att lägga specialpedagogiska resurser även på högpresterande elever, på 
samma vis som det i många fall görs för de elever som har svårigheter att målen, ses som 
en möjlig lösning på svårigheten att balansera undervisningen i matematik mellan olika 
elevgrupper med varierande matematisk förmåga. Det är dock en resurs som 
informanterna inte upplever sig ha tillgång till. 

Vi till exempel, här på skolan, lägger ju aldrig specialpedagogiska resurser på dom 
[högpresterande elever]. Vilket man skulle kunna göra, utan deras tid äts upp av att få alla med 
på tåget istället så de riktas in på de svagaste. (I4, 7/5–2019) 

Fokus ligger, menar informanterna, på de lågpresterande eleverna. Detta påverkar 

förutsättningarna för att rikta undervisning mot de högpresterande i och med att planering 

och åtgärder sällan riktar sig mot dem. Informanterna framhåller att skolledning, 

kommuner och andra instanser endast efterfrågar resultatanalyser och åtgärdsplanering i 

förhållande till lågpresterande elever.  

 Ja, det är där alla, det är där man har alla EVK [elevvårdskonferenser, författarnas anm.], där 
alla föräldrar är oroliga och trycker på om de är sånt och det är där som vi har, när vi har våra 
gemensamma kommun [möten] så är det de vi diskuterar: eran skola har så här mycket i 
årskurs 1 som inte når målen liksom o så att vi får ju hem o göra bättre. Det handlar alltid om 
dom. Och då är det väldigt liksom, så, -ja jag har inte tid med dom, för jag måste stimulera dom 
här som redan kan. Det blir inte riktigt så då. (I1, 2/5 – 2019) 

Att arbetsmetoder och åtgärder riktade till lågpresterande elever utifrån ett resultat- och 

målfokus upplevs som centralt i skolväsendet, menar informanterna har en negativ 

påverkan på möjligheten till att stimulera matematiskt högpresterande elevers 

kunskapsutveckling. 

Eeeh, så hamnar man ju på dom här som har svårt att nå målen. Ja, eh, och att dom får sånt 
företräde liksom och att det är dom som efterfrågas hela tiden, att här har du gula och röda 
elever, som man nu säger att ok, vad gör du med dom, liksom. Det är dom som hela tiden är 
uppe på tapeten, och därför blir det väldigt, det är lätt att tappa dom där andra. (I1, 2/5–2019) 

I och med att fokuset ligger på att göra anpassningar i undervisningen för de elever som 
har svårigheter att nå målen, upplever informanterna att risken finns att de 
högpresterande eleverna tappas på vägen eftersom de inte får möjlighet till den stimulans 
de skulle behöva för att motiveras. Detta har, enligt flera informanter, lett till en känsla av 
otillräcklighet och området uppfattas som viktigt att undersöka. 
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Vi är generellt, nu säger jag man men fast jag menar jag, att jag känner mig sämre på att 
tillgodose dom högpresterande än dom lågpresterande för att man hela tiden har i sig att alla 
måste upp till den nivån som, dit där dom förväntas nå och tiden och möjligheterna o allting 
räcker inte alltid till och då bli det dom [de högpresterande] som blir lidande. Ni har hittat nå 
väldigt viktigt område. (I4, 7/5–2019) 

Anpassningar i form av nivåindelade grupper riktar sig generellt mot de svaga eleverna då 
det exempelvis inrättas små speciella grupper där de kan får stöd av speciallärare och 
specialpedagoger. Detta lyfts av åtminstone en informant som en positiv påverkansfaktor 
för hens arbete med högpresterande elever i matematikämnet, då detta frigör tid i den 
ordinarie undervisningen. 

Ehm, och mattegrupper har vi ju, en liten mattegrupp för dom svaga eleverna också. (I3, 6/5 – 
2019)  

Det uttrycks en önskan om att ha möjlighet att arbeta mer med de högpresterande 
elevernas undervisning. Risken att tappa högpresterande elever i 
matematikundervisningen på grund av understimulans upplevs som oroande.  

Nej men jag tror att det handlar om tiden alltså att man liksom har fullt sjå med att få dom här 
som är svaga liksom o försöka nå kunskapskraven liksom och då räcker man inte till riktigt. 
Vilket är, det är jättesynd för dom här som behöver för risken är ju liksom att dom tappar sugen 
för att det är, för att det blir för lätt för dom. (I2, 6/5 – 2019) 

Att de svaga eleverna tar både tid och resurser i anspråk framhåller fler informanter, och av 
den anledningen upplever de att tiden inte räcker till för att även göra speciella 
anpassningar i sin undervisning för de högpresterande eleverna. 

Den möjligheten har jag inte eftersom dom ofta är det ju dom svagare eleverna som behöver 
stödet. Den tiden går ju åt till det liksom. (I2, 6/5 – 2019) 

Sammanfattningsvis är det en gemensam uppfattning hos samtliga informanter att det i 
skolan idag råder stort fokus på de elever som har svårigheter att nå målen i matematik. 
Det upplevs primärt vara anpassningar och resultat i förhållande till lågpresterande elever 
som efterfrågas. De högpresterande eleverna i matematik upplevs av den anledningen inte 
få samma utrymme även om intentionerna och viljan finns där från lärarnas håll. 

