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Sammanfattning  
Denna studie handlar om lärares åsikter och uppfattningar om högpresterande elever i matematik. Mer precist vad lärare 
menar med en högpresterande elev och vilka behov lärare anser att högpresterande elever har, samt hur lärare arbetar med 
dessa elever. För att undersöka detta har jag genomfört en kvalitativ studie med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
sju lärare från fyra grundskolor i Östergötland. Samtliga lärare undervisar bland annat i matematik i skolår 7 – 9. 
 
Att definiera vad en högpresterande elev i matematik är tycks vara svårt. Ofta förekommer begreppet högpresterande 
tillsammans med begreppet begåvning och kanske går det inte att separera dessa begrepp helt åt hållet. Resultatet visar att 
innebörden av begreppet högpresterande elever kan variera hos olika lärare även om själva grunddefinitionen verkar 
liknande. För de flesta av lärarna är begreppet högpresterande lika med begåvning och dessa begrepp verkar användas 
synonymt. De högpresterande elevernas karaktäriska drag är intresse, vilja, drivkraft och matematiska förmågor. Ofta 
beskrivs de högpresterande eleverna som självgående, som klarar mycket på eget hand. När det gäller hur lärarna arbetar 
med högpresterande elever i matematik visar resultatet två arbetssätt: undervisning med och utan nivågruppering. 
Oberoende av dessa anpassas undervisning efter elevernas förutsättningar inom skolans ramar. Alla lärare försöker variera 
undervisningen och använda mer aktiva metoder i form av laborationer och rika problem, där elever diskuterar och 
reflekterar över sina egna och andras tankar. Ytterligare visar resultatet att de högpresterande eleverna anses ha behov av att 
tillhöra en grupp och att blir sedda, samt att de behöver träffa andra högpresterande elever för att prata och diskutera 
matematik. De behöver få mer komplexa och svårare uppgifter för att använda sin kapacitet. Samtliga lärare tycker att 
högpresterande elever behöver stöd och uppmärksamhet samt skulle vilja få mer tid över till dessa elever för att kunna 
handleda och stimulera dem i deras utveckling. 

 
 
Nyckelord högpresterande, begåvade, matematiska förmågor 
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Sammanfattning 
Denna studie handlar om lärares åsikter och uppfattningar om högpresterande elever i 
matematik. Mer precist vad lärare menar med en högpresterande elev och vilka behov lärare 
anser att högpresterande elever har, samt hur lärare arbetar med dessa elever. För att 
undersöka detta har jag genomfört en kvalitativ studie med kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med sju lärare från fyra grundskolor i Östergötland. Samtliga lärare undervisar 
bland annat i matematik i skolår 7 – 9. 
 
Att definiera vad en högpresterande elev i matematik är tycks vara svårt. Ofta förekommer 
begreppet högpresterande tillsammans med begreppet begåvning och kanske går det inte att 
separera dessa begrepp helt åt hållet. Resultatet visar att innebörden av begreppet 
högpresterande elever kan variera hos olika lärare även om själva grunddefinitionen verkar 
liknande. För de flesta av lärarna är begreppet högpresterande lika med begåvning och dessa 
begrepp verkar användas synonymt. De högpresterande elevernas karaktäriska drag är 
intresse, vilja, drivkraft och matematiska förmågor. Ofta beskrivs de högpresterande eleverna 
som självgående, som klarar mycket på eget hand. När det gäller hur lärarna arbetar med 
högpresterande elever i matematik visar resultatet två arbetssätt: undervisning med och utan 
nivågruppering. Oberoende av dessa anpassas undervisning efter elevernas förutsättningar 
inom skolans ramar. Alla lärare försöker variera undervisningen och använda mer aktiva 
metoder i form av laborationer och rika problem, där elever diskuterar och reflekterar över 
sina egna och andras tankar. Ytterligare visar resultatet att de högpresterande eleverna anses 
ha behov av att tillhöra en grupp och att blir sedda, samt att de behöver träffa andra 
högpresterande elever för att prata och diskutera matematik. De behöver få mer komplexa och 
svårare uppgifter för att använda sin kapacitet. Samtliga lärare tycker att högpresterande 
elever behöver stöd och uppmärksamhet samt skulle vilja få mer tid över till dessa elever för 
att kunna handleda och stimulera dem i deras utveckling. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete handlar om lärares åsikter och uppfattningar om högpresterande elever i 
matematik i grundskolans senare år. Vad lärare menar med en högpresterande elev och vilka 
behov lärare anser att högpresterande elever har samt hur lärare arbetar med dessa elever. 
Termen högpresterande använder jag för elever som har mycket högre prestation än en 
genomsnittlig elev vilken kan vara resultat av elevers intresse för och/eller fallenhet1 i 
matematik. 
 
Mitt intresse för ämnet grundar sig på flera faktorer. För det första har jag själv varit en 
högpresterande elev i matematik och har en viss erfarenhet om hur undervisningen för 
högpresterande elever bedrevs i mitt hemland Ukraina. För det andra har jag under min VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) i min lärarutbildning lagt märke till att nästan alla resurser i 
skolan läggs ner på så kallade svagpresterande elever och att högpresterande elever ofta får 
klara sig själva. För det tredje är jag förälder till ett barn som kan betraktas som 
högpresterande och vill att mitt barn ska bli stimulerad och få tillräckliga utmaningar och inte 
sitta och vänta medan resten av klassen hinner i kapp honom. Slutligen har den nationella 
utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2005a) visat att antalet högpresterande elever 
i matematik har minskat i Sverige mellan 1995 och 2003. Kan det bero på att eleverna inte får 
tillräckligt stimulans och utmaningar?  
 
I den gällande läroplanen, Lpo94, står att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 
(Lpo94, 2005, s. 13). Till detta kommer att från och med den första januari 2006 ska alla barn 
som går i grundskolor ha en individuell utvecklingsplan (IUP). Det är lärarens ansvar att 
framställa utvecklingsplanen tillsammans med elev och vårdnadshavare under ett så kallat 
utvecklingssamtal. Under detta kommer de inblandade överens om realistiska och uppnåbara 
såväl kort- som långsiktiga mål och insatser för elevens utveckling i riktning mot läroplanens 
mål att sträva mot. Planen ska utgå från var eleven befinner sig i förhållande till läroplanens 
och kursplanernas mål. Innan nästa utvecklingssamtal ska dessa mål och insatser genomföras 
och utvärderas, så att nya mål i sin tur kan formuleras, genomföras och utvärderas. Det ska 
vara en ständig process och på så sätt får eleven ett ökat inflytande och kunskap om sitt eget 
lärande samt sin utveckling. (Skolverket, 2005b) 
 
Med detta som grund tolkar jag att min roll som lärare även är att se till att högpresterande 
elever får tillräckligt med utmaningar, stimulans och stöd för att de ska utvecklas i sin egen 
takt, få använda sin potential och inte tappa sin lust att lära. 
 
Jag vill därför göra en undersökning ur ett lärarperspektiv om hur undervisningen i matematik 
i skolans senare år för högpresterande elever bedrivs, samt vilka möjligheter som finns det för 
dessa elever att få en undervisning som främjar deras utveckling. 
 
 

                                                 
1 Fallenhet – medfödd förmåga enligt NE 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att få insikt i vad lärare gör för att ge tillräcklig stimulans 
och meningsfylld undervisning åt barn med fallenhet och intresse i matematik i grundskolans 
senare år. För att göra detta vill jag inte bara undersöka hur lärare arbetar med högpresterande 
elever, utan även vad lärare menar med en högpresterande elev och vilka behov lärare anser 
att högpresterande elever har. 
 
Följande frågeställningar har kommit att styra min undersökning: 

• Hur definierar lärare högpresterande elever i matematik? 
• Vilka behov anser lärare att högpresterande elever i matematik har?  
• På vilket sätt arbetar lärare med högpresterande elever i sin matematikundervisning? 

 
Syftet med undersökningen är inte att jämföra olika skolor och olika lärare utan att få inblick i 
skolans vardag samt att få redskap för att stödja, handleda högpresterande elever i deras 
utveckling. 
 
 

3. Metod 
För att få svar på mina frågor har jag valt att genomföra en kvalitativ studie med kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Enligt Trost (2005) är det själva 
syftet med undersökningen som avgör valet av metoden och eftersom jag vill ta reda på 
åsikter och uppfattningar anser jag att en kvalitativ studie är mer lämplig för min 
undersökning. 
 
Utmärkande för kvalitativ forskning är att man i den oftare fokuserar på individens 
uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet än i kvantitativ forskning. Tonvikten ligger 
mer på ord än på siffror när man samlar in, bearbetar och analyserar data. Ytterligare anses 
kvalitativ forskning vara teorigenererande till skillnad mot kvantitativ forskning som är 
teoriprövande. (Bryman, 2004) 
 
Valet av den kvalitativa semistrukturerade intervjun baseras på att den ofta används i 
kvalitativa studier och att den riktar intresset mot den intervjuades åsikter samt att 
intervjuprocessen är flexibel, det vill säga man behöver inte ställa intervjufrågorna i en strikt 
ordning (ibid.). 
 
Intervjuguiden utformades efter undersökningsfrågorna och innehåller tre teman: 
lärarbakgrund, definition av begreppet högpresterande elever och deras behov samt lärarens 
arbetssätt (se bilaga 1). I temat lärarebakgrund riktar jag fokus på hur längre den intervjuade 
läraren jobbat som lärare, i vilka årskurser hon eller han undervisar samt vilka erfarenhet 
läraren har av högpresterande elever. I temat definition och behov inriktar jag mig på lärarens 
uppfattning av begreppet högpresterande elever, vilka behov som läraren anser att 
högpresterande elever har samt hur lärare upptäcker dem. I tredje temat koncentrerar jag mig 
på lärarens arbetssätt med högpresterande elever: hur skapar läraren tillräckligt stimulans och 
en meningsfylld undervisning för elever med fallenhet i matematik samt vilka idéer läraren 
har om undervisning för dessa elever. Enligt Bryman (2004) behöver inte intervjufrågorna 
komma i samma ordning under de olika intervjuerna samt kan intervjuaren ställa ytterligare 
frågor som inte finns i intervjuguiden så länge de är relevanta för frågeställningarna. 
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Dessutom kan följdfrågor ställas på de svar som intervjupersonerna har gett. Avslutningsvis 
gavs det möjlighet för intervjupersonen att lägga till något som jag har glömt att ta upp i 
intervjun eller ställa frågor till mig. 
 

