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Idag har vi en skola för alla där varje elev ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. 
Den här studien handlar om hur högpresterande elever i matematik upplevde grundskolan eftersom vi 
tidigare upplevt att det finns en brist på utvecklande möjligheter för de elever som lyckas i skolan. Syftet 
med studien är att belysa vilket stöd högpresterande elever fått och velat ha under sina år på grundskolan 
och samtidigt undersöka hur de definierar sin förmåga i matematik. Elevernas egna uppfattningar och 
upplevelser undersöktes utifrån följande frågeställningar: 

• Hur definierar högpresterande elever sin matematiska förmåga i förhållande till andra elever? 

• Vad tror eleverna själva har påverkat att de blivit högpresterande i matematik? 

• Vilket stöd upplever högpresterande elever att de har erbjudits från grundskolan och hemmet? 

• Vilka stöd och resurser anser eleverna att grundskolan ska ge högpresterande elever för att de ska 
utvecklas ännu mer i matematik? 

 
Tretton semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en kvalitativ metod med elever på gymnasiet. 
Intervjuerna genomfördes på tre olika gymnasieskolor och täckte in elever från elva olika grundskolor i sex 
olika kommuner. Resultatet visar att de högpresterande eleverna har svårt att definiera sina kunskaper och 
förmågor. Det vanligaste svaret är att det handlar om att kunna tänka annorlunda. Vad eleverna tror har 
påverkat dem att bli högpresterande berörde både skolans, undervisningens och hemmets roll. Studiens 
fokus ligger vid vilket stöd de intervjuade eleverna upplevt och vilket stöd de önskat. Det som kom fram är 
snarare bristen på stöd och utvecklande möjligheter. De flesta eleverna har varken upplevt berikning eller 
acceleration i någon större utsträckning, men individualisering och differentiering har skett på skiftande sätt. 
Läroboken har varit den som delat upp alla eleverna efter prestation och ungefär hälften har upplevt 
undervisning i nivågrupper. Eleverna i studien önskar att de hade varit nivågrupperade och att de hade fått 
mer enskild hjälp, bättre stöd, och fler utmaningar. 
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1 Inledning 

Det sägs ofta att den svenska skolan ska vara ”en skola för alla”, vilket innebär att alla elever ska erbjudas 

en bra grund att stå på, både kunskapsmässigt och socialt. Läroplanen för den obligatoriska skolan säger 

att ”varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2006, s. 7). Läroplanens text innebär 

att elever som uppnår det högsta betyget, Mycket väl godkänt, inte ska sluta lära sig eller sluta övervinna 

svårigheter, utan skolan ska lägga resurser även på dessa elever. De som lyckas bra i ett ämne har också 

rätt att få en undervisning som hjälper dem att utvecklas vidare. Skolan är idag målstyrd och eleverna 

bedöms efter mål att uppnå som är kopplade till betygsstegen Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl 

godkänt. För att bli behörig till gymnasiet krävs det att man minst har betyget godkänd i svenska, engelska 

och matematik och många skolor satsar idag mycket resurser på att få alla elever godkända. Wistedt (2005) 

påpekar att det existerar ett bristperspektiv i matematikämnet eftersom det fokuseras på vad eleverna inte 

kan, istället för deras befintliga kunskaper och förmågor. Vi befarar att de elever som utan problem lyckas 

få höga betyg därför inte får det stöd som behövs för att de ska kunna utvecklas ännu mer.  

Matematiken är en av våra äldsta vetenskaper och har alltid setts som ett statusfyllt och självklart ämne i 

skolan (Unenge, 1999). En av Skolverkets undersökningar (2009b) visar att elevernas kunskaper generellt 

sjunker och att den största försämringen skett i ämnet matematik. De skriver att ”både de mest 

svagpresterande och de allra högst presterande eleverna har en negativ kunskapsutveckling. Även om 

undantag finns har den nedåtgående trenden varit större för de högpresterande” (Skolverket, 2009b, s. 6). 

Sverige behöver duktiga matematiker och ett steg på vägen dit är att skolan ger stöd åt potentiella 

matematiker. 

Den svenska skolan har under lång tid inte gjort några samlade insatser för de högpresterande eleverna, 

men hösten 2009 startar tio gymnasiala spetsutbildningar för elever som har fallenhet för teoretiska 

ämnen(Skolverket, 2009a). Utav dessa tio utbildningar är tre inriktade mot matematik. Det har forskats om 

matematikinlärning och matematiska begåvningar och flera har försökt finna metoder som utvecklar 

elever med matematisk fallenhet (Barger, 1998; Koshy, 2001; Sollervall & Wistedt, 2004). Fortfarande 

behöver mycket göras i skolan för att det ska bli en skola för alla. Förhoppningsvis kan den här studien, 

genom att lyfta högpresterande elevers egna tankar och önskningar, öka förståelsen för högpresterande 

elevers situation och presentera lösningar och förslag som gör att den svenska skolan kan ge utrymme och 

utvecklingsmöjligheter för alla elever. 
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2 Bakgrund 

Här presenteras tidigare forskning som är relevant för förståelse av uppsatsämnet och granskning av 

resultatet. Bakgrunden inleds med en historisk överblick och går via skolans uppdrag idag och syn på 

matematisk förmåga till vilket stöd forskare förespråkar för högpresterande elever. Avslutningsvis 

presenteras ett kort stycke om hemmets roll. Eftersom studien ingår i en pedagogisk utbildning ligger 

fokus på skolans roll.  