5.3 Uppfattningar om förutsättningar utifrån tids- och 
resursaspekter 

Uppfattningarna om förutsättningarna att bedriva matematisk undervisning utifrån 
högpresterande elever går hos informanterna isär när det kommer till tids- och 
resursaspekter då vissa upplever att de har den tiden som krävs för att hinna göra 
anpassningar på olika nivåer. De avgörande punkterna för hur informanterna uppfattar 
sina förutsättningar är klasstorlek och tillgång till personalresurser. Där storleken på 
klassen är mindre eller resurspersonal finns tillgänglig, är upplevelsen av att tiden finns för 
att utmana högpresterande elever i matematik större.  

Ja men det tycker jag, jag har ju en ganska liten klass, på 19 elever, så jag känner ändå att jag 
har, att jag hänger med o, o hinner med alla och att jag kan ju då förbereda för dom här eleverna 
så att dom får det dom behöver. (I3, 6/5–2019) 

I större klasser utan resurspersonal upplevs förutsättningarna vara mindre eller saknas 
helt då möjligheten att kunna avlasta läraren i vissa moment, för att skapa utrymme för de 
högpresterande eleverna, saknas. 
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Jag tycker inte att jag upplever att jag har det fullt ut det kan jag inte säga. Eftersom jag har en 
stor klass som jag har nu och även om det är en klass med färre elever så är det svårt att nå det 
när man är själv, när man är ensam lärare i klassen. Så det tycker jag inte att jag har. (I2, 6/5 – 
2019) 

Som synes är upplevelsen att tiden inte räcker för att hinna med alla elevgrupper trots att 
viljan hos undervisande lärare finns.  

Men det är ju en frustration det här. Liksom att man inte räcker till, att man inte hinner med. 
(I2, 6/5 – 2019) 

Det mesta handlar dock om prioriteringar menar en informant men framhåller samtidigt 
betydelsen av att ha en resurs i klassen för att ha möjligheter att få tiden att räcka till. 

Det blir ju också lite hur man prioriterar, lite som jag sa tidigare, att tiden tar ju slut nånstans så 
att jag har ju bättre resurser än jag haft förut, jag har aldrig haft resursperson förut och att man 
kan använda den på olika sätt. (I4, 7/5 – 2019) 

Kompetens inom området eller att ta fram uppgifter är inte något som upplevs som ett 
problem. Istället menar informanter att tidsbristen gör att de högpresterande eleverna mer 
eller mindre blir lämnade åt att lösa uppgifterna på egen hand, vilket inte upplevs som en 
god strategi. Inställningen är generellt att läraren bör vara närvarande och stötta även de 
högpresterande eleverna i matematikämnet. 

Jag kan ju ha hur mycket extrauppgifter som helst för att utmana dem men jag hinner ju inte, då 
får dom ju bara extrauppgifter och så får dom sköta sig själva i princip. Jag skulle ju hellre då 
vilja vara med och göra nånting tillsammans med dom. (I2, 6/5 – 2019) 

När tiden inte räcker till upplever fler informanter att det är de högpresterande eleverna 
som blir mest drabbade, då de inte alltid får det de egentligen kanske skulle behöva för att 
kunna nå sin fulla potential inom ämnet. 

Tiden och möjligheterna och allting räcker inte alltid till och då blir det dom [högpresterande 
elever] som blir lidande. (I4, 7/5 – 2019) 

Sammanfattningsvis framkommer det att tidsaspekten är en betydande faktor hos 
merparten av informanterna som många gånger upplever att de inte riktigt har den tid de 
behöver för att kunna utmana högpresterande elever i den utsträckning som de skulle vilja. 

5.4 Uppfattningar om strategier  

Problemlösning är den strategi som diskuteras mest och är ett element som samtliga 
informanter framhåller som en bra och fungerande strategi att använda för att utmana 
högpresterande elever, för att utveckla problemlösningsförmågan och få igång “tänket”. 
Målet med problemlösningsstrategin framhålls av informanterna ofta som att få igång det 
kreativa tänkandet hos eleverna. 

Men dom är så vana o kunna allting på en gång, så det är ju det dom behöver utvecklas i också, 
att tänka o klura själva. Och det är ju då problemlösningen kommer in. (I3, 6/5–2019)  

Att problemlösning är en vanligt förekommande strategi grundar sig blandat annat på 
resultat i nationella prov där det framkommer att det är ett område där fler av de 
högpresterande eleverna tenderar att ha vissa brister. 

Vi har mycket problemlösningsmaterial eftersom det är det vi valt att fokusera på. Vi märkte det 
på nationella proven i trean att det är problemlösning som är det som dom är svaga i, eller 
svaga, men som dom har, dom behöver utmanas mer och utvecklas i det. (I3, 6/5 – 2019) 
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Problemlösning framhålls även som positivt eftersom det går att nivåanpassa och ändra 
svårighetsgrad så det passar individen. Även omvänd problemlösning är en strategi som 
omnämns, där eleven kan utmanas genom att själva konstruera problem då detta påvisar 
om eleven har generaliserat det matematiska innehållet och/eller strategin.   

Eeehm, problemlösning tycker jag är mycket lättare att tillgodose alla för då hittar man ju ofta 
uppgifter som är på olika nivåer, att det liksom blir svårare och svårare eller den här sista 
klassikern: hitta på ett eget liknande problem, då ska dom ju visa att dom har omsatt just den 
tanken på ett annat problem. (I4, 7/5 – 2019) 

Att hitta olika strategier för hur ett problem kan lösas och redovisas är även det ett mål i sig 
då det finns en strävan mot att få eleverna att upptäcka den bästa och mest hållbara 
strategin. I förlängningen så är målet att eleverna ska koppla att en lösningsstrategi som 
använts i den ena problemlösningen även går att adaptera på en annan 
problemlösningsuppgift. 