3.1 Avgränsningar och urval 
I ett försök att få större variation av informanter har jag valt att intervjua lärare från olika 
grundskolor i Östergötland. Jag ville inte inrikta min undersökning på så kallade elitskolor 
utan undersöka högpresterande elevers situation i en vanlig skola. Mer specifikt handlar det 
om undervisningen i matematik i grundskolans senare år, det vill säga undervisningen i 
årskurs 7, 8 och 9. 
 
Sju lärare har ställt upp som intervjupersoner för denna studie. Lärarna arbetar på fyra olika 
kommunala skolor någonstans i Östergötland. Urvalet av skolor och lärare är gjort delvis 
genom mina personliga kontakter från min VFU och kan kallas bekvämlighetsurval, och 
delvis på nyskapade kontakter. Dessa nya kontakter fick jag via internet där jag besökte olika 
skolors hemsidor och på så sätt fick tag på lärarnas e-post och kunde skriva till dem. I mitt 
brev berättade jag kort om mig själv och mitt examensarbete och frågade om de kunde tänka 
sig att delta i min undersökning. På detta sätt försökte jag skapa variation av skolor och 
informanter. Jag skrev till 34 lärare som enligt skolornas hemsidor undervisar i matematik. 
Av dessa samtyckte åtta lärare till att delta i min undersökning. Många av de tillfrågade 
lärarna har inte svarat alls och några har svarat att de inte har tid för delta. När det var dags att 
intervjua lärarna blev två intervjuer inställda och för en lärare var det svårt att hitta en tid som 
passade, därför blev det sju informanter till slut. 
 

3.2 Etiska aspekter 
God etik är en av förutsättningar för forskningen. Vetenskapsrådet (2002) har i 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning framställt fyra 
allmänna huvudkrav när det gäller forskningsetiska aspekter: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med 
informationskravet och samtyckeskravet har samtliga lärarna informerats om syftet med min 
studie och jag har fått deras tillåtelse att utföra intervjun samt att spela in den på band. Med 
detta kan alltså informationskravet och samtyckeskravet anses vara uppfyllt. Eftersom jag inte 
använder verkliga namn varken på skolan eller på intervjupersonerna kan jag även påstå att 
konfidentialitetskravet uppfyllts. Dessutom har jag enligt nyttjandekravet lovat att det 
insamlade materialet endast får användas för undersökningens syfte. Slutligen har jag även 
lovat att skicka rapporten till mina informanter. 
 

3.3 Genomförande 
För att testa min intervjuguide och reflektera över mina frågeställningar genomförde jag en 
pilotstudie med två lärare som jag träffat förut under min VFU. I slutet av varje intervju 
frågade jag lärarna om deras synpunkter kring min intervjuguide. Eftersom båda lärare tyckte 
att mina frågor var intressanta och relevanta för undersökningens syfte samt att jag tyckte att 
intervjuerna gav ett brett och intressant material, bestämde jag att använda intervjuguiden för 
kommande intervjuer och dessa två pilotintervjuer i min undersökning. Dock behövde jag 
vara mer uppmärksamma på att ställa fler uppföljningsfrågor och styra samtalet lite mer för 
att behålla fokus på undersökningens syfte. I och med att informanterna och skolan var 



   

 8   

välbekanta för mig var jag medveten om att min förförståelse påverkade båda 
pilotintervjuerna. 
 
De sju intervjuerna tog alla mellan 30 minuter och 45 minuter. Lärarna fick bestämma en för 
dem lämplig och ostörd plats för intervjun, vilket resulterade i att intervjuerna genomfördes 
på lärarnas undervisande skolor. Intervjuerna pärglades av ett stort intresse och glädje där en 
del nya tankar väcktes. 
 
Varje intervju inleds med en kort presentation om mig själv och mitt examensarbete. Med 
hjälp av intervjuguiden som ram försökte jag skapa ett bra samtal kring högpresterande 
elevers situation i skolan, där jag var ute efter lärarnas uppfattningar och åsikter samt 
arbetssätt och vision när det gäller dessa elever. Samtliga intervjuer spelades in på band. 
 

3.4 Bearbetning och analysmetod 
Enligt Trost (2005) finns det inte några gemensamma regler för hur man bearbetar, analyserar 
och tolkar kvalitativa data. Det beror helt enkelt på forskarens tycke och smak. Man kan 
lyssna några gånger till banden eller transkribera ordagrant med pauser, tonfall, skratt m.m. 
eller skiva en sammanfattning. Man kan även kombinera metoderna: man transkriberar 
ordagrant det som är viktigt och sammanfattar det som har sekundär betydelse i förhållande 
till studiens syfte. 
 
Så fort intervjuarna genomförts transkriberade jag dem. Jag försökte transkribera det som var 
viktigt i förhållande till mina frågeställningar något så när ordagrant och resten som inte hade 
stor betydelse för min undersökning som tematiska sammanfattningar. Jag har inte tagit 
hänsyn till pauser eller tonfall i transkriptioner eftersom dessa förekom sällan och troligen 
inte påverkade min tolkning av insamlingsdata. 
 
För att återskapa kontexten har jag lyssnat på intervjuinspelningar och läst genom 
transkriptionerna flera gånger. Efter det tog jag ut de delar ur materialet som jag ansåg 
besvarade mina frågeställningar och sammanställde dem i följande rubriker: definition av 
högpresterande elever, hur upptäcker lärarna dessa elever, vilka behov har högpresterande 
elever, hur arbetar lärarna med dessa elever, samt lärarnas visioner när det gäller undervisning 
för högpresterande elever. På så sätt blev materialet mindre och lättare att analysera. Jag var 
medveten att det fanns mycket mer intressanta data i materialet men den låg utanför studiens 
syfte. Därefter markerade jag med färgpennor det jag betraktade som intressant i varje rubrik i 
förhållande till mina frågeställningar. Således började olika teman växa fram. Efteråt 
strukturerade och analyserade jag de olika temana som presenteras under resultat och 
diskussion. 
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4. Några utgångspunkter ur litteratur 
4.1. Vilka elever handlar det om? 
Begåvade, talangfulla, duktiga, högpresterande, intelligenta är en del av de ord som vi ofta 
använder för att beskriva elevers prestationsnivå och potential i skolan. Alla dessa ord är 
mångtydiga och värdeladdade, och de kan ha olika innebörd i olika sammanhang. Det kan 
exempelvis handla om normalitet. Vilka elever är då normalpresterande och vilka svag-
/högpresterande? Ska man titta på begåvning och hög prestation generellt eller inom specifikt 
område? Handlar det om kvantitet eller kvalitet? Beror elevens höga prestation på elevens 
begåvning, intelligens, intresse eller hårt arbete? Svaret kan vara olika. Jag har valt att 
använda respektive författares benämning för elever som jag kallar högpresterande. 
 
Wistedt (2005) diskuterar begreppen begåvade, högpresterande elever och förmågor i artikeln 
En förändrad syn på matematikbegåvningar?, och konstaterar att begreppen högpresterande 
och begåvade elever är vida begrepp som ofta används för att beskriva barn med olika 
förmågor inom vissa områden. Det kan till exempel handla om elever med fallenhet för 
matematik som ofta uppfattas som en exklusiv grupp, som klarar sig bra genom skolan på 
egen hand utan extra stöd. Dessa elever är inte en specifik grupp av elever påstår Wistedt 
(2005), utan de skiljer sig sinsemellan som alla andra. En del är brett begåvade, andra har 
fallenhet för ett speciellt område. En del är högpresterande i meningen flinka och andra döljer 
sin kompetens eftersom det är besvärligt att vara annorlunda. En del är snabba, andra tänker 
långsamt eftersom de behöver reflektera, vrida på problem och testa sina tankar. Det är vår 
kunskapsbrist om matematiska förmågor och om dessa variationer som gör att vi betraktar 
denna elevgrupp som en homogen grupp (Wistedt, 2005).  
 
I ett uppdrag till Växjö universitet, Att stödja elever med förmåga och fallenhet för matematik 
(Sollervall & Wistedt, 2004), påpekas att begåvning och hög prestation är sociala 
konstruktioner som får olika innebörd i olika sociala sammanhang och i olika samhällen. 
Begåvning och hög prestation betyder inte samma sak i ett jordbrukssamhälle och i ett 
kunskapssamhälle. Det finns gott om myter om begåvning. En av dessa är att matematisk 
begåvning ses som något statiskt, något som finns från början och som är medfött menar 
Wistedt (2005). En rysk forskare, Krutetskii, genomförde i slutet av 60-talet en 10-årig studie 
av barn och vuxna med särskild begåvning i matematik, konstaterade att begreppet förmåga 
passar bättre än begreppet begåvning för att beskriva människor med intresse och fallenhet i 
matematik. Krutetskii visar i sin studie att matematisk förmåga inte bara är en förmåga utan 
flera och att dessa är utvecklingsbara. Förmågor utvecklas och formas när vi ägnar oss åt en 
viss aktivitet. Begreppet förmåga innebär dessutom en kombination av intresse, motivation 
och stimulans (Wahlberg, 2004). Då gäller det att i skolan hitta uppgifter som stimulerar till 
sådan matematisk aktivitet som bidrar till utvecklingen av elevers förmågor (Wistedt, 2005). 
 