2.1 Historisk överblick 

Svensk skola är i ständig förändring. Vid flera tillfällen det senaste seklet har nya läroplaner tagits i bruk; 

1919, 1955, 1962, 1969, 1980, 1994. I Wallby, Carlsson och Nyströms (2001) kunskapsöversikt, beskrivs 

hur skolsystemet har gått från ett system med parallella utbildningar till dagens skola, ofta kallad en skola 

för alla. I undervisningsplanen för rikets folkskolor 1919 presenterades i vilka årskurser olika delar av 

matematiken skulle läras ut. I 1955 års undervisningsplan skrevs det att de elever som var försigkomna 

kunde arbeta självständigt med att lösa svårare uppgifter och det skulle även vara möjligt för dem att läsa 

med elever som gick i de högre årskurserna (Skolöverstyrelsen, 1955).  

1962 startade grundskolan vilket innebar nioårig skolplikt och skolan blev därmed en skola för alla 

(Unenge, 1999). Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1963) presenterade hur matematikundervisningen skulle gå till, 

alltifrån innehåll, på vilket sätt läraren skulle gå igenom ett nytt ämnesområde, till hur eleverna skulle testas 

på innehållet. Matematikundervisningen delades på högstadiet in i en allmän och en särskild kurs och varje 

kurs fick sitt eget innehåll och sina egna instruktioner vilket underlättade en differentiering. 1962 kom den 

första egentliga läroplanen och sju år senare kom nästa, Lgr 69. Unenge (1999) skriver att mellan 

läroplanerna utreddes det huruvida allmän och särskild kurs skulle tas bort. En del av utredningarna var 

projektet IMU, individualiserad matematikundervisning, som hade som uppgift att möjliggöra en 

individualisering genom ett läromedel som var självgående och kunde undervisa eleverna på deras egen 

nivå (Unenge, 1999). När Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) kom fanns allmän och särskild kurs fortfarande 

kvar men de hade samma kursinnehåll, uppdelningen hade alltså minskat. I Lgr 69 nämndes att 

individualisering skulle genomföras inom gruppen utifrån elevens förmåga, genom att eleverna efter 

genomgång arbetade med olika krävande uppgifter.  

I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) delades läroplanen upp i mål och huvudmoment. Momenten i 

matematik byggde på varandra och varje skolform, låg-, mellan- och högstadiet, hade moment som 

eleverna skulle klara. För att få fortsätta med nya moment var eleven tvungen att behärska tidigare 

moment. Unenge (1999) skriver att det som var önskvärda kunskaper på ett stadium blev nödvändiga 

kunskaper på nästa stadium, vilket medförde att kunskapsinhämtningen hade ett tak med den största 

nackdelen att de önskvärda kunskaperna inte gick att komma över. I Lgr 80 försvann allmän och särskild 

kurs, men i timplanen stod att det i matematik fanns en alternativkurs på högstadiet, dock beskrevs inte 
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innehållet i denna (Skolöverstyrelsen, 1980). Många har varit kritiska till alternativkurser, i alla läroplaner 

de förekommit i, eftersom det ansågs strida mot den gemensamma skolan (Unenge, 1999).  

Lpo 94 beskriver en målstyrd skola som består av mål att uppnå och mål att sträva mot (Skolverket, 2006). 

I denna läroplan med tillhörande kursplaner finns inga föreskrifter om material, metod eller hur 

undervisningen ska organiseras. Unenge (1999) skriver att Lpo 94 talar om kunskapernas golv, där alla 

elever ska befinna sig, samtidigt som ”… avsaknaden av ’tak’ i kursplanen ger möjlighet för intresserade 

elever att läsa mycket avancerad matematik redan i grundskolan. Där finns en av den nya läroplanens 

största finesser!” (s. 73).  

2.2 Skolans uppdrag idag 

Svensk skola ska ge alla barn en likvärdig utbildning. Undervisningen ska ”utgå från varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2006, s. 12). Det ska finnas plats för alla 

barn i en gemensam skola, oavsett kunskapsnivå. Skolverket skriver att ”skolan har ett särskilt ansvar för 

de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Skolverket, 2006., s. 4), 

men läroplanen säger även att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov” (ibid., s. 4). 