Att man ser att ja de här var ju väldigt bra lösning o så kanske man pratar mer kring den o så 
nästa gång vi har ett liknande problem då hoppas man ju ändå att, eeh, fler ska välja den, den 
mer givande strategin, så att dom liksom… O då är det ju lättare att kanske nå dom 
högpresterande för dom kopplar ju kanske det lättare. (I4, 7/5 – 2019) 

En strategi som används är att de högpresterande eleverna får agera som en form av 
hjälpredor eller extralärare för de svagare eleverna. Detta motiveras med att dom på det 
sättet får lära sig att omsätta sina kunskaper i ord och förklaringar, samtidigt som eleverna 
upplevs tycka att det är roligt.  

Det är ju det här liksom att dom får kanske hjälpa dom här som är svagare för jag tror att dom 
också utvecklas i det för då får dom sätta ord på det dom kan. Dom här som är liksom 
högpresterande att dom, för det tycker dom oftast är roligt också så när dom får gå runt och 
förklara liksom. (I2, 7/5 – 2019) 

Att få agera hjälpreda/hjälplärare är enligt informanterna en strategi som är uppskattad av 
eleverna. Därför ses det även som en användbar strategi för att öka motivationen och för 
stärka självförtroendet hos de högpresterande eleverna. 

Men till exempel kan man ju be dom, aa, men kan inte du gå och förklara det här för Pelle. Kan 
inte du eller så här, kan inte du ta ansvar för att Lisa lär sig till exempel talkamraterna till sju? 
Då… växer dom ju mer. (I1, 2/5 – 2019) 

Det finns en uppfattning om att hjälpredestrategin utvecklar de starka eleverna minst lika 
mycket som de svaga. 

Jag trodde från början att det var som små hjälplärare, dom starka gentemot dom svaga, men 
jag har ändrat mig där, dom utvecklas minst lika mycket som sagt dom här starka eleverna. (I4, 
7/5 – 2019) 

Att arbeta i väl etablerade genomtänkta par där eleverna känner sig säkra är en strategi 
som en informant använder sig av och upplever sig ha nått goda resultat med hjälp av. 

Jag har det här med att jobba med sin axelkompis att det är ett etablerat par att man jobbar 
jättemycket tillsammans det gynnar nästan ännu mer dom starka eleverna än dom svaga, för att 
dom växer så otroligt mycket genom att förklara och leda och försöka strukturera tankarna när 
man diskuterar och förklarar. (I4, 7/5–2019) 

Accelerering som ren påökning är överlag inte en strategi som informanterna förhåller sig 
särskilt positiva till. Risken för att eleverna begår misstag och lär sig ohållbara strategier 
om de inte får rätt support framhålls som en klar nackdel. 
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Minst använder jag mig nog av att jag liksom ökar på, o bara ger en svårare bok eller svårare 
sådär för jag är inte riktigt så mycket för det. Utan jag försöker nog o bredda.  

[…] 

För då sitter dom där själva och om dom då ligger på sin edge då behöver också dom ha en 
pedagog där… liksom. Eller då håller dom på och lär sig helt fel strategier enligt eget huve som 
då kommer åka på pumpen på senare. (I1, 2/5–2019). 

Att låta eleverna accelerera genom att delta i matematikundervisningen i en högre årskurs 
är en strategi som tillämpas på den ena skolan i studien. Det är dock inte alltid 
accelererande anpassningar upplevs som positiva av eleverna, enligt informanterna. 
Elevernas personligheter kan påverka möjligheten till utveckling utifrån sådana 
accelererande åtgärder. 

Ja sen har jag ju haft vissa elever som man har skickat upp vissa lektioner i matte till högre 
årskurser. Eeeh det är inte alltid dom vill det, fast man själv kanske tycker att dom kanske skulle 
va betjänta av de. (I1, 2/5 – 2019) 

Accelerering genom nivågruppering upplevs vara en strategi som har undvikits inom 
skolvärlden. Nivågruppering anses ändå av informanterna kunna vara ett sätt för att ge 
högpresterande elever möjlighet utvecklas på sin nivå inom matematikämnet.  

Nu har det ju liksom varit fult det här med nivåindelning i många år liksom så, fast jag tycker att 
det är viktigt ändå att vi tittar på det här med dom högpresterande att man liksom hittar sätt att 
jobba med dom och även sätt att utvärdera. Hur det går liksom. (I2, 6/5 – 2019) 

Framför allt menar informanterna att det är utbytet mellan elever på samma nivå genom 
diskussion som bidrar till att elevernas förmågor utvecklas framåt. 

Jag tänker att när dom får samarbeta så kanske dom liksom utvecklas. I och med att dom kan 
diskutera med varandra. (I2, 6/5 – 2019) 

Däremot är nivåindelning genom läromedel, med böcker på olika nivåer, vanligt 
förekommande och används i samtliga informanters klassrum. Sammanfattningsvis är de 
använda strategierna varierande och anpassas efter lektionsinnehåll och individer. 
Problemlösning i någon form lyfts återkommande av samtliga informanter och är en 
strategi som ofta väljs för att utmana de högpresterande eleverna när det behövs. 

5.5 Observerade strategier 

Det fanns stora skillnader i lektionsstrukturen mellan de två informanterna som 
observerades. I2’s undervisning utgick ifrån en mer traditionell form med stort 
läromedelsfokus i form av individuellt arbete i nivåindelade läroböcker. Det aktuella 
läromedlet var Favorit matematik, som delas in i Favorit och Mera Favorit, där den 
senare innebär en viss nivåhöjning. I4 arbetade utifrån kooperativt lärande, vilket 
innebär stort fokus på grupp- och samarbetsstrukturer och undervisningen var vid 
observationstillfällena läromedelsfri, dock används Favorit matematiks läroböcker 
även i dennes undervisning vid andra tillfällen. Både I2 och I4 hade vid 
observationstillfällena 4 elever vardera som identifierades som högpresterande inom 
matematik närvarande.  