Traditionellt används intelligenskvot, IQ, för att beskriva begåvning, men Wahlström (1995) 
påstår att det finns många former av begåvning som inte går att mäta med IQ och därför 
menar hon att begåvning innefattar många olika sortens skapande. Till exempel kan man vara 
begåvad i musik, sport, empati, samarbete, abstrakt tänkande, problemlösning, att fungera 
socialt och så vidare. (Wahlström, 1995) 
 
Nationalencyklopedin definierar begåvning på följande sätt: 

begrepp som inom psykologi och pedagogik används för att förklara skillnader i individers 
förutsättningar för utveckling och utövande av olika färdigheter. Begreppet omfattar som en 
delaspekt den intellektuella begåvningen men avser också speciella begåvningsinriktningar (t ex 
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kreativ, konstnärlig, musikalisk och social begåvning). Samhällets värderingar bestämmer i hög 
grad vilka prestationer som betraktas som uttryck för begåvning. Såväl arvs- som miljöfaktorer 
anses betydelsefulla för uppkomsten av begåvningsskillnader. (NE, andra bandet, s. 372) 
 

Intelligens har en likartad betydelse enligt NE: 
Förslag till definitioner av intelligens har ofta betonat abstrakt tänkande, relationstänkande, 
lärande, anpassning till nya situationer och effektivt utnyttjande av erfarenhet. Enighet om en 
definition har dock inte nåtts.(NE, nionde bandet, s. 502) 

 
Som jag har nämnt tidigare använder jag termen högpresterande för elever som har mycket 
högre prestation i matematik än en genomsnittlig elev. Detta är ungefär samma definition som 
Wester och Sigurdsson använder i sin rapport om högpresterande svenska elever i matematik 
(Wester & Sigurdsson, 1998). De definierar högpresterande elever som de 5 % högst 
presterande eleverna i gruppen, det vill säga de ”bästa” eleverna med tanke på prestation i 
matematik. Även Bates och Munday (2005) definierar i sin bok Able, Gifted and Talented en 
högpresterande, begåvad elev på en ganska likartad sätt. Enligt dem handlar det om en elev 
som presterar eller har förmågan att prestera på en högre nivå än sina klasskamrater i ett eller 
flera ämnen.  De faktorer som orsakar en elevs höga prestation i matematik kan vara olika. 
Det kan bero på elevens matematiska förmågor, begåvning, motivation, intresse och 
omgivning samt hur undervisning bedrivs. Dessutom används ofta begåvning, intelligens och 
hög prestation som synonymer. Därför tycker jag att det är intressant att undersöka hur de sju 
lärarna resonerar kring begreppet högpresterande elever och om dessa elevers behov, samt hur 
lärarna arbetar med dessa elever. Lärarnas åsikter i denna studie om högpresterande elever 
redovisas i resultatet. 
 

4.2. Karaktäriska drag hos duktiga, begåvade och högpresterande elever 
Bates och Munday (2005, s. 6) berättar i sin bok Able, Gifted and Talented om vilka 
karaktäriska drag man kan finna hos duktiga, begåvade och högpresterande elever. De menar 
att duktiga, begåvade och högpresterande elever visa ofta en kombination av följande 
karaktärsdrag: 

 tidig förmåga att utrycka sig och samtala med vuxna 
 brett ordförråd och utmärk läsförmåga 
 orubblig nyfikenhet och frågvishet 
 förmåga att bibehålla koncentration, särskilt när de verkligen är intresserade 
 föredrar komplexa idéer och tankar 
 kapabla att tänka abstrakt 
 föredrar att umgås med äldre eller vuxna, har ibland svårt att hitta vänner i sin ålder 
 utmärkt minne; förmåga att minnas och överföra information 
 humor som kanske betraktas som underlig av andra 
 roas av språkliga spel 
 utmanade beteende, särskilt när de är uttråkade och frustrerade 
 förmåga att koppla samman abstrakta begrepp 
 motvilja och ibland en oförmåga att acceptera att ha fel 
 livlig fantasi och bred allmänbildning 
 otålighet över skolarbete som de tycker saknar faktisk mening 
 föredrar individuellt arbete framför samarbete i en grupp – ett anlag för otålighet mot 

andra som inte tänker lika snabbt 
 skicklig ledare. 
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Med hjälp av dessa karaktärsdrag kan lärare upptäcka högpresterande elever i sitt arbete samt 
möta dem och hjälpa dem i deras utveckling utifrån deras förutsättningar. 
 

4.3. Matematiska förmågor och begåvning 
Kruteskii (Wistedt m fl, 2005) beskriver matematisk förmåga som en dynamisk och 
föränderlig potential som vi utvecklar när vi ägnar oss åt en matematisk aktivitet. Matematisk 
förmåga är inte bara en förmåga utan en mängd av förmågor som kan kompensera varandra 
och är utvecklingsbara. Det är därför viktigt att se den här potentialen även hos elever med en 
begränsad matematisk fallenhet. Kruteskii uppmanar oss att söka efter elevernas starka sidor 
istället för att leta efter elevernas svagheter. 
 
Enligt Krutetskii (1976) finns det tre typer av matematiska begåvningar hos vuxna och barn: 

 Analytisk matematisk begåvning, där ett mycket välutvecklat verbalt-logiskt tänkande 
dominerar över ett svagt bild-visuellt tänkande. Elever med den typen av begåvning 
löser lätt abstrakta problem och översätter även så fort som möjligt ett visuellt 
problem till en abstrakt nivå trots att detta kan lösas enklare med användning av bilder 
och figurer. 

 Geometrisk matematisk begåvning, där ett mycket välutvecklat bild-visuellt tänkande 
dominerar över ett välutvecklat verbalt-logiskt tänkande. Elever med den typen av 
begåvning känner behov av att tolka även abstrakta problem visuellt i bilder. 

 Harmonisk matematisk begåvning är en kombination av de analytisk och geometrisk 
typerna, där både verbalt-logiskt och bild-visuellt tänkande är välutvecklade. Elever 
med den typen av begåvning använder framgångsrikt båda typer av tänkande för att 
lösa problem. Dessa elever är lika bra på att göra och redovisa både analytiska och 
geometriska lösningar. 

 
Följande matematiska förmågor finner Krutetskii (1976, sid. 350) är centrala hos begåvade 
elever: 

 Att skaffa matematisk information är förmågan att uppfatta och se strukturen i ett 
problem. 

 Att bearbeta matematisk information är förmågan att tänka logiskt, förstå matematiska 
symboler; förmågan att snabbt och brett generalisera matematiska objekt, relationer, 
operationer och lätt växlar mellan strategier och representationer, förkorta och 
förenkla matematiska resonemang och operationer samt har strävan efter klarhet, 
enkelhet och rationalitet i sina lösningar. 

 Att minnas matematisk information är förmågan att minnas matematiska relationer, 
typiska drag, argumentation, bevis och metoder för problemlösning. 

 Att ha generellt intresse och fallenhet för matematik. 
 
De förmågor som länge har förknippats med matematisk förmåga i skolan är snabbhet i 
tanken, beräkningsförmåga och minne för symboler och tal är enligt Krutetskii mindre 
avgörande men kan finnas hos elever med fallenhet för matematik. (Sollervall & Wistedt, 
2004) 
 

4.4. Behoven hos högpresterande elever 
Alla elever har vissa grundläggande behov, inte minst högpresterande elever. Behoven att 
tillhöra en grupp och att känna trygghet i den gruppen samt att bli sedd är enligt Wahlström 
(1995) de viktigaste grundläggande behoven hos barn och vuxna. Men begåvade barn har 
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också speciella behov och om dessa tillgodoses kan de möjligen använda sin begåvning och 
potential på ett bra sätt. Några av de begåvade barnens behov är följande: behov av kunskap, 
att fördjupa sig i den, att få brinna av nyfikenhet, att utveckla kreativitet, att leta efter ovanliga 
eller unika lösningar, att få utrycka sina idéer och opponera sig, att få uppmärksamhet för sin 
intelligens, att ha kamrater som förstår, att använda sin abstrakt tänkande, att upptäcka och 
utrycka samband samt att få arbeta i sin egen takt. (Wahlström, 1995) 
 
Man kan lätt se samband mellan begåvade barns behov och deras karaktäriska drag (Bates & 
Munday, 2005) och matematiska förmågor (Krutetskii, 1976). Till exempel anger Bates och 
Munday (2005) nyfikenhet och kreativitet som ett av de karaktäriska dragen hos duktiga, 
begåvade och högpresterande elever och Wahlström (1995) hävdar också att dessa elever har 
behov att få brinna av nyfikenhet och att utveckla kreativitet samt enligt Krutetskii (1976) har 
begåvade elever i matematik generellt intresse för ämnet. Att tänka abstrakt och att se 
samband nämns av alla tre författare som karaktäristiska för dessa elever. 
 

4.5. De vanligaste arbetsmetoderna i matematikundervisningen 
Enligt Skolverkets rapport Lust att lära (2003) är det främst en undervisningsmodell som 
dominerar i matematikundervisningen i grundskolans senare år. 

Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt prov. 
Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt. Planerat elevsamarbete är relativt ovanligt, 
gemensamma samtal mellan lärare och elever kring matematiska problem och tänkbara 
lösningsstrategier eller laborationer i matematik likaså. (Skolverket, 2003, s. 20) 

 
En av de slutsatser som dras i rapporten (ibid.) är att högpresterande elever inte får tillräckliga 
utmaningar i undervisningen och upplever att mycket av lektioner är upprepningar av det som 
de kan redan. Detta kan leda till att dessa elever tappar lusten att lära sig matematik. 
Dessutom påpekar Engström i sin artikel Begåvade elever misslyckas i skolan (2006) att en 
del elever som betraktades som högpresterande under skolans tidigare år och som inte fick 
tillräckliga utmaningar i skolan misslyckas i senare årskurser när kraven ökar. Detta kan bero 
på att dessa elever har lätt för sig och blir ovana vid att behöva anstränga sig och därför har 
ingen fungerande studieteknik. Därför är det viktigt att inte bara upptäcka högpresterande 
elever utan även se till att de för tillräcklig med utmaningar och stimulans i skolan för att 
främja deras utveckling. 
 