I kursplanen för matematik står att det ”krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och 

kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som 

är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar.” (Skolverket, 2000). Europarådet 

(1994) utfärdade en rekommendation till medlemsländerna som tydligt säger att barn med särskild 

begåvning också är i behov av särskilt stöd: ”… there will always be children with special needs (…). One 

group of such children is that of the highly gifted” (Europarådet, Recommandation 1248:2, 1994). 

Betygen som ges idag är Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl godkänt. I Sverige finns ett stort fokus på 

de elever som inte uppnår godkänt. En studie gjord av Lindberg (2002) visar att grundskolelärare och 

gymnasielärare är samstämmiga om att förlorarna på införandet av godkänd-gränsen är de högpresterande 

eleverna. Lärarna menade att dessa elever tidigare uppmärksammades och fick stimlans, men i och med att 

godkänd-gränsen infördes, flyttades lärarnas fokus helt till dem som riskerar att inte bli godkända. I 

Sverige finns ingen speciell läroplan för barn som är begåvande och Sollervall och Wistedt (2004) menar 

att trots att styrdokumentet inte uttryckligen nämner dessa barn så skrivs det att läraren skall se till att alla 

elever ”… stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket, 2006, s. 12). I en del länder 

finns särskilda läroplaner för begåvade barn, trots det menar Dunn, Dunn och Treffinger (1995) att det 

inte räcker. De menar att en elevs begåvning utgörs av ett brett urval av anlag, talanger, möjligheter och 

intressen som en enda läroplan inte kan tillgodose. 

Förutom mål att uppnå, finns det mål att sträva mot i kursplanen (Skolverket, 2000). De är tänkta som en 

hjälp för lärare då de planerar undervisningen. Det står att skolans undervisning ska sträva mot att eleven 

blir intresserad av matematik och får ett förtroende för sin egna matematiska förmåga. Vidare ska det 
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strävas mot att generaliseringar, slutsatser och logiska resonemang utvecklas. Nedan finns de fem mål som 

en elev ska uppnå för att få betyget Mycket väl godkänt i matematik, i slutet av sista året i grundskolan. 

Eleven formulerar och löser olika typer av problem samt jämför och värderar olika metoders för- 
och nackdelar.  

Eleven visar säkerhet i sina beräkningar och sitt problemlösningsarbete samt väljer och anpassar 
räknemetoder och hjälpmedel till den aktuella problemsituationen.  

Eleven utvecklar problemställningar och använder generella strategier vid uppgifternas planering 
och genomförande samt analyserar och redovisar strukturerat med korrekt matematiskt språk. 

Eleven tar del av andras argument och framför utifrån dessa egna matematiskt grundade idéer. 

Eleven reflekterar över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv. 

          (Skolverket, 2000) 

Studier visar att lärare behöver vara kunniga i sina ämnen för att kunna anpassa undervisningen så att den 

passar alla elever (Pettersson, 2008; Löwing, 2006). Pettersson (2008) skriver att lärare behöver goda 

matematikkunskaper för att kunna stödja eleverna att bli så bra som möjligt i matematik. Särskilt 

högpresterande elever behöver enligt Gustafsson och Myrberg (2002) effektiva lärare som kan anpassa sin 

undervisning. Kännetecken för sådana lärare är att de anpassar undervisningen efter elevernas olika behov, 

de har många olika strategier som de kan tillämpa, de skapar motivation genom att ta vara på elevernas 

intressen och nyfikenhet, de vidareutvecklar elevernas idéer och de strukturerar materialet. 

2.3 Syn på matematisk förmåga 

Det har länge varit accepterat att ha talang för idrott, musik eller andra konstarter, men att vara duktig i 

teoretiska ämnen har inte varit lika accepterat (Robenhagen, 1996). Det finns, enligt Ahlberg (2000), 

fortfarande en kollektiv bild som framtonar att matematisk förståelse bara är till för människor med 

speciell begåvning. Det råder en diskussion om huruvida matematisk förmåga är medfödd eller inte, om 

det är arv eller miljö som påverkar. Koshy, Ernest och Casey skriver i en artikel från 2009 att trots att 

frågan fortfarande är omstridd så har de, tillsammans med flertalet andra forskare, tagit ställning för att 

båda spelar in och är viktiga. En omfattande forskning som gjorts på matematisk förmåga är den ryske 

psykologen Krutetskiis tolvåriga studie från 1955-1966. Han valde att frångå begreppet ”begåvning” för 

människor med intresse och fallenhet för matematik, utan föredrog att kalla det ”förmågor” (Krutetskii, 

1976). Wistedt (2005) menar att det som är bra med benämningen förmågor är att ett statiskt synsätt 

undviks och att det istället talas om något som är utvecklingsbart.  