Undervisningsinnehållet vid observationerna av I2 var vid båda 
observationstillfällena längdenheter/mätning (6/5 - 2019; 8/5 - 2019). 
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Vid observationstillfälle 1 (I2, 6/5 – 2019) startade undervisningen med en 
gemensam genomgång där innehållet för undervisningsinnehållet presenterades. Via 
en digital presentation gick gruppen tillsammans igenom uppslagen i läromedlet. 
Den gemensamma genomgången utgick ifrån läromedlet och var i stort lärarstyrd. 
Efter genomgången arbetade eleverna i lärobok. Högpresterande elever som 
avslutade de angivna uppslagen arbetade sedan vidare i extramaterial med 
problemlösningsfokus, detta material var endast tillgängligt för de elever som 
identifierats som högpresterande. Elevarbetet skedde i stort enskilt i läromedlet, både 
i ordinarie material och extramaterial. Interaktion mellan lärare och högpresterande 
elever var vid observationstillfällena begränsad. Interaktion som observerades var 
ofta av motiverande eller tillrättavisande karaktär. 

Under observationstillfälle 2 (I2, 8/5 – 2019) startade undervisningstillfället med ett 
spel som relaterade till positionssystemet vilket spelades i par där eleverna utifrån 
tärningsslag placerade tal för att uppnå det högsta talet. Eleverna fortsatte sedan 
arbeta i läroboken enligt samma mönster som under det första observationstillfället. 
Högpresterande elever fortsatte vid avslutat arbete i läroboken att arbeta i 
extramaterialet. Under observationstillfälle parades två högpresterande elever ihop 
för att samarbeta genom diskussion med problemlösningsuppgifter i extramaterialet 
som de upplevde som svåra. Dessa placerades då utanför klassrummet. 

I I2s undervisning utgick de synliga strategierna under båda observationerna främst 
ifrån läromedelsanpassningar i form av problemlösningsmaterial till de 
högpresterande eleverna samt nivåindelad matematikbok. 
Problemlösningsmaterialet utgick ifrån ett extramaterial tillhörande det ordinarie 
läromedlet. Efter genomfört arbete i det ordinarie läromedlet så hade högpresterande 
elever tillgång till extramaterialet för fritt arbete.  

Undervisningsinnehållet var vid observation av I4 aritmetik/uppställningar (7/5 – 
2019) samt problemlösning/proportionalitet (8/5–2019). Vid båda 
observationstillfällena startades undervisningen upp med en genomgång av den 
struktur som skulle komma att användas, uppgiften samt lektionens mål.  

Under det första observationstillfället (I4, 7/5 – 2019) använde informanten 
nivåindelade grupperingar för att anpassa innehållet till elevernas förmåga inom 
området. Eleverna delades in i tre nivåer där uppgifterna utgick ifrån samma område, 
uppställningar inom aritmetik, men hade olika fokus gällande inlärningsmål. På låg 
och mellannivå utgick uppgiften ifrån en sant eller falskt-struktur där den lägre nivån 
arbetade med konkret material medan mellannivån arbetade med skriftliga 
uppställningar. Elever som bedömdes som högpresterande inom 
uppställningsområdet arbetade i ett intill liggande grupprum med en instruktionsfilm 
gällande aritmetiskt uppställning.  

I gruppindelningen applicerades individuell anpassning då dessa utgick ifrån 
elevernas kunskaper och förmågor inom ett snävt matematiskt område. Elever som 
generellt ansågs vara högpresterande inom matematik återfanns i alla nivåer av 
grupper beroende på hur deras prestationer sett ut inom området på nationella 
provet. 

Vid det andra observationstillfället (I4, 8/5 – 2019) arbetade klassen med 
problemlösning inom proportionalitet. Informanten valde då att använda EPA som 
stödstruktur för undervisningen. Det vill säga att eleverna först arbetade enskilt med 
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problemet. I ett andra steg arbetade eleverna vidare med problemlösningen i par 
tillsammans med sin axelkompis. Slutligen, i ett tredje steget, lyftes 
problemlösningen i helklass och lösningsstrategier diskuterades. Syftet med 
lektionen var att uppmärksamma tabeller som lämplig lösningsstrategi i förhållande 
till proportionalitetsproblem. 

Under en avslutande gemensam diskussion kunde vissa strategier kopplade till 
elevroller skönjas då högpresterande elevers inlägg ofta följdes upp av fördjupning 
från lärarens sida, högpresterande elever ombads också presentera kompletterande 
förklaringar till begrepp och strategier för de andra eleverna under diskussionen.  

5.6 Resultatsammanfattning 

Lärare upplever förutsättningarna för att bedriva anpassad och utmanande 
matematikundervisning olika. Dock lyfts tidsaspekten och kunskapsgarantin som 
faktorer som påverkar möjligheten till fokus på högpresterande elevers utveckling. 
Lärare upplever att de inte riktigt räcker till och hinner med att göra anpassningar 
riktade mot högpresterande elever i matematik i den mån de skulle vilja. Stort fokus 
på måluppfyllelse gör att elevgruppen som har svårigheter att nå uppsatta mål och 
kunskapskrav får en form av företräde, då det näst intill alltid är dessa resultat som 
efterfrågas. 