4.6. Undervisning som utmanar och dess förankring 
Undervisning som utmanar kännetecknas av varierande innehåll och arbetsformer där det 
råder engagemang och upptäckarglädje, där det finns plats för tankar och känslor, såväl som 
utrymme för gemensam reflektion och samtal om hur olika matematiska uppgifter kan lösas. 
Det är de tillfällen när elever arbetar processinriktat, det vill säga  när de utvecklar sin 
förmåga att redovisa sina lösningar för både lärare och klasskamrater och reflektera kring 
lösningsprocessen. Undervisning där elever jobbar med undersökande arbetssätt, laborationer 
samt arbetar individuellt och i olika grupper, det är den undervisningen som stimulerar 
lärande enligt rapporten Lust att lära (Skolverket, 2003). Som påpekats tidigare behöver även 
högpresterande elever utmaningar för att behålla sitt intresse för matematik. 
 
Undervisningssituationer som stimulerar lärande har sin förankring i de kognitiva, 
metakognitiva och sociokulturella inlärningsteorier som råder i skolan idag. Dessa teorier har 



   

 13   

en konstruktivistisk syn på kunskap, där lärande anses vara aktivt skapande. Förgrundsfigur 
för den kognitiva teorin är Piaget och för den sociokulturella är Vygotskij (Korp, 2003). 
 
Enligt den kognitiva teorin sker det något inne i huvudet hos individen som lär sig något och 
hela personligheten påverkas. Inlärning ses vara en tillväxt i individens kompetens. Kunskap 
kan inte förmedlas direkt från en individ till andra utan varje individ ska konstruera sin egen 
version av denna. Vi integrerar nya erfarenheter i de kognitiva scheman som vi tidigare har 
byggt upp i en process kallad assimilation. Ibland när vi lär oss nya saker stämmer inte det 
gamla schemat längre, vilket skapar förvirring och senare utveckling – ändring av kognitiva 
scheman. Denna process kallas ackommodation. Att förändringar i kognitiva scheman sker 
förklaras med den mänskliga strävan efter jämvikt. Enligt Piagets teori finns det fyra stadier i 
barns utveckling som har sina namn efter den typ av scheman som är mest karaktärisk för 
perioden: senco-motoriskt, preoperationellt, konkret operationellt och formellt operationellt. 
Stadierna är formade som en trappa där senare stadier bygger på de föregående. Ett barn kan 
konstruera abstrakta begrepp på en högre nivå och utföra logiska, härledande resonemang 
bara när de har uppnått det formella operationella stadiet när barnet är äldre en elva år (Imsen, 
2000). 
 
Piaget är förespråkare för aktivitetspedagogiken. Han menar att undervisningen ska vara 
laborativ och att klassrummet ska likna en verkstad med många olika saker som eleverna kan 
jobba med. Undervisningen måste innehålla varierande uppgifter eftersom samma typ av 
uppgifter inte leder till ackommodation utan bara till assimilation. Läraren får inte påtvinga 
elevens kunskap och ska ta hänsyn till elevens uppnådda stadium i utvecklingen (ibid). 
 
Eftersom lärandet i kognitiv teori anses vara en aktiv process som utgår från förförståelsen är 
det viktigt att eleven utvecklar effektiva metoder för sitt lärande samt reflekterar över dessa. 
Att bli medveten om sitt eget lärande är en metakognitiv process där reflekterande är en 
förutsättning. Ansvaret för eget lärande har blivit mycket populärt i skolan på senare år. Det 
står i läroplanen att eleverna ska få möjligheter att ta ansvar samt utveckla sin förmåga att lösa 
problem och arbeta självständigt (Lpo94). Metakognition beskrivs ofta som ett medel för att 
uppnå ”självreglering”, det vill säga att eleverna ska bli självständiga och kunna styra sitt eget 
lärande (Korp, 2003). 
 
I den sociokulturella inlärningsteorin betonas den sociala konstruktionen av kunskap. 
Kunskap ses som en konstruktion av individens interaktion med den sociala och kulturella 
miljö där individen befinner sig, som resulterar i en förändring både hos individen och hos 
miljön. Kunskap kan inte skapas av en individ oberoende av den sociala kontexten (Imsen, 
2000). 
 
Vygotskij är en av de viktigaste personerna när det gäller sociokulturella teorier om lärande. 
Vygotskij ser inlärning som en social process där språket är vårt viktigaste redskap för att 
lära. Han påstår att tanke och språk påverkar varandra dialektiskt och är beroende av 
varandra. Vygotskij betonar också den proximala zonen. Med den proximala zonen menar han 
att ett barn klarar mycket mer då det interagerar med en annan människa, barn eller vuxen, än 
då det arbetar på egen hand. Orsaken till detta är den betydelse som språket har för den 
kognitiva utvecklingen. Genom att bygga vidare på det som eleven redan kan och genom att 
ge lagom utmanande uppgifter kan läraren stöda elevens process genom olika stadier av 
utveckling. Enligt Vygotskij bör uppgifterna ligga lite över elevens förmåga det vill säga lite 
över elevens befintliga utvecklingsnivå (ibid.). Detta kan tolkas att även högpresterande 
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elever behöver få uppgifter som ligger över deras befintliga utvecklingsnivå, det vill säga de 
behöver uppgifter som utmanar och att även de behöver hjälp av lärare. 
 

4.7. Sammanfattning/analys 
I Lpo94 står det tydligt att undervisningen måste anpassas efter varje elevs individuella behov 
och förutsättningar. Alla elever har rätt till en undervisning på deras nivå – inte minst de 
högpresterande eleverna. Men enligt de iakttagelser jag gjorde under min VFU läggs nästan 
alla resurser på så kallade svagpresterande elever och deras behov. Detta kan vara en av 
orsakerna bakom elevers försämrade resultat i matematik mellan 1995 och 2003. 
 
Elevers höga prestation i matematik är resultatet av flera faktorer som matematiska förmågor, 
motivation, intresse, omgivning och undervisning. För att kunna ge högpresterande elever 
tillräckliga utmaningar och stimulans behöver lärare bland annat kunskap om hur dessa elever 
kan identifieras och vilka behov de har, samt kunskap om vad matematiska förmågor är. 
 
Undervisning med varierande arbetsformer på rätt nivå, där det finns tid för reflektion och 
dialog, kan ge tillräckliga utmaningar och stimulans för alla elever i klassen – inte minst för 
högpresterande elever.  
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5. Resultat 
Eftersom syftet med detta examensarbete inte är att jämföra olika skolor och olika lärare utan 
att få inblick i skolans vardag samt att få redskap för att stödja och handleda högpresterande 
elever i deras utveckling kommer jag inte att presentera exakt vad varje lärare har svarat på 
varje fråga, utan jag har valt att presentera de mest representativa svaren för varje identifierat 
tema. 
 

5.1 Informanterna 
För att hålla informanterna anonyma har jag valt att endast beskriva dem utifrån hur länge de 
har arbetat som lärare i matematik och tilltalar dem som lärare med respektive numret 1 till 7. 
Slumpmässigt har det blivit att lärarna har olika lång yrkeserfarenhet och tillhör olika 
åldersgrupper. Fyra av lärarna är kvinnor, tre är män. Samtliga lärarna undervisar i matematik 
och no (naturvetenskapliga områden). Bara en av lärarna kan sägas ha en ganska homogen 
klass med avseende på prestation eftersom läraren har profilklasser i no. 
 
Lärare 1 har arbetat som lärare sedan 1982 och på nuvarande skolan i 16 år. 
Lärare 2 har arbetat som lärare sedan 1997 och på nuvarande skolan i fem år. 
Lärare 3 har arbetat som lärare i tre år och det är lärarens tredje år på nuvarande skolan. 
Lärare 4 har arbetat som lärare i 13 år och på nuvarande skolan i åtta år. 
Lärare 5 har arbetat som lärare i fyra och ett halvt år och på nuvarande skolan i sex månader. 
Lärare 6 har arbetat som lärare i sju år på tre olika skolor och det är lärarens andra år på 
nuvarande skolan. 
Lärare 7 har arbetat som lärare på en och samma skola i sju år. 
 

5.2 Lärarnas definitioner av högpresterande elever 
De intervjuade lärarnas definition på vad de menar med en högpresterande elev har en del 
likheter och skillnader. Flera lärare betonar drivkraft, intresse och viljan att utvecklas hos 
högpresterande elever samt att de är målinriktade. Lärare 1 säger att högpresterande elever är: 

/…/ elever som har eget intresse, tycker jag, för matematik och som känner en egen önska att nå 
framåt, utvecklats. Man märker kanske inte direkt i sjuan om de är högpresterande, men ganska 
fort ändå, så märker man att de har strävan på något sätt att lära sig /…/ har en liten glädje på 
något sätt att få nya utmaningar 

och lärare 4 påpekar att: 
/…/ de är ju drivna, de vill ju någonting, de har ju en egen motor som driver dem framåt som 
gör att de vill, de kanske vill mer och snabbare än vad man serverar i den ordinarie gruppen. 