Det är känt att det finns elever som är i behov av extra utmaningar inom matematik i Sverige (Mattsson & 

Vaderlind, 2008). Men vad innebär egentligen matematisk förmåga? Sollervall och Wistedt (2004) menar 

att eftersom snabbhet ses som ett tecken på säkerhet och god förmåga har det antagits att om en elev är 

snabb i matematik är denna elev också duktig, men snabbhet räknas numera som en mindre väsentlig 

förmåga. Mattsson och Vaderlind (2008) menar att trots att forskning visat att snabbhet inte är en 

förutsättning för matematisk fallenhet verkar många lärare i Sverige fortfarande tro det. Ofta nämns även 
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självständighet som ett utmärkande drag hos elever med matematisk fallenhet, vilket inte heller räcker som 

beskrivning (Pettersson, 2008). Olika forskare benämner matematisk förmåga på olika sätt men med vissa 

likheter. Wistedt och Lagergren (2006) anser att matematisk förmåga ska ses som ett stort antal förmågor 

som kan delas in i tre huvudkategorier: att samla in matematisk information, att bearbeta informationen 

och att bevara den. Young och Tyre (1992) betecknar kompetenserna enligt följande: förmåga att se 

sammanhang, förmåga att lära nytt och tillämpa det, förmåga att ta emot komplicerad information och 

förmåga att reagera snabbt på informationen. 

För att utveckla matematiska förmågor behöver man involveras i matematiska aktiviteter (Mattsson & 

Vaderlind, 2008; Sollervall & Wistedt, 2004). Läraren och undervisningen måste stödja synen på att 

förmågor är något som går att utveckla (Pettersson, 2008). I många klassrum i Sverige idag är det den tysta 

räkningen som dominerar på matematiklektionerna (Skolverket, 2003). En sådan undervisningsform 

hjälper inte eleverna att utveckla sina matematiska förmågor (Sollervall & Wistedt, 2004).  

2.4 Stöd till högpresterande elever 

Koshy et al. (2009) menar att det finns en allmän uppfattning att elever med matematisk förmåga eller 

fallenhet tack vare sin talang kan ta hand om sig själva. De menar att dessa elever kanske kan ta bättre 

hand om sig själva än de som är mindre kunniga men att det är helt fel att låta dem bli helt ansvariga för 

sin egen utveckling. Barger (2001) menar att begåvade barn behöver bli undervisade precis som alla andra. 

För att utvecklas till deras fulla potential behöver de, enligt Koshy et al. (2009), vägledning, uppmuntran 

vid rätta tillfällen och utmaningar. Barger (2001) anser att höga krav på de begåvade eleverna i stor 

utsträckning saknas och menar att läraren måste förvänta sig att även dessa elever ska lära sig matematik 

på ett nytt och meningsfullt sätt. Ahlberg (2000) är inne på samma spår och menar att elever med stora 

kunskaper kan behöva särskilt stöd och utmaningar för att våga pröva sin skicklighet och vidareutvecklas.  

Freeman (1998) menar att lärare har en tendens att anpassa nivån på lektionen efter medelförmågan i 

gruppen. Detta innebär enligt henne att de högpresterande eleverna kan sitta av tid i väntan på att deras 

klasskamrater ska förstå det de redan har begripit. Risken är stor att detta på sikt tråkar ut de elever som 

brinner av nyfikenhet om de bara vistas i odifferentierade klassrum. Montgomery (1996) menar att istället 

för att utgå från att läroboken täcker högpresterande elevers behov av extrauppgifter behöver de få 

fördjupningsmaterial, extra lösningsstrategier för problemlösning och material för detta som relaterar till 

det moment som precis har gåtts igenom. Petterssons undersökning (2008) i Sverige, visar att elever med 

hög förmåga i matematik inte erbjuds något nämnvärt stöd, utan mestadels på egen hand får fortsätta 

arbeta i boken eller med svårare uppgifter.  

Ahlberg (2000) menar att alla bör få tillfälle att upptäcka att det går att tänka på flera olika sätt och lära av 

varandra, vilket hon menar sker bäst i en liten grupp. Elever som får konfrontera sitt eget sätt att tänka 

måste kunna förklara och argumentera för sina egna uppfattningar vilket hon menar även hjälper dem att 



 

6 

 

utveckla ett reflekterande förhållningssätt. Skolverket (2003) menar att kvaliteten på utbildningen i Sverige 

kan förbättras genom större variation i undervisningen bland annat genom ett ”varierat arbetssätt med 

inslag av laborativa metoder både individuellt och i olika gruppkonstellationer” och “en minskning av 

lärobokens närmast totala dominans i undervisningen” (s. 56) 

2.5 Individualisering och differentiering 

I och med grundskolans införande 1962, menar Löwing och Kilborn (2002) att det ställdes höga krav på 

lärarna att individualisera undervisningen inom klassens ram. De skriver vidare att det har gått mer än 40 