Studien visar att lärare besitter kunskaper i en stor variation av 
undervisningsstrategier för att utmana högpresterande elever i matematik. Dock 
varierar uppfattningarna gällande vilka strategier som är att föredra och varför. 
Samstämmighet råder dock gällande uppfattningen att problemlösning är en 
nyckelkomponent till att utmana högpresterande elever i matematik då det är en 
strategi som är tillämpningsbar under rådande förutsättningar. 
Problemlösningsförmågan är även något lärare upplever som det område där även 
högpresterande elever i många fall kan ha brister. Nivåindelat läromedel, där det 
finns två nivåer av det använda läromedlet, är dock den allra vanligaste 
anpassningen, som heller inte tar någon extra tid eller resurs i anspråk. Vilken typ av 
strategier som tillämpas påverkas av vilken undervisningsstruktur som är rådande. 
Tydliga skillnader i valet av strategier ses mellan den traditionella läromedelsstyrda 
och den kooperativa undervisningsstrukturen. 
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6 Slutsatser 

De fem kategorierna som genererats under analys av insamlade data tolkas nedan 
utifrån studiens teoretiska perspektiv, med fokus på ramfaktorteorin, utifrån 
Lundgrens (2014) beskrivning, och Lindes (2012) tre läroplansteoretiska arenor, 
formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Rubrikerna 6.1 
Uppfattningar om och förutsättningar för matematikundervisning av 
högpresterande elever och 6.2 Strategier som används i matematikundervisning för 
att utveckla högpresterande elevers förmågor, motsvarar studiens två 
forskningsfrågor. 

6.1 Uppfattningar om och förutsättningar för 
matematikundervisning av högpresterande elever 

Lärare anser att styrdokumentens skrivelser är tydliga. I synnerhet skollagen, anses 
referera till högpresterande elever och berättiga dessa elever till anpassningar som 
möjliggör utveckling av deras matematiska förmågor. Även definitionen av högpresterande 
elever förefaller vara väletablerad då det där hänvisas till kriterier såsom inlärningstakt, 
generaliseringsförmåga och kreativt tänkande i problemlösningssituationer. Med andra 
ord så råder det en samsyn gällande styrdokumentens intentioner i förhållande till 
formuleringsarenan. 

Förutsättningarna för att bedriva utmanande matematikundervisning verkar dock 
upplevas vara olika. Hur förutsättningarna upplevs är beroende av diverse 
ramfaktorer där tidsaspekten verkar vara den allra främsta. Hur lärare upplever att 
de kan disponera sin tid är i sin tur beroende på andra ramfaktorer så som 
klasstorlek, tillgång på resurser, skolans profilering samt skolans samt kommunens 
generella intresse för elevgruppen högpresterande elever inom matematikämnet. 

Lärare verkar uppleva att ju större klass de har desto mindre tid har de för att kunna 
anpassa sin undervisning för de högpresterande eleverna i matematik eftersom en 
stor del av tiden då tas upp av att få arbetet att flyta för samtliga elever i klassen. De 
har helt enkelt fler elever att hjälpa, stötta och förklara för. Att skolor överlag upplevs 
ha ett stort fokus på andra elevgrupper än de högpresterande eleverna, syns också 
påverka lärares möjligheter och prioriteringar. Uppföljningar av högpresterande 
elever förefaller inte vara efterfrågade i samma utsträckning som uppföljningar av de 
svagare eleverna, de som har svårt att nå målen. Varken hos skolledning på de olika 
skolorna eller centralt från kommunerna verkar fokus på elevgruppen 
högpresterande elever i matematik ligga i centrum, istället ligger det till synes på 
måluppfyllelse, att få alla elever att nå de uppsatta målen och kunskapskraven. Fokus 
på andra elevgrupper påverkar vilka resurser som avsätts till högpresterande elever 
och påverkar lärares förutsättningar för hur mycket tid de anser sig ha för att anpassa 
sin undervisning på olika nivåer. Upplevelsen att inte räcka till för alla elever upplevs 
som frustrerande för lärare, då många uttrycker en vilja att göra mer än vad som 
upplevs möjligt. 
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6.2 Strategier som används i matematikundervisning för att 
utveckla högpresterande elevers förmågor 

Utifrån lärares potentiella undervisningsrepertoar lyftes ett flertal strategier. Framför 
allt framhölls problemlösning och diskussion som strategier som upplevdes vara 
fördelaktiga i förhållande till matematikundervisning av högpresterande elever. 
Skälen till att dessa framhölls varierade utifrån lärares tankar kring vad dessa bidrog 
med i förhållande till utveckling av förmågor. Bland annat lyftes elevens förmåga att 
kommunicera sin kunskap samt möjligheten att jämföra och värdera 
lösningsstrategier. 

Andra förekommande strategier som lyftes var olika former av accelererande 
strategier både utifrån gruppindelning, nivåindelade läromedel och framflyttning i 
årskurser samt att låta högpresterande elever agera stöttning för matematiskt svagare 
elever. Kring dessa verkade det dock finnas skilda uppfattningar gällande deras för- 
och nackdelar. Att låta högpresterande samarbeta med elever på samma matematiska 
nivå ses som en fördel, framför allt i förhållande till möjligheten till matematiska 
diskussioner, detta uppfattas dock kräva lärarstöttning för att utveckling av 
matematiska förmågor ska ske. Accelerering i årskurser anses kunna vara fördelaktigt 
men är då beroende av den individuella elevens personlighet och inställning till sådan 
accelerering. Att använda matematiskt högpresterande elever som stöttning till andra 
elevers matematiska utveckling anses i stort vara en fördelaktig strategi då den 
utvecklar kommunikationsförmågan och upplevs positivt av eleverna, men att den 
inte bör användas vanemässigt. 