 
Att högpresterande eleverna arbetar och lär sig snabbt och lätt när de får vanliga eller enkla 
uppgifter, men inte behöver vara snabba med komplexa och svåra uppgifter, utan visar då sin 
förmåga att tänka logisk, generalisera och se samband, tänka om samt använda sig av 
bemästrade kunskaper, berättar flera av lärarna: 

Det jag tycker att en högpresterande elev dels så arbetar den ganska snabbt i alla fall med så 
här triviala uppgifter eller enkla uppgifter, det går ju snabbt så. Men sen när man får lite 
svårare uppgifter så kanske den inte jobbar väldigt snabbt men däremot så kanske man tänker 
på flera olika sätt på en uppgift. /…/ en högpresterande elev nöjer sig inte bara med att komma 
till svaret utan den vill gärna förstå vägen dit eller man vill visa på ett bra sätt /…/ hur man 
kommer fram till det här svaret, vill visa för omgivningen att det så här måste det vara. Då 
nöjer man kanske inte med den första /…/ att man vet svaret så utan man tycker /…/ hela 
lösningen tycker man är viktig så. En högpresterande elev vill hitta någon slags generell 
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lösning på det här /…/ generella metoderna. En högpresterande elev frågar mycket, vill veta, 
nyfiken … har förmågor att kunna tänka om, som man inte fastnar i spår utan att man ska ha 
någon slags lateralt tänkande att man kan angripa problem från flera vinklar samtidigt eller 
kan växla i alla fall väldigt fort om det verkar att det är ingen framkomlig väg att man byter 
infallsvinkeln då. (lärare 6) 
 

Andra lärare tycker att det kan handla om elever med begåvning och inte enbart om elever 
som presterar utöver genomsnittet: 

Det skulle vara en elev med begåvning. Så att man lär sig så fort man ser något, så att man 
knappt behöver jobba genom det, man lär sig väldigt snabbt. När det gäller matematik så skulle 
jag hävda att man behöver ha en väldig bra logik och det skulle innebära att ha taktik just när 
det gäller matematiken för att vara högpresterande elev. Att man spikar alla prov anses att man 
är högpresterande men det säker en normaltbegåvade elev kan klara av med rätt träning. Men 
om man skulle hitta de högpresterande så skulle det vara elever som har helt annat tempo, helt 
annan takt. Förhoppningsvis när de kommer till mig i årskurs 7 så ligger de långt förre. 
(lärare 2) 
 
Om den (eleven) är högpresterande i matte så har den en matematisk begåvning. (lärare 4) 
 

Vidare beskriver lärarna de högpresterande elever även som lite mer självgående: 
/…/ elever som man kan låta räkna lite själv, självgående, inte så att de bara ska snabbt räkna. 
Det finns ju också elever som bara vill räkna fort i matte boken för att ligga först. Men om de 
kan liksom på självgående sätt lägga ner lite mer tid eller det är så att de kan klara sig ganska 
bra själva där och att de kan dra slutsatser och att de kan kanske /…/ de kan göra egna 
lösningar, mer problemlösningar kan man säga. (lärare 3) 
 
En högpresterande elev för mig är en elev som har förmågorna att tänka både logiskt, kan se 
strategier, hitta mönster, på ett sätt lite självgående, kan ta till sig problem, kan lösa de själv 
och självklart kan be om hjälp när de kör fast men att man inte räcker upp handen direkt och 
frågar ’aaa jag vet inte vad jag ska göra’ utan faktiskt kan tänka till en gång till och lösa, ta 
saker i och ta till sig problemet. (lärare 5) 
 

De är nyfikna, kreativa och kan reflektera runt sina och andras lösningar: 
/…/ de ställer andra typer av frågor och /…/ de frågar nästan aldrig om det som står i boken 
utan de frågar om andra saker runt matematiken, de funderar kanske på ett annat sätt och så 
kommer de och frågar ’kunde man inte lika gärna göra så här’. De har egna idéer om hur man 
skulle kunna lösa olika problem, de köper inte alltid det som jag säger utan då tänker de så här 
kan man göra men så funderar de och så kommer de och så säger ’kan man inte lika gärna göra 
så här’,’ ju det är jätte bra, visst kan du göra så’. Det är ju ett sätt att se att de reflekterar 
själva över vilka metoder som jag ger dem, lösningsmetoder, och sedan funderar de på att tycka 
att den är bra eller vill de ha en annan. (lärare 4) 
 
En högpresterande i matematik för mig det är en som ha, den har förmågan att se samband, den 
har förmågan att generalisera, den har förmågan att ta kunskaper ifrån, ta med sig kunskaper 
hela tiden, det har man lärt använder han sig av hela tiden sen och jobbar intensivt och effektivt 
och är målinriktad helt enkelt. Dels har de förmågorna och dels är de målinriktad, då ser jag 
det som högpresterande. (lärare 7) 

 
Här kan jag urskilja två tema: det första är intresse, vilja och drivkraft, det andra är 
matematiska förmågor som i sin tur kan kategoriseras i konkreta och abstrakta förmågor. Till 
de konkreta förmågorna hör att eleverna är snabba, har lätt för sig samt använder och bevarar 
sina kunskaper, det vill säga  de klarar uppgifterna lätt och på kort tid samt kan minnas det 
som de gjort förut och bygga vidare på det. Logik, taktik, förmåga att generalisera och se 
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samband, att hitta flera och/eller smarta lösningar tillhör de abstrakta förmågorna. Lärarna 
lyfter fram att de högpresterande eleverna har intresse för ämnet och egen vilja till utveckling 
samt att de är nyfikna och kreativa, men även är uppmärksamma på att det finns en del 
underpresterande elever som saknar drivkraft och/eller är otränade. 
 

5.3 Hur upptäcker lärarna högpresterande elever 
Samtliga lärare påstår att de upptäcker högpresterande elever genom mer komplexa, svårare 
uppgifter där eleverna kan hitta flera lösningar samt kan visa hur de tänker, och hur de 
förklarar sina lösningar: 

Det är ju mycket i deras tänkande, i lösningar tycker jag, speciellt när de har problemlösningar 
och lite svårare uppgifterna /…/ oftast att det de som vågar gå fram och kan förklara en lösning 
och även om jag har en lösning så kanske de kan komma med en bättre lösning eller någon 
annan lösning då på ett annat sätt, att det finns flera lösningar, att de ser att det finns flera 
lösningar, att de inte är inrutade på precis det som står i bokens lösning utan kan hitta egna 
lösningar både skriftligt och muntligt. (lärare 3) 

 
Flera lärare konstaterar att de upptäcker högpresterande elever genom deras frågor och genom 
samtal med dem: 

Främst är det nästan vilka frågor man får från eleven, vilken nivå frågorna ligger på. /…/ ’Vi 
har gjort en uppgift förut och det är lite liknande och då gjorde jag så kan jag göra så här 
med?’ Det är en annan typ av frågor, då kommer man på en annan nivå. Och det jag märker 
själv nu, jag är inne lite på det här nu med att man försöker att generalisera, man försöker hitta 
samband med problem som man hade haft förut. Det är det som kännetecknar de 
(högpresterande). Det är mest genom samtal med eleverna som man ser de eleverna. Det är de 
eleverna som är nyfikna, som frågar mycket, som vill mycket, det är de som presterar bra sen på 
proven också. (lärare 6) 
 

Oftast ligger de högpresterande eleverna långt före de andra i klassen. De är snabba och 
befinner sig på en annan nivå samt arbetar i en annan takt. De söker utmaningar: 

Just genom att de ställer andra frågor eller att de är otåliga, de kanske vill vidare, de tycker att 
de redan kan det här som vi håller på med så att man får hitta på en egen lösning för de eller 
den gruppen av elever som råkar vara snabbare och duktigare och har en bättre motor eller 
mer intresserade, drivna /…/ de jobbar framåt. (lärare 4) 
 
/…/ när man får ju in arbeten så är ju omfattningen enorm, slutledningsförmågan är ju fint de 
är bra på att dra stora slutsatser, mer slutsatser än andra, gör mer av uppgiften, ställa frågor 
själv, utveckla frågor. Det är typisk exempel på en högpresterande elev. Den löser uppgiften 
och sen gärna gör den lite till för att vara på den säkra sidan, visa att man kan mer än de 
andra, söker utmaningar helt enkelt. De kräver mer av mig. De sitter inte tysta bak i rummet 
och låter saker och ting rulla på utan jag får ju kall på mig direkt som lärare, jag måste ju se 
till att jag håller lågan uppe. (lärare 7) 
 
/…/ han har det lätt för sig det har jag märkt men ändå har en liten glädje på något sätt att få 
nya uppmaningar. (lärare 1) 

 
Lärare 5 påpekar att det kan ta tid att upptäcka högpresterande elever eftersom ”de inte 
behöver hjälp så ofta”. Men lärare 7 upptäcker dessa elever väldig tidligt bl.a. genom deras 
ledarskap: 

Jag tycker att man upptäcker väldig tidigt. De efterfrågar mer än andra elever, de kräver mer 
än andra elever. Det var så självklart  /…/ det ser man ju direkt /…/ det alltid den elev som tar 
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ledningen, den elev som styr att arbetet ska utformas, oftast är det den eleven som löser de 
svåraste delarna i problemet, det är den eleven som också säger att visa uppgifterna är alltid 
för lätta ’det här räcker inte för mig’, och då måste man se till att man ha någonting att det 
räcker. 

 

5.4 Vad säger lärarna om högpresterande elevers behov 
De intervjuade lärarna är överens om att de högpresterande eleverna behöver få undervisning 
på sin nivå för att eleverna ska behålla intresse och motivation, det vill säga de behöver 
svårare och mer avancerade uppgifter samt inspiration: 

Jag tycker att det som är jätteviktig att ge dem inspiration och att de får uppgifter som ligger på 
korrekt nivå för dem, att det inte blir tråkigt, men att det inte blir för svårt./…/ de kanske 
behöver inte räkna alla uppgifter som är i en bok, för det är inte boken som är viktig utan det är 
matematiken och det skiljer jag dem på. Räkning ser jag som verktyg i matematik som vi 
använder, matematik är helt annat. (lärare 5) 
 
Man måste ha uppgifter på en högre nivå som motiverar dem. Att det inte bara pang lösningen, 
utan de måste fundera på det och använde sin logiska tankeförmåga lite grand. Och att de är 
större att de inte är en steg, två steg, tre steguppgifterna utan är det stora uppgifterna som tar 
tid att jobba igenom. Det tycker jag har funkat. Från början var det svårt för dem för de var ju 
vana vid bara ett svar. (lärare 2) 
 

Lärare 4 påpekar att de högpresterande eleverna har samma rättigheter som andra elever till 
en undervisning som utgår från elevens förutsättningar: 

Jag tycker de har samma behov eller de har rätt att få samma undervisning som de andra alltså 
undervisning på sin nivå. 
 