år sedan dess men att individualisering fortfarande är ett koncept som många har svårt att omsätta i 

praktiken. De menar att det är för att tillgodose olikheter hos eleverna som strategin individualisering kan 

användas. Begreppet individualisering kan sammanfattas med att stoffet som ska läras ska anpassas till 

varje elevs individuella förutsättningar så som förkunskaper, intresse och förmåga att lära (Löwing & 

Kilborn, 2002; Löwing, 2006). För att en sådan anpassning ska vara möjlig, skriver Löwing (2006) att 

läraren behöver ta reda på varje elevs förkunskaper och intressen, vilket kan verka som en omöjlighet, 

men hon menar att läraren ska se det som ett strävansmål. Ett förslag som Löwing och Kilborn (2002) 

ger, är att varje gång ett nytt avsnitt introduceras bör man kunna arbeta med alla elever parallellt och 

samtidigt erbjuda olika val av tankeformer. Olsson och Rivas (2008) menar också att ett varierat arbetssätt 

kan vara en bra metod för att närma sig en individualiserad undervisning då det innebär att chanserna ökar 

för alla elever att uppleva det arbetssätt och den svårighetsgrad som de föredrar. 

Individualisering kan ske genom att eleverna får arbeta med skilda uppgifter efter deras förmåga, intresse 

och behov. Young och Tyre (1992) menar att alla elever skulle gynnas av individualisering i alla ämnen 

eftersom varje elev då får arbeta utifrån sin egen förmåga, utan att lyftas bort från klassgemenskapen.  

Tyvärr har många lärare angripit individualiseringen genom organisatoriska åtgärder istället för den 

anpassning av innehållet efter individ som den var tänkt att vara (Löwing, 2006). Skolverket (2003) skriver 

att matematikundervisningen i Sverige domineras av individuell undervisning, men inte individualiserad; 

den är inte anpassad efter innehåll, läromedel, uppgifternas art eller arbetsform utan eleverna arbetar med 

samma innehåll fast i olika takt och eventuellt olika svårighetsgrad. Den modellen kallas för 

hastighetsindividualisering och är den mest använda individualiseringen av verksamma lärare idag (Alén, 

2006; Olsson & Rivas, 2008). Löwing (2006) vill se att det individuella lärandet prioriteras istället för 

arbetsformen. Ett sätt skulle enligt Sandahl och Unenge (1999) vara att använda ett individanpassat 

arbetssätt, vilket innebär att eleverna får öppna frågeställningar och mål av en annan art, trots att de 

arbetar med samma uppgift. Förslag på sådana frågor som Sandahl och Unenge (1999) ger är ”Vad menar 

du med…?”, ”Argumentera för…” och ”På hur många olika sätt kan du…?” (s. 23). Tidigare erfarenheter 

och kunskaper blir utgångspunkten för varje elev och en gemensam diskussion eller argumentation gör att 

alla elever kan lära av varandra (Sandahl & Unenge, 1999). 
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En annan strategi som används i stor utsträckning i ämnet matematik både i Sverige och internationellt är 

differentiering i någon form (Löwing, 2006). Både individualisering och differentiering är tillvägagångssätt 

som är tänkta att gynna alla elever. Differentiering handlar om organisatoriska åtgärder som används för 

att göra individualisering möjlig (Löwing & Kilborn, 2002). Det finns flera sätt att differentiera 

undervisningen. En form av differentiering är nivågrupperingar; en arbetsform där eleverna delas in i 

grupper utifrån någon egenskap antingen permanent, under längre tid eller tillfälligt (Löwing, 2006). 

Skolverket (2007) visar att matematik är det ämne där det är mest vanligt med nivåindelningar i 

grundskolans senare år. Rapporten visar att de allra flesta av de berörda eleverna och lärarna är 

tillfredsställda med uppdelningen och hur det fungerar. Lärarna i Wärnlunds (2008) undersökning var alla 

överens om att nivågruppering främjar de duktigaste eleverna då det ger dem större möjligheter att 

utvecklas.  

En form av differentiering är att eleverna får olika uppgifter på olika nivåer att arbeta med eller att 

uppgiften är av en mer öppen karaktär så att den kan leda till olika slutresultat (Montgomery, 1996). 

Koshy (2001) tror att differentiering som görs på ett effektivt sätt är nyckeln till att höja elevernas 

prestationer. Uppgifter som uppmuntrar tänkande på en högre nivå, vilket undervisningssätt som används 

och hur resurser tillgodoses och utnyttjas är några förslag som hon ger på differentiering. Enligt Freeman 

(1998) är det inte alltid tillgången på resurser som spelar roll när det handlar om differentiering, utan 

sociala och politiska aspekter kan vara viktigare. Enligt henne är Sverige och Danmark två typexempel på 

detta.  