Utifrån observationerna kunde konstateras att det råder stora skillnader i lärares 
undervisningsstruktur och att detta verkar påverka vilka typer av strategier som var 
synliga. I en traditionell läromedelsstyrd undervisningsstruktur med stark 
lärarstyrning verkar framförallt läromedelsanpassningar appliceras, medan det i en 
kooperativ undervisningsstruktur med fokus på samarbete förefaller vara vanligare 
med anpassningar av mer individuell karaktär och med stort diskussionsfokus. Olika 
typer av förhållningssätt och övergripande undervisningsstruktur, tillsammans med 
olika ramfaktorer upplevs påverka i vilken mån lärarens potentiella repertoar kan 
överföras till den faktiska undervisningen på realiseringsarenan.  

7 Diskussion 

Nedan diskuteras under 7.1 Resultatdiskussion, studiens resultat i förhållande till 
tidigare forskning. Metodval och metodhantering diskuteras under 7.2 
Metoddiskussion. 

7.1 Resultatdiskussion 

I forskning lyfts bland annat lärarkompetens i förhållande till högpresterande och 
begåvade elever som en av de huvudsakliga faktorerna till att 
matematikundervisningen saknar stimulans i förhållande till elevgruppens utveckling 
(Shayson et.al., 2014). Dock ter det sig utifrån studiens resultat som att lärare 
upplever sig ha tillräckliga kunskaper om strategier som stimulerar och utvecklar 
matematiskt högpresterande elevers förmågor och att dessa kunskaper sammanfaller 
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med vad forskning framhåller i förhållande till sådana strategier. Lärare verkar inte 
heller uppleva att det är bristen på ämneskunskaper i matematik som är ett hinder 
för utmanande matematikundervisning i grundskolans lägre åldrar. Detta är i linje 
med vad Mellroth et.al. (2019) kom fram till gällande lärares kompetens i förhållande 
till problemlösning för att utmana och stimulera matematiskt högpresterande elever.  

Resultatet visar att inställningen till högpresterande elever är att även de är i behov 
av lärarstöd för att utveckling av de matematiska förmågorna ska ske. Att 
högpresterande elever själva skulle kunna styra sin utveckling inom ämnet är något 
som lärare tar avstånd ifrån. Tvärtom finns en önskan om att kunna bidra mer till 
dessa elevers utveckling än vad som upplevs möjligt i dagens läge. Därmed är lärares 
kompetens i förhållande till strategier inte grunden till problematiken gällande 
anpassad matematikundervisning för högpresterande elever. Inte heller handlar det 
om inställning eller ovilja till att arbeta riktat med matematiskt högpresterande 
elever. Utifrån studiens resultat verkar istället problematiken ligga i förutsättningar 
att utveckla och iscensätta sådan undervisning.  

Utifrån resultatet så används strategier för att utmana högpresterande elever inom 
matematikämnet i varierande grad och anledningen till detta verkar vara vilka 
förutsättningar lärare upplever att de har utifrån olika påverkansfaktorer som de 
själva inte kan styra. Flera aspekter lyfts men framför allt är upplevelsen av brist på 
tid framträdande och detta kopplas ihop med den stora fokuseringen på 
lågpresterande elever och kunskapsgarantin samt bristen på resurser riktade mot 
högpresterande elever. Just fokuseringen på lågpresterande elever har lyfts av 
forskare (Shayson, et.al., 2014; Pettersson, 2008). Pettersson (2008) visar i sin studie 
att lärare upplever sig som otillräckliga i förhållande till högpresterande elevers 
utveckling, vilket även denna studies resultat har visat, och att detta bland annat 
bottnar i att högpresterande elevers utveckling inte upplevs prioriteras. 

I kombination med de heterogena elevgrupper som vi har i dagens skola kan 
prioriteringen mellan elevgrupperna upplevas svår. Att undervisa högpresterande 
elever i heterogena matematiska klassrum innebär svårigheter i förhållande till bland 
annat undervisningsstrategier och nivå på undervisningsinnehåll. Detta lyfter både 
Leikin (2011), Mellroth et.al. (2019) samt Shayson et.al. (2014). Dessa svårigheter att 
anpassa för heterogena undervisningsgrupper skulle kunna förklara 
problemlösningens popularitet då det tillåter att samma uppgift används i grupper 
med varierande matematisk förmåga. Generellt är nämligen problemlösning den 
strategi som huvudsakligen förespråkas av lärare enligt studiens resultat för att 
utmana högpresterande elever. Det är framför allt metodens flexibilitet i förhållande 
till nivå och dess fokus på kreativt tänkande som anses vara fördelaktiga utifrån ett 
lärarperspektiv. Detta tillåter också att gruppen hålls samman innehållsmässigt vilket 
är en fördel utifrån förutsättningarna. Möjligheten att hålla samman gruppen 
innehållsmässigt samtidigt som viss nivåindelning tillåts kan också förklara de 
nivåindelade läromedlens stora popularitet i den svenska skolan, med läromedel som 
Favorit matematik som vinner mark i snabb takt.  