För att uppleva gemenskap i klassen behöver de högpresterande eleverna jobba inom samma 
område som de andra eleverna, fast på en högre nivå anser flera av lärare. Vidare behöver de 
högpresterande eleverna någon gång träffa andra högpresterande elever och/eller elever som 
har intresse för matematik, där de bland annat kan få en genomgång på högre nivå med högre 
mål, diskutera och lära av varandra: 

/…/ kan det vara så i en klass att det finns tre fyra stycken och då kan man göra en egen grupp 
av dem som sitter ihop och jobbar ihop och som hela tiden de ligger ju före de andra då och 
man har enskilda genomgångar med dem och att man ställer andra mål, sätter upp andra mål 
med de eleverna och kanske andra krav på dem också att de ska känna att de också måste jobba 
på fast de är duktigare. (lärare 4) 
 
/…/ att de får träffa de andra som är intresserade och kanske är också högpresterande, och 
också ett sätt att de blir motiverade och vill jobba tillsammans med andra, lär av varandra. De 
är inte vana med det. De kanske gick ensamma i en klassrum. Löst allt som har hamnat framför 
dem.(lärare 2) 
 
Jag tycker att de skulle kunna utvecklas mycket, mycket längre om de skulle vara några som 
jobbar tillsammans, det tror jag. Just det här att de ju kan bolla med de frågorna med varandra 
också lite grand, som de frågar mig. (lärare 6) 

 
Att man ska uppmärksamma högpresterande elever tycker flera av lärarna. De behöver bli 
sedda. Man kan uppmärksamma dessa elever genom att bland annat låta dem förklara för 
andra elever i klassen: 
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/.../ en del sådana högpresterande elever tycker att det är ju kul att hjälpa andra elever, men en 
del tycker inte det. Då får man försöka spara dem lite där också och de kanske kan ta lite mera 
ansvar för att förklara för någon annan eller ha en genomgång kanske eller berätta. (lärare 1) 
 
Jag tror att det är mycket handlar ju om grundläggande saker som att de behöver bekräfta sina 
tankar, de behöver vara inne på rätt spår ’det är bra, bra jobbat’ att det är någon som ser dem. 
(lärare 6) 
 
Jag måste visa för dem, men det är inte viktigt att visa för andra kamrater, det är inte viktigt för 
andra kamrater att de (högpresterande) känner sig duktigt men det är väldigt viktigt att jag ger 
dem respons det är oerhört viktigt. Får de inte respons från mig då kämpar de inte, då kämpar 
de för ingenting. (lärare 7) 
 

Utmaningar och stimulans är andra behov hos högpresterande elever som håller liv i deras 
intresse och utveckling: 

Så längre man drivs framåt så utvecklas, så tror man att det är roligt också. Men så fort är man 
nöjd med någonting så stagnerar man snabbt och då blir det inte lika roligt längre. /…/ Jag tror 
att för ens personliga utvecklings skull så skulle den må mycket bättre av mer stimulans, mer 
samtal, frågor ’hur tänker du här’. (lärare 6) 
 
De har ju det behovet att ser jag inte till från början redan när jag här min sjua att jag ge dem 
de utmaningar dem behöver då slocknar ju lågan. /…/ De har behov av stora utmaningar, de 
har behov av utmaningar på deras nivå. Jag kan inte ge samma uppgifter till dem som till 
andra. Ska vi ha laboration då måste det finnas en extra utmaning för dem. (lärare 7) 
 

Här kan jag urskilja några genomgående teman om vad lärarna anser om högpresterande 
elevers behov. De är kommunikation, utmaning och uppmärksamhet samt behovet att tillhöra 
en grupp. Till kommunikation hör behovet att prata och diskutera matematik med andra 
högpresterande elever samt att öva sig att förklara för andra. Att uppgifter och problem är 
svårare och ligger på en högre nivå som kräver abstrakt tänkande och logik hör till temat 
utmaningar. Behovet att vara sedd hör till temat uppmärksamhet. Dessutom tycker alla lärarna 
att dessa elever också behöver stimuleras och motiveras för att utveckla sin potential. 
 

5.5 Hur arbetar lärare med högpresterande elever i sin undervisning 
En del lärare använder nivågrupperingar i sin undervisning, där eleverna kan ha olika uppsatta 
mål och använda olika läroböcker. 

När vi jobbar med matte då jobbar vi alltid med två klasser parallellt och så får de själva välja 
om de vill gå i en grupp mot de högre målen där det går lite snabbare och genomgångarna lite 
svårare eller de vill gå mot de lägre målen G-målen och så har vi alltid en speciallärare 
bredvid så de som är riktigt svaga /…/ matteundervisning är alltid upplagd på att eleverna har 
ett val. De väljer vilken nivå de vill ha. (lärare 4) 
 

Andra lärare använder sig av olika svårighetsnivåer inom en och samma lärobok och samma 
område samt fördjupnings böcker och laborativ matematik. En vanlig lektion i matematik ser 
ofta ut på följande sätt: en kort genomgång i början av lektionen och eget arbete efteråt, det 
vill säga elever räknar i böcker i sin egen takt. Flera lärare försöker en gång i veckan att inte 
använda boken utan att göra laborationer där uppgifterna är uppdelade efter svårighetsgrad, 
där det alltid finns en fortsättning på problemet eller diskussioner för högpresterande elever. 

Den här lektionen använder vi bara till att diskutera. Kan gå på sådant sätt att de får tre 
uppgifter av mig och då så för de själv sitta och lösa sen slår de sig ihop två och två och 
diskutera hur löser jag den där på ett bra sätt, vilket är det bästa sättet att lösa problemet, /…/ 
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och sen sätter man sig i gruppen på fyra eller fem och diskuterar hur var och en har löst det här 
och vilket sätt är det optimala sättet att lösa. Man pratar matematik och sen redovisar de för 
varandra och sen blir det en klassrumsdiskussion. Det tar en timme att göra det här. En gång i 
veckan kan vi göra det. Det andra vi kan göra att vi har någon typ av utmanad 
laboration.(lärare 7) 
 

Samtliga lärare påpekar de högpresterande elevernas behov att träffa andra elever som 
befinner sig på samma nivå för att prata och diskutera matematik. När det finns flera 
högpresterande elever i klassen så ser lärarna till att de få arbeta tillsammans. Men detta 
behov är svårt att tillgodose i en vanlig klass, där det inte alltid finns fler än en högpresterande 
elev. Därför tycker lärarna från en av skolorna att matteinriktningen som finns på deras skola 
kan ge de högpresterande eleverna den utmaning och stimulans de behöver. 

Det är därför vi har startat den här matteinriktningen. Då träffas de en gång i veckan i en 
grupp tillsammans med andra intresserade och nu är inte alla högpresterande men en del är ju 
det. Och de jobbar tillsammans med större utredande problem för att stimulera deras 
utveckling. Och just för att träffa likasinnade som befinner sig på samma nivå. Det är det som 
jag anser är det viktigast. Och det är det som man inte kan tillgodose i en klass om du har bara 
en elev. Då får man inte den utmaningen. Jag kan serva eleven med material och jag kan serva 
med på rätt nivå. Men min erfarenhet är att de kan vara ganska bekväma av sig och på så sätt 
att inte utnyttja sin kapacitet, utan jag tycker de behöver lyftas ut precis som svagtpresterande 
gör och träffa likasinnade. (lärare 2) 
 

Några lärare tycker att en del av de högpresterande eleverna skulle kunna hjälpa andra elever 
eller ha en genomgång på tavlan. Detta skulle hjälpa eleverna att vara mer aktiva och 
reflektera över sitt sätt att tänka. 

/…/ ibland kan det vara nyttigt att de jobbar med någon som är medel eller svagpresterande för 
att kunna motivera sina egna tankar och lösningar för någon annan och se att de förstår. För 
annars är det ju också svårt att se att man hanterar sin matematik om man inte kan utrycka det. 
(lärare 5) 
 

På en av skolorna finns det möjlighet för de allra duktigaste eleverna att redan i nian läsa 
gymnasiekurs matematik A när de är klara med nians matematik. På så sätt kan de gå vidare i 
sin utveckling. 
 
Här kan jag urskilja några teman när det gäller hur man arbetar med högpresterande elever i 
matematik. Det är separat undervisning med nivågrupperingar och undervisning för hela 
klassen utan nivågrupperingar. Dessa två kan i sin tur delas i undervisning med ett vad jag 
kallar aktivt arbetssätt och ett passivt arbetssätt. När elever diskuterar och reflekterar över 
sina egna och andras tankar är det ett aktivt arbetssätt. Det kan exempelvis vara grupparbete 
tillsammans med andra högpresterande elever eller med mindre duktiga elever. Eget arbete 
med fördjupningsuppgifter som har högre svårighetsgrad av olika slag kan betraktas däremot 
som ett passivt arbetssätt. 
 

5.6. Lärarnas visioner om undervisning för högpresterande elever 
Samtliga lärare är eniga om att nivågruppering skulle kunna vara ideal undervisning för de 
högpresterande eleverna, där man skulle kunna ha teorigenomgångar på högre nivå med högre 
takt och svårare uppgifter. Ett annat förslag är att kanske skolan, kommunen eller universitetet 
ibland samordnar gemensamma träffar för de högpresterande eleverna. 