Det finns vissa beaktanden som måste göras kring strategin differentiering. Om skillnader mellan elever 

blir förtydligade genom uppgiftens utformning och resultat kan det enligt Montgomery (1996) leda till att 

vissa elever känner sig misslyckade eller mindre begåvade. Hon menar att det är viktigt att läraren tar 

hänsyn till att alla elever ska få känna sig värdefulla oavsett nivån på deras kunskap. Hon tror att ett led i 

detta är att låta eleverna arbeta tillsammans på ett sätt som gör att alla har möjlighet att bidra med något 

för att gruppen ska lyckas. Ett annat problematiskt område är organisationen av grupperna, menar många 

lärare i Wärnlunds undersökning (2008), främst om den försvårar elevernas möjlighet att byta grupp. 

2.6 Acceleration och berikning 

Internationellt används tillvägagångssätten acceleration och berikning för undervisning av elever med 

matematisk fallenhet och begåvning (Koshy et al., 2009). Acceleration innebär att eleven får arbeta på i en 

snabbare takt; eleven kan få arbeta igenom boken i sin egen takt, flyttas upp en klass eller två, läsa med 

äldre elever eller få kurser utanför skoltid (Freeman, 1998). Persson (1997) menar att acceleration är ett 

sätt att tillgodose elevens behov då tempot i klassrummet är för lågt.  

Det finns diskussioner om för- och nackdelar med acceleration. Barger (1998) menar fördelarna är att 

eleven får möjlighet att bli utmanad och antagligen kommer att tycka bättre om skolan än om eleven får 
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vänta in de andra. Genom att läsa högre kurser med äldre elever kan de få utnyttja sin maximala kapacitet 

vilket hon menat kan vara det enda sättet för vissa att behålla intresset för ämnet. Det finns dock vissa 

risker med att låta en elev accelerera. Det kan bli problematiskt för elever som hoppar över en klass 

eftersom ingen vet hur den sociala utvecklingen kommer att påverkas. Det finns en risk att eleven som 

flyttas upp inte hänger med i den emotionella och kroppsliga utvecklingen som deras nya klasskompisar 

genomgår vilket kan påverka dem socialt (Freeman, 1998). Young och Tyre (1992) skriver att det är viktigt 

att barnet är socialt moget och tryggt i sig själv om det ska hoppa över en klass, vilket kan vara svårt att 

avgöra på förhand. Barger (1998) skriver att eleven själv måste vara med på att flytta upp en klass för att 

det kan vara svårt att gå tillbaka. Hon menar att elever med förmåga för ett specifikt ämne kan vara mer 

tillfreds över att få stanna tillsammans med sina klasskamrater.  

Ett alternativ till acceleration är berikning. Med det tillvägagångssättet får eleven möjlighet att lära 

matematik på djupet (Koshy, 2001). Enligt Koshy et al. (2009) bör berikning användas eftersom det 

fördjupar elevens matematiska förståelse för standardmomenten i kursen. Acceleration är enligt dem inte 

ett tillvägagångssätt där eleven lär sig mer matematik, utan de lär bara samma innehåll fast tidigare. 

Berikning kan till exempel utgå från kursplanens mål att sträva mot och ge eleven ett större djup och 

bredd, vilket enligt Persson (1997) leder till att eleverna får bättre stimulans. Freeman (1998) skriver också 

att pedagogisk berikning innebär att man utgår från läroplanen men med en medveten utvidgning 

medvetandegör eleven om ämnet i ett större sammanhang. Koshy (2001) skriver att för att berikning ska 

fungera måste det inkluderas i den regelbundna undervisningen. Enligt Barger (1998) kan berikning göras 

genom att eleverna får studera olika material, vilka inte ingår i den vanliga undervisningen, som leder dem 

djupare in på ämnet än vad de annars skulle ha kommit. Berikning ska enligt Montgomery (1996), ses som 

en möjlighet för att eleverna ska slippa slösa tid på att vänta in de andra, slippa göra fler exempel av 

samma sort, inte störa andra eller försvinna in i dagdrömmeri.  

Knappa resurser och brist på bra förslag till berikningsaktiviteter är två skäl att inte använda sig av 

berikning (Koshy, 2001). Barger (1998) påpekar att det kan vara svårt för lärarna att verkligen berika och 

inte bara ge mer träning. Det finns även risk för att lärarnas osäkerhet i att kunna svara på berikande 

uppgifter gör att de inte låter eleverna fördjupa sig i ämnet. För Freeman (1998) är elevernas motivation 

lika viktig som deras begåvning för att man ska låta dem arbeta med berikande uppgifter. Problem är 

enligt henne att berikningsuppgifterna ofta saknar tydliga mål.  