En annan strategi som lyfts i resultatet och ses som positivt är att högpresterande 
elever stöttar matematiskt svagare elever i sin utveckling och man hänvisar till både 
kommunikationsförmågan och ökad motivation och matematisk självkänsla som 
fördelar med strategin. Här finns det dock en diskrepans mellan lärares 
uppfattningar om strategin och forskningens. Forskare (Pettersson, 2008; Shayson 
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et.al., 2014) förhåller sig kritiska till strategin och det är oklart om strategin 
egentligen bidrar till elevens matematiska utveckling. Så varför uppfattas den 
strategin positivt från lärarhåll om forskningen ifrågasätter dess effektivitet? Det 
skulle kunna röra sig om att strategin är lättapplicerad, då den varken kräver särskild 
planering eller något extra material, en produkt av skolans fokusering på 
lågpresterande elever, men det skulle också kunna röra sig om erfarenhetsbaserad 
kunskap. 

Om lärare har tillräckliga kunskaper både gällande identifikation av högpresterande 
elever, styrdokumentens skrivelse och om strategier för att utmana högpresterande 
elever i matematikundervisningen, vad är det då som gör att undervisningen i 
matematik får kritik i de kvalitetsgranskningar som gjorts? Svaret skulle kunna 
finnas i hur lärare uppfattar sina förutsättningar att bedriva sådan undervisning. 
Vilka strategier som implementeras kan vara beroende av vad som upplevs tillåtas 
utifrån tid, resurser och krav på måluppfyllelse. Strategier som då kräver mycket tid, 
planering, ytterligare personal eller samordning kan då komma att inte nyttjas fullt ut 
eller helt falla bort. En möjlig tolkning är att vissa strategier som används för att 
utmana högpresterande elever i matematik kan bottna i lågpresterande elevers behov 
i matematikundervisningen. Vi syftar här på strategin hjälplärare, där de 
högpresterande eleverna används för att stötta de lågpresterande och samtidigt anses 
utveckla sin egen förmåga att bland annat resonera kring sina lösningar och få sätta 
ord på sina tankar. Även att lågpresterande elever i matematik i vissa fall får ingå i 
särskilda grupper utanför klassrummet, tillsammans med speciallärare alternativt 
specialpedagog, anses kunna öppna möjligheter för anpassningar till de 
högpresterande eleverna i matematik. Detta då förutsättningarna för undervisande 
lärare då förändras.  

Pettersson (2008) framhåller att lärares förutsättningar att bedriva undervisning i 
enlighet med styrdokumenten är beroende av hur skolan är organiserad och hur 
resursfördelningen från stat och kommun ser ut. Detta är faktorer utanför lärarens 
ramar att påverka men som kan ses ha stor effekt på den dagliga verksamheten. Ökad 
arbetsbörda och upplevd avsaknad av intresse för att följa upp högpresterande 
elevers matematiska utveckling utanför det enskilda klassrummet, såsom görs med 
exempelvis lågpresterande elevers utveckling, påverkar i vilken mån lärare prioriterar 
undervisningsanpassningar riktade mot de högpresterande eleverna. Vi menar inte 
att skolan inte ska ha ett intresse av att stötta lågpresterande elevers utveckling mot 
kunskapskraven, inte heller att insatser och anpassningar för dessa elever på något 
sätt bör minskas. Vad vi däremot menar är att det kan behövas ett ökat externt 
intresse för högpresterande elevers utveckling för att deras rätt till utveckling i 
enlighet med styrdokumentens skrivelser ska säkerställas. 

7.2 Metoddiskussion 

De för studien valda metoder för datainsamling, en kombination av intervjuer och 
observationer, upplevs som framgångsrika då de gett oss ett bredare perspektiv. 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra verksamma lärare i 
grundskolans lägre åldrar, två av dessa har även observerats. 

Intervjuerna gjorde det möjligt för oss att få insyn både i lärares tankar kring ämnet, 
deras upplevelser av vad de har för strategier för att utmana högpresterande elever i 
matematik. Det gav oss också möjlighet att få insyn i vad lärare upplever som 



 

30 

 

möjligheter och vad de upplever som hinder för att göra de anpassningarna de anser 
att dessa elever är i behov av. Nackdelen med metoden är att den är beroende av oss 
som intervjuare och våra erfarenheter och kunskaper inom ämnet när det kommer till 
både tolkningen av insamlade data och i vilken mån intervjuerna fördjupas och 
breddas inom området för att extrahera relevant data. Där har det varit en stor fördel 
att vara två författare. Metoden semistrukturerad intervju öppnade upp möjligheten 
att ställa följdfrågor för att utveckla svar och på så sätt få en ökad förståelse samt 
förtydligande om något upplevdes oklart. Detta hade inte varit möjligt med en 
strukturerad intervju eller en enkät med styrda frågor utan möjlighet till fördjupning 
eller följdfrågor. 

Genom observationer har vi dessutom kunnat få inblick i det faktiska görandet, vilka 
strategier som används i den reella undervisningen. Detta har varit relevant då det 
många gånger finns en diskrepans mellan vad informanter delger kring sin 
verksamhet i förhållande till undervisningsstrategier i en intervju och vad som 
faktiskt realiseras i en undervisningssituation. Valet att utföra strukturerade 
observationer med förkonstruerade observationskoder baserades på effektivitet, men 
var inte optimalt för studiens syfte. Detta vägdes upp genom möjligheten att göra mer 
ostrukturerade observationer och föra friare anteckningar. Om observationerna 
endast hade förhållit sig till de fördefinierade koderna hade dessa inte gett oss 
tillräckligt material att bearbeta. Under den här studien genomfördes totalt fyra 
observationer hos två informanter, vilket kan anses vara ett relativt litet underlag. 
Tanken var att genom att observera ett fåtal informanter under flera 
undervisningstillfällen kunna fördjupa den information som kom av observationerna. 
Ytterligare ett eller två observationstillfällen per informant hade varit fördelaktigt för 
att upptäcka mönster i undervisningen, men på grund av tidsaspekten har detta inte 
varit möjligt. Kombinationen av det strukturerade observationsschemat med tydliga 
koder och möjligheten att ändå beskriva strategier som inte passade in i de 
fördefinierade koderna har ändå gett oss en tillfredsställande mängd data att 
bearbeta och vi menar att studiens resultat och slutsats inte hade påverkats nämnvärt 
av ytterligare observationer. 