/…/ så skulle man äntligen handplocka elever från hela kommunen och låta de träffa varandra 
en gång i veckan, en par timmar i en eftermiddag och jobba tillsammans, då skulle man också 
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kunna ha teorigenomgångarna på en helt annan nivå och ha en helt annan takt tillsammans 
med att man jobbar med stora utredande problemlösningsuppgifter och tränar andra förmågor. 
Det skulle vara ideal bild. Kanske kontakta på universitetet för de riktig högpresterande. 
(lärare 2) 
 
Det skulle vara värt att plocka ut dem. Det hade varit jättekul att kunna ha en speciell 
undervisning. (lärare 7) 
 
Det skulle vara bra om de får t.ex. träffa likasinnade en gång i veckan eller något sådant för att 
få lite större utmaningar, att få lite input från ett annat håll från andra kamrater och inte bara 
från lärare. (lärare 5) 
 
Nivågruppering är det enklaste svaret. I alla fall en gång i veckan, men kanske inte jämt. 
(lärare 6) 
 

En av lärarna tycker att de redan har det bra på skolan, att de tar hand om sina högpresterande 
elever på ett bra sätt: 

Jag tycker att vi har det ganska bra här /…/ vi kan hjälpa dem i små grupper fram i två år och 
sedan i nian så kan man hoppa på nästa spår och så länge som vi ger de utmaningar på sin nivå 
att de får jobba vidare och inte sitta ensamma i ett hörn och jobba med en bok så tycker jag att 
det är ganska bra undervisning (lärare 4) 

 

5.7 Sammanfattning 
Trots att undersökningens syfte inte är att inbördes jämföra de olika lärarna gjorde jag i ett 
försökt att få bättre överblick av resultatet en sammanställning av lärarnas svar i tabellform 
(se tabell 1). 
 
Från denna tabell kan man bland annat se att de intervjuade lärarna arbetar med 
högpresterande elever på ganska liknande sätt oberoende av om de arbetar med eller utan 
nivågruppering. Det är fortfarande mycket eget arbete under matematiklektionerna, men alla 
lärare försöker variera undervisningen med mer aktiva metoder i form av laborationer och rika 
problem, där eleverna diskuterar och reflekterar över sina egna och andras tankar. 
 
Vidare kan man se att samtliga lärare eniga om att en högpresterande elev i matematik har 
både någon slags drivkraft och matematiska förmågor där abstrakta och konkreta förmågor är 
lika viktiga. En högpresterande elev anses ha bra logik och klarar enklare uppgifter lätt och på 
kort tid. Samtliga lärare upptäcker högpresterande elever genom mer komplexa, svårare 
uppgifter, det vill säga hur eleverna löser dessa. 
 
Man kan även se samband mellan elevernas matematiska förmågor och hur de klarar svårare 
uppgifter. Hit hör också till att de flesta lärarna upptäcker dessa elever genom att 
högpresterande elever ställer andra typer av frågor, som kräver abstrakt och logiskt tänkande. 
Fyra av lärarna anser att högpresterande elever ligger långt före andra elever i klassen. Det 
kan kopplas till den konkreta matematiska förmågan, där eleven klarar uppgifter lätt och på 
kort tid. Däremot andra tre av lärarna anser att högpresterande elever tillbringar mycket tid på 
att tänka och vrida på problem och därför ligger de inte före andra kvantitativtmässigt. Vidare 
anser alla lärarna att dessa elever har behov att tillhöra en grupp. De behöver uppleva 
gemenskap i klassen som helhet samt träffa andra högpresterande elever. Ytterligare behöver 
högpresterande elever kommunicera, det vill säga prata och diskutera matematik med andra 
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högpresterande elever och att öva sig att förklara för andra, samt ha uppgifter och problem 
som ligger på en högre nivå och som kräver abstrakt tänkande och logik (utmaningar). 
 
Här kan man se samband mellan tema utmaningar och abstrakta matematiska förmågor. För 
att klara av utmaningar måste elever ha abstrakt tänkande och logik utöver grundläggande 
baskunskaper i matematik. Det intressanta i tabellen är att bara två påpekar att de upptäcker 
högpresterande elever genom att dessa elever inte behöver hjälp så ofta, det vill säga att de är 
självgående, samt att de två lärarna inte har sagt att dessa elever behöver uppmärksamhet. Tre 
av lärare upptäcker högpresterande elever genom deras ledarskap, det vill säga  det är de 
elever som tar ledningen.  
 
Tabell 1. Resultatöversikt 
 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Intresse, drivkraft, vilja X X X X X X X
Abstrakta (t.ex. logik) X X X X X X X

Lärarnas uppfattningar 
om högpresterande 
elever 

Matematiska 
förmågor Konkreta (t.ex. klarar 

enklare uppgifter lätt 
och på kort tid) 

 
X

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Komplexa, svårare uppgifter X X X X X X X
Samtal och frågor X X  X X X X
Ligger långt före andra X  X X   X
Behöver inte hjälp så ofta (självgående)   X  X   

Hur upptäcker lärarna 
högpresterande elever 
 

Tar ledningen   X  X  X 
Kommunikation (förklara diskutera 
lösningar) 

X X X X X X X 

Utmaning (uppgifter på högre nivå) X X X X X X X
Uppmärksamhet  X X  X  X X

Lärarnas uppfattningar 
om högpresterande 
elevers behov 

Tillhöra en grupp  X X X X X X X
Separat undervisning med 
nivågruppering 

  X X   X

Undervisning utan nivågruppering X X   X X  
Aktivt arbetssätt (diskutera, reflektera) X X X X X X X

Lärarnas arbetssätt 
med högpresterande 
elever 

Passivt arbetssätt (eget arbete) X X X X X X X
 
 

                                               Lärare 
Tema 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Eftersom min undersökning var inriktad på lärarnas åsikter och uppfattningar avseende 
högpresterande elevers situation i skolan tyckte jag att en kvalitativ metod i form av intervju 
var att föredra. Andra tänkbara metoder för insamling av data är observationer och enkät. 
Enligt Bryman (2004) finns det dock frågeställningar som inte går att besvara med enbart 
observationer. Det är inte så lätt att komma åt människors åsikter och uppfattningar utan att 
fråga. Dessutom kräver observationer mycket tid på fältet vilket i mitt fall var mindre 
önskvärt på grund av arbetets tidsbegränsning. Med enkäter skulle jag kunna nå flera lärare, 
men risken för bortfall och missförstånd är stort. Det är också svårt att utforma ”perfekta” 
frågor och det går inte att följa informantens tankegång direkt, ställa uppföljdfrågor om något 
intressant kommer upp eftersom forskaren inte finns med när enkäten besvaras. Att 
komplettera studien med observationer och enkäter skulle dock förmodligen ge en djupare 
insikt i lärarnas arbetssätt med och syn på högpresterande elever. 
 
Intervjuguiden tycker jag i stort sett fungerade. Dock var tre av intervjuerna påverkade av att 
jag kände mina informanter från min VFU, och därför hade jag en del uppfattningar om 
lärarna och skolan, det vill säga min förförståelse påverkade de intervjuerna. Ibland kände jag 
mig som en expert och trodde att jag förstod informanterna och läste in saker mellan raderna 
istället för att fråga rätt ut. 
 
Jag anser att valet av informanterna som baserat på bekvämlighetsprincipen inte var det bästa 
alternativet. Urvalet skulle ha varit mer slumpmässigt för att få en större variation av lärarnas 
åsikter. Eftersom tre av mina informanter har undervisningserfarenhet från en och samma 
skola var jag medveten om risken att skolans kultur kanske uppmärksammas mer än lärarnas 
enskilda åsikter. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Tyngdpunkten i denna studie ligger i att ta reda på vad lärarna menar med högpresterande 
elever och dessa elevers behov samt lärarnas arbetssätt med högpresterande elever. Att 
definiera vad en högpresterande elev i matematik är tycks vara svårt. I den litteratur som jag 
har läst har jag tyvärr inte lyckats hittat en konkret definition av begreppet högpresterande 
elever. Ofta förekommer begreppet högpresterande tillsammans med begreppet begåvning 
och kanske går det inte att separera dessa begrepp helt åt hållet. Därför tycker jag att förslaget 
att använda begreppet matematiska förmågor när man talar om högpresterande elever i 
matematik är bra. (Krutetskii, 1976 och Sollervall & Wistedt, 2004) 
 
Som framgår från resultatet kan innebörden av begreppet högpresterande elever variera hos 
olika lärare även om själva grunddefinitionen verkar liknande. För de flesta av lärarna är 
begreppet högpresterande lika med begåvning och dessa begrepp verkar användas synonymt. 
Enligt Wistedt (2005) används båda begreppen för beskrivning av barn med matematiska 
förmågor. Bara några av lärarna nämner inte rent ut begåvning när de pratar om 
högpresterande elever. De menar att med hårt arbete och hög prestation kommer eleverna 
tillräckligt långt för att betraktas som högpresterande. 
 
De centrala temana i lärarnas definitioner av en högpresterande elev är intresse, vilja, 
drivkraft och matematiska förmågor. Det sistnämnda temat, matematiska förmågor, har jag 
kategoriserat i konkreta respektive abstrakta förmågor. Till de konkreta förmågorna hör att 
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eleverna är snabba, har lätt för sig samt använder och bevarar sina kunskaper, det vill säga de 
klarar uppgifterna lätt och på kort tid samt kan minnas det som de gjort förut och bygga 
vidare på det. Logik, taktik, förmåga att generalisera och se samband, att hitta flera och/eller 
smarta lösningar hör däremot de abstrakta förmågorna. Dessa förmågor kan även 
kategoriseras efter de centrala matematiska förmågorna hos begåvade elever som att skaffa, 
bearbeta och minnas matematisk information samt som generellt intresse för matematik 
(Krutetskii, 1976). Precis som Bates och Munday (2005) beskriver lärarna högpresterande 
elever som nyfikna, kreativa och frågvisa. 
 
Däremot anser inte alla lärare att högpresterande elever är verbala och bra ledare som Bates 
och Munday (2005) påstår. Några lärare tycker att dessa elever är ganska otränade i att prata 
och diskutera matematik samt föredrar att utföra arbetet självständigt. 
 