Freeman (1998) beskriver att synen på acceleration skiljer sig åt mellan olika kulturer. I Danmark och 

Spanien tillåts det inte alls, medan det i Ryssland är ovanligt utan att det finns ett direkt motstånd. I 

Tyskland har man valt att profilera hela skolans inriktning och det finns även nationella tävlingar på 

extremt hög nivå som eleverna förbereds för i skolan. I Kina får elever hoppa till vilket skolår som helst så 

länge de klarat examinationen. Persson (1997) skriver att i Skandinavien är den mest kända accelerationen 

för särbegåvade elever att man låter dem flytta upp en klass. Det är enligt Freeman (1998) också den 
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billigaste metoden. Berikning anses däremot vara den mest utvecklande strategin för att tillgodose behovet 

hos elever med matematisk förmåga i Storbritannien (Montgomery, 1996). Där finns styrning på nationell 

nivå som kräver att skolorna ska redogöra för hur de väljer ut de duktigaste eleverna och vilket stöd 

eleverna erbjuds (Robenhagen, 1996). I Sverige finns skolor där eleverna får ta del av gymnasiekurser i 

grundskolan. Lindgren (2006) beskriver ett projekt i Sollentuna som gick ut på att intresserade 

grundskoleelever samlades på gymnasieskolan för att läsa Matematik A. Det visade sig vara lyckat men 

nackdelen var att eleverna inte kunde fortsätta läsa högre matematikkurser direkt utan istället fyllde ut 

tiden med andra kurser tills det var dags för klasskompisarna att läsa Matematik B. 

2.7 Stöd från hemmet 

Svensk skola har i ansvar att föra samtal med barnets föräldrar kring ”… elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling…” (Skolverket, 2006, s. 14). Csikszentmihalyi, Rathunde och Whalen (1993) menar att 

om barn med fallenhet och förmågor ska kunna utvecklas till sin fulla potential är både materiellt och 

psykologiskt stöd från familjen nödvändigt. Barnet måste, enligt dem, först ha stöd av sin familj för att 

sedan våga stå självständigt. De menar vidare att med moraliskt och emotionellt stöd har barnet större 

möjlighet att utvecklas än om barnet antingen tagit mycket ansvar själv eller varit överbeskyddat. 

Barger (1998) skriver att föräldrar kan uppmuntra sitt barn i matematik, även om de inte är lika säkra på 

ämnet själva. Hon jämställer att uppmuntra ett barn i skolämnen med att uppmuntra barnet i fotboll eller 

andra sporter. Hon påpekar också att det är viktigt att föräldrarna inte talar illa om matematik och lägger 

över sina dåliga upplevelser av matematik på barnet.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa vilket stöd högpresterande elever fått och velat ha under sina år på 

grundskolan och samtidigt undersöka hur de definierar sin förmåga i matematik. Vi har utgått från 

följande frågeställningar:  

• Hur definierar högpresterande elever sin matematiska förmåga i förhållande till andra elever? 

• Vad tror eleverna själva kan ha påverkat att de blivit högpresterande i matematik? 

• Vilket stöd upplever högpresterande elever att de har erbjudits från grundskolan och hemmet? 

• Vilka stöd och resurser anser eleverna att grundskolan ska ge högpresterande elever för att de ska 

utvecklas ännu mer i matematik? 
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4 Metod 

Det här avsnittet kommer att behandla hur vi tagit del av tidigare kunskap inom området, urvalsprocessen 

med avgränsningar och hur empirin samlats in och bearbetats. Metoddiskussionen som följer innehåller en 

självgranskning av tillvägagångssättet och etiska aspekter och innan den diskuteras begreppen validitet och 

reliabilitet, allt utifrån vad som är lämpligt för forskning av det här slaget. 

4.1 Undersökningsmetod 

Studien är utförd med en kvalitativ ansats där beskrivningar och förklaringar är av stor vikt (Bryman, 

2002). Ett sådant angreppssätt, menar Holme och Solvang (1997), har inte som syfte att finna generella 

svar utan en djupare förståelse av ett fenomen och man vill beskriva sammanhanget det befinner sig i och 

därmed dess helhet. För att besvara frågeställningarna används därför inte en stor mängd data, utan ett 

material med rikt och fylligt innehåll (Bryman, 2002). Det vetenskapliga förhållningssättet som studien 

ligger närmast är fenomenografi. Utgångspunkten för det förhållningssättet är att studera uppfattningar, 

eftersom det antas att det är genom att uppfatta fenomen som människan skapar mening åt relationen 

mellan sig själv och omvärlden (Patel & Davidsson, 2003).  

Som vetenskaplig metod användes kvalitativa intervjuer med fokus på beskrivningar, vilket är vanligt inom 

fenomenografin (Patel & Davidsson, 2003). Genom att ta del av elevers erfarenheter och tankar, med en 

strävan efter förståelse av de värderingar och åsikter som kommer fram, menar Bryman (2002) att en mer 

fullständig bild kan träda fram.  Just styrkan i den kvalitativa intervjun, anser Holme och Solvang (1997), 

är att den liknar ett samtal och att intervjuaren styr samtalet med minsta möjliga påverkan. Antalet 

intervjuer avgörs av när frågeställningarna har blivit besvarade. En kvalitativ studie kan enligt Bryman 

(2002) ha en interpretativ ståndpunkt, vilket för den här studien innebär att fokus ligger på elevernas 

tolkning av sin egen verklighet. 