Då studiens syfte var att undersöka hur lärare resonerar kring undervisning av 
matematiskt högpresterande elever samt vilka strategier de använder för att dessa 
elever ska kunna fortsätta utvecklas inom ämnet valdes ett läroplansteoretiskt 
ramverk bestående av läroplansteoretiska arenor och repertoarbegreppen (Linde, 
2012). Dessa kompletterades med ramfaktorteorin (Lundgren, 2014). Det 
läroplansteoretiska ramverket gav möjlighet att koppla ihop informanternas tankar 
kring elevgruppen, undervisning och strategier kopplade till elevgruppens behov 
samt möjligheter att realisera sådan undervisning utifrån förutsättningar. Lindes 
(2012) läroplansteoretiska arenor möjliggjorde att koppla ihop informanternas 
tolkning av styrdokumenten med deras resonemang kring undervisning och 
strategier kopplade till högpresterande elever. Skillnader i förhållande till framhållna 
och synliga strategier kunde förklaras genom begreppen potentiell repertoar och 
manifest repertoar, det vill säga vilken kunskap läraren har i förhållande till sådana 
strategier, i relation till vad de har möjlighet att iscensätta i den faktiska 
undervisningen. Utan ramfaktorteoretisk tolkning skulle det ha varit svårt att 
förklara varför det finns skillnader i hur lärare resonerar och vad de faktiskt gör. 
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8 Avslutning 

Studiens resultat visar att lärare upplever sig sakna förutsättningar för att anpassa 
matematikundervisningen för högpresterande elever på grund av ramfaktorer såsom tid 
och resurser. Modeller för att arbeta med matematiskt särskilt begåvade elever finns 
upprättade i en del svenska kommuner. Ofta är undervisning i sådana belägna utanför det 
ordinarie klassrummet på ett eller annat sätt. Men behöver den typen av anpassningar för 
högpresterande elever lyftas ut ur klassrummet? 

Vi menar att det kan vara fördelaktigt att undersöka hur en organisatorisk modell för att 
stötta högpresterande elever i den ordinarie matematikundervisningen i lågstadiet skulle 
kunna se ut, samt vilket utslag det skulle ha långsiktigt på högpresterande elevers 
utveckling. Ett sådant projekt skulle kunna innefatta lärarfortbildning inom området, 
studiecirklar och diskussioner kring hur uppföljning av högpresterande elevers 
matematiska utveckling bör organiseras. Utökad samverkan mellan skolans stadier och 
ökade specialpedagogiska resurser riktade mot elevgruppen är också förslag på 
komponenter som kan vara aktuella i en sådan modell.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Missiv 

 

Information om undersökning av undervisningsstrategier i matematik  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Studien utgör vårt självständiga arbete för grundlärarprogrammet, inriktning F-3, på Mälardalens 

Högskola.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier lärare använder i 

matematikundervisningen i förhållande till högpresterande elever. Med högpresterande elever 

menar vi i det här fallet elever som med lätthet når målen.  

 

Studien kommer att utgå från information som lämnas vid personintervjuer som kan komma att 

spelas in samt lektionsobservationer. Vi söker därför efter lärare med behörighet för årskurs 2 och 

3 som vill delta. Du kan välja att endast delta i intervjudelen om Du önskar. Observationer av 

undervisningsstrategier kommer att ske 2–3 gånger. Intervju genomförs 1 gång och kommer att ta 

ungefär 30–60 minuter. 

 

Om funderingar uppstår under skrivprocessen vore det önskvärt att kunna kontakta dig via 

exempelvis mail. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  

 

All information som framkommer under undersökningen kommer att anonymiseras och kommer 

därmed inte att kunna kopplas till en enskild person. Endast vi som genomför undersökningen 

kommer att ha tillgång till informationen i sin fulla form. Om du väljer att avbryta ditt deltagande 

så kommer inte den information du lämnat användas i studien. Efter avslutad studie förstörs all 

rådata.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen DiVA. Den färdiga uppsatsen kommer därmed att vara offentligt 

tillgänglig. Om så önskans kan du som deltagande informant få ta del av undersökningens resultat 

tidigare. 

  

Elin Wedebrand (student)                     Lena Hesselgren (student)  

ewd15001@student.mdh.se                    lhn15005@student.mdh.se  

 

Handledare  
Roger Andersson  

roger.andersson@mdh.se  

 

För vidare information kontakta Elin Wedebrand eller Lena Hesselgren via ovan angivna 

mailadresser.  
Västerås 2019-04-15 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide  

Läroplanen säger att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter 

sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.  

Skollagen säger att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de 

kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling.  

 Hur definierar du begreppet högpresterande elever? 

 Hur tolkar du styrdokumentens skrivelser?  

 Vilka förutsättningar upplever du att du har för att uppfylla styrdokumentens krav?  

 Hur gör du? Vilka strategier använder du dig av i din matematikundervisning för att 

utmana högpresterande elever?  

 Varför gör du som du gör?  

 På vilket sätt tänker du att dina valda strategier utvecklar elevens förmågor?  

 Hur följs sådana anpassningar upp? 
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Bilaga 3: Observationsschema 

 