Resultatet av intervjuerna bekräftar Wahlströms (1995) tankar kring behovet hos 
högpresterande elever. Kommunikation, utmaning och uppmärksamhet samt behovet att 
tillhöra en grupp är de centrala teman som presenterats i resultatet. De högpresterande 
eleverna anses ha behov av att tillhöra en grupp och att blir sedda, samt att de behöver träffa 
andra högpresterande elever för att prata och diskutera matematik. De behöver få mer 
komplexa, svårare uppgifter för att använda sin potential. Intervjuarna visar att alla lärare är 
överens om att högpresterande elever behöver uppgifter på sin nivå, det vill säga svårare 
uppgifter. Dessa tankar stöds av Vygotskij (Imsen, 2000) som menar att uppgifter som 
utmanar bör ligga lite över elevernas befintliga förmåga. Även i Skolverkets rapport Lust att 
lära (2003) påpekas risken att tappa intresse och lust att lära om elever får inte tillräckliga 
utmaningar och det håller jag med om. Samtliga lärare tycker att högpresterande elever 
behöver stöd och uppmärksamhet samt skulle vilja få mer tid över till dessa elever för att 
kunna handleda och stimulera dem i deras utveckling. 
 
När det gäller hur lärarna arbetar med högpresterande elever i matematik visar resultatet att i 
två skolor används undervisning med nivågruppering i matematik och i två andra utan 
nivågruppering. Oberoende av de nämnda arbetssätten anpassas undervisning efter elevernas 
förutsättningar inom skolans ramar. I skolorna med nivågruppering sker undervisningen i 
högre tempo med svårare genomgångar och svårare uppgifter samt med olika mål för separata 
grupper. Olika grupperna har olika undervisning och olika böcker. I skolorna utan 
nivågruppering jobbar de högpresterande eleverna på den svåraste nivå i boken som används i 
hela klassen samt i fördjupningsböcker. Det som är intressant är att oberoende av arbetssättet 
försöker alla lärare variera undervisningen och använda mer aktiva metoder i form av 
laborationer och rika problem, där eleverna diskuterar och reflekterar över sina egna och 
andras tankar. Detta går i linje med Piagets tankar om att undervisningen ska vara laborativ 
och måste innehålla varierande uppgifter (Imsen, 2000). Som jag upplevde det under min 
praktik i skolan tycker alla elever om att laborera i matematik och att göra saker utöver det 
enskilda arbetet. Ofta beskrivs de högpresterande eleverna som självgående, som klarar 
mycket på eget hand. Mitt personliga perspektiv på inlärning är sociokulturell, där kunskap är 
en konstruktion av individens interaktion med sociala och kulturella miljö (ibid.). Därför 
anser jag att eleverna kan nå långt i sin utveckling på egen hand men ännu längre med 
interaktion med lärare och andra elever. De högpresterande eleverna är inte skyldig att 
utveckla sina förmågor, men däremot har de enligt läroplanen (Lpo94) samma rättigheter som 
andra elever till en undervisning som är anpassad till deras förutsättningar och behov. Det 
finns inte något tvång, bara möjligheter. Eleverna får själva välja sin undervisningsnivå men 
då måste det finnas flera alternativ från lärarens sida att välja mellan. Läraren måste alltid ha 
några nya extra uppgifter med djupare problem för att behålla elevers intresse och motivation. 
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Jag är helt överens med Carlgren och Marton (2004) som hävdar att ”utan variation ingen 
urskiljning och utan urskiljning ingen inlärning” (Carlgren & Marton, 2004, sid. 134). 
 
I frågan om en ideal undervisning för högpresterande elever är samtliga lärare överens om att 
det skulle vara någon form av separat undervisning för dessa elever: nivågrupperingar eller så 
kallade intresseträffar, där de skulle kunna ha teorigenomgångar på högre nivå med högre takt 
och svårare uppgifter, där lärare har tid för dem, tid att diskutera, reflektera med dem i deras 
framgångar och misstag, stimulera och utmana dem. 
 
Det finns vissa risker och svårigheter med nivågrupperingar. Wallby, Carlsson och Nyström 
(2001) påpekar i sin monografi Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på 
matematik undervisning dessa risker och svårigheter med nivågrupperingar. Det finns risk för 
diskriminering av elever som av något skäl uppfattas som mindre anpassade för skolan. Det är 
svårt att avgöra vilken grupp eleven ska gå i. Elever som hamnar i så kallade svagare grupper 
kan få sämre självkänsla och självbild än elever i så kallade duktigare grupper. Dessutom 
riskerar lärare att ställa för låga förväntningar på elever i de svagare grupperna och för höga 
förväntningar på elever i de duktigare grupperna, vilket kan leda till stress i sist nämnda 
gruppen. Elever kan bli fasta i sina grupper vilket kan resultera i att det kan bli svårt att byta 
grupp och att elevers framtida möjligheter begränsas till gruppens ram. 
 

6.3 Avslutande ord 
Allt arbete med undersökningen var mycket lärorikt för mig. Under arbetets gång har jag 
utvidgat min kompetens som lärare, speciellt i frågan om hur jag kan hjälpa högpresterande 
elever i sin utveckling. Jag fick många intressanta idéer både från litteraturen och från lärarna. 
Syftet med examensarbete var att få större insikt om hur lärarna arbetar med högpresterande 
elever i matematik, vad lärare gör för att ge tillräcklig stimulans och meningsfylld 
undervisning, och det tycker jag att jag har uppnått. 
 
När jag började detta arbete hade jag förbestämda åsikter om högpresterande elevers situation 
i skolan. Jag tyckte att det görs för lite och att dessa elever oftast jobbar ensamma och att 
lärare inte har tid för dem. Men som min studie visar finns det ett starkt intresse bland de 
intervjuade lärarna att stödja, uppmärksamma och stimulera de högpresterande eleverna i sin 
undervisning. Visst önskar alla lärare mer tid för sina elever och därför kan nivågruppering 
vara en tänkbar lösning. Jag kan inte generalisera och säga att alla skolor och lärare satsar 
resurser på den grupp av elever som redan kan eftersom min studie är ganska liten. Det 
behövs ett större underlag än mina sju intervjuer för att kunna generalisera. 
 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Jag tycker att det skulle vara intressant att utföra en större studie med både intervjuer och 
observationer som involverar såväl elever, lärare som föräldrar. Speciellt intressant tror jag 
det skulle vara värt att undersöka vad föräldrarna till högpresterande elever tänker om 
undervisningen för sina barn. Det är ju föräldrar och deras barn som är skolans kunder och 
därför tycker jag att det skulle vara betydelsefullt att se på undervisning från tre olika 
perspektiv: lärarnas, elevernas och föräldrarnas. 



   

 26   

Referenser 
 
Bates, Janet & Munday, Sarah (2005). Able, Gifted and Talented. London: Continuum 
International Publishing Group. 
 
Bryman, Alan (2004).Samhällsvetenksapliga metoder. Malmö:Liber AB. 
 
Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2004). Lärare av i morgon. Stockholm: Pedagogiska 
magasinets skriftserie nr 1. 
 
Engström, Arne (2006). Begåvade elever misslyckas i skolan. Lärarnas tidning 5/2006 
 
Imsen, Gunn (2000). Elevens värld – introduktion till pedagogisk psykologi (Tredje 
upplagan). Lund: Studentlitteratur. 
 
Korp, Helena (2003). Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. Myndigheten för 
skolutveckling. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.skolutveckling.se/pub> (2006-01 09). 
 
Krutetskii, Vadim Andreevich (1976). The Psychology of Mathematical Abilities in 
Schoolchildren. Chicago och London: The University of Chicago Press. 
 
Lpo94, Lärarnas Riksförbud (2005). Lärarboken. Modin Tryckoffset. 
 
NE, nationalencyklopedin, andra bandet (1990). Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs. 
 
NE, nationalencyklopedin, nionde bandet (1990). Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs. 
 
Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. 
(Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/pub> (2007-01-12). 
 
Skolverket (2005a). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – matematik i årskurs 9. 
(Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/pub> (2006-10-12). 
 
Skolverket (2005b). IUP, (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/pub>  
(2006-09-09). 
 
Sollervall, Håkan & Wistedt, Inger Att stödja elever med förmåga och fallenhet för matematik; 
(Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.math.uu.se/~kajsa/didaktik/profiltext_gifted.pdf> 
(2006-09-17). 
 
Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  
 
Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Wahlberg, Gunnel (2004). Begåvade elever i matematik. Examensarbete 10 poäng. Växjö 
Universitet. 
 
Wahlström, Gunilla O (1995): Begåvade barn i skolan - Duglighetens dilemma. Stockholm: 
Liber Utbildning AB.  



   

 27   

 
Wallby, Karin m.fl. (2001). Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på matematik 
undervisning. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/pub> (2006-11-15). 
 
Wester, Anita & Sigurdsson, Björn (1998). Lågpresterande elever i TIMSS. Svenska 13-
åringars prestation i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. (PM nr 
135). Umeå: Enheten för pedagogiska mätningar, Umeå universitet. 
 
Wistedt, Inger (2005). En förändrad syn på matematikbegåvningar? Nämnaren 2005 nr 3, 
Grafikerna Livréna i Kungälv AB. 
 
Wistedt, Inger m. fl. (2005). Pedagogik för elever med intresse och fallenhet för matematik. 
(Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.vxu.se/lub/forskning/kursinfo/IW.pdf> (2006-09-17). 
 



   

 28   

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Inledning 
Beskriv din lärarbakgrund: 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Hur länge har du varit på den här skolan? 
• I vilka årskurser undervisar du på den här skolan? 
• Har du en homogen klass? 

 
Definition av högpresterande elever och deras behov 

• Vad lägger du in i ordet högpresterande? 
• Hur upptäcker du en högpresterande elev i klassen? 
• Vilka behov har de högpresterande eleverna enligt dig? 

 
Arbetssätt 

• Beskriv din undervisning i matematik ganska ingående. 
• Vad gör du för de högpresterande eleverna i din undervisning? 
• Vilket arbetssätt gynnar de högpresterande eleverna enligt dig? 
• Beskriv en idealundervisning för högpresterande elever enligt dig. 

 
Slutord 
Har du någon fråga eller vill du tillägga något som jag glömt att ta upp innan jag avslutar 
intervjun? 