4.2 Datainsamling 

En studie av denna typ där en viss grupp personer undersöks kan enligt Bryman (2007) genomföras med 

hjälp av kvalitativa intervjuer. Studien är på så vis empiristyrd där empirin samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer. Holme och Solvang (1997) skriver att kvalitativa intervjuer inte använder sig 

av standardiserade frågeformulär. Bryman (2007) beskriver en semistrukturerad intervju som en intervju 

där det ges utrymme för respondenterna att utveckla sina svar, vilket alltså gör den mycket lämplig för den 

här studien.  Efter respondenternas medgivande spelades alla intervjuer in. En mobiltelefon användes för 

att undvika främmande objekt i rummet. Intervjuguiden som användes för studien finns som bilaga (bilaga 

1). Ordningen på frågorna var rörlig, helt enligt Brymans (2007) instruktioner, och kunde under intervjun 

förändras beroende på hur intervjun fortlöpte. Majoriteten av frågorna var så kallade öppna frågor där 

inget givet svar förväntades och vid behov ställdes följdfrågor för att underlätta för både respondenten 

och analysen.  



 

12 

 

4.3 Avgränsningar och urval 

Begreppet högpresterande valdes istället för begåvade eftersom det ledde till ett enklare urval. Wahlstöm 

(1995) menar att begåvade elever ofta underpresterar vilket gör dem svårare att hitta än högpresterande. 

Begreppen att vara ”högpresterande”, att ”ha förmåga” eller att ”ha fallenhet för” kommer i den här 

studien användas synonymt för att karaktärisera de elever som i år 9 uppnår det högsta betygskriteriet i 

ämnet matematik. 

För att finna respondenter kontaktades tre gymnasieskolor i olika kommuner. Genom att intervjua elever 

på samma gymnasium kunde erfarenheter från flera olika 7-9 skolor täckas in. Skolorna valdes genom 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2002) fungerar bra vid en kvalitativ undersökning där 

representativitet inte är av stor vikt. På alla tre gymnasieskolorna kände vi en person som antingen själv 

undervisade år 1 i matematik, eller kunde hänvisa vidare till en sådan lärare. Under tre dagar genomfördes 

tretton intervjuer med elever från elva olika grundskolor från sex olika kommuner. Det visade sig efter att 

urvalet var klart, att nio av de totalt tretton eleverna hade MVG i tio eller fler ämnen och övriga fyra elever 

hade MVG i minst fyra ämnen. 

4.4 Genomförande 

Lärarna fick ett personligt telefonsamtal med information om syfte och avsikt och ombads finna elever i 

deras klasser som fick betyget MVG i år 9 och fråga om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. 

Informationsbrev (se bilaga 2) skickades via e-post till läraren som gav det till de utvalda eleverna innan 

intervjutillfället. Alla elever som tillfrågades var intresserade av att delta i studien, det vill säga inget bortfall 

skedde. 

För att säkerställa intervjuguidens tillförlitlighet och för att testa frågeställningarna genomfördes två 

pilotintervjuer. Efter första pilotintervjun ändrades fokus i huvudfrågeställningarna och därmed ändrades 

också frågorna i intervjun. Den andra pilotintervjun genomfördes för att testa den nya intervjuguiden och 

efteråt förtydligades öppenheten ytterligare genom att göra frågorna än mer vardagsanknutna. Då det 

endast rörde sig om småjusteringar har den andra pilotintervjun tagits med i resultatet. För att verkligen få 

svar på frågeställningarna återkom liknande frågor i olika sammanhang. Det gav eleverna betänketid kring 

frågan och gjorde att samma sak kunde belysas från olika håll. 

Det var samma person som genomförde alla intervjuer för att variationen skulle minska och samma 

frågesätt skulle användas. Den andra personen satt med som observant och förde anteckningar. Vid tre 

förutbestämda tillfällen blev den andra inbjuden i intervjun med frågan om det fanns något att tillägga eller 

fråga vidare på. På varje skola gavs tillgång till ett mindre, avskiljt rum, allt ifrån grupprum till 

materialförråd, som låg i anknytning till undervisningsrummet. Vi placerades oss själva mitt emot varandra 

med respondenten vid gaveln på bordet mitt emellan oss för att de skulle kunna undvika kontinuerlig 

ögonkontakt och förebygga att de inte skulle känna sig pressade. Den som observerade satt lite längre 
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ifrån de andra två. Intervjun inleddes med att gå igenom den information som respondenterna fått i 

förhand för att säkerställa att eleverna tagit del av informationen och få deras medgivande till att 

inspelning skulle ske. Intervjuaren tog hänsyn till att ge respondenten utrymme att fundera genom att titta 

bort och vara så naturlig som möjligt. I slutet av intervjun frågade intervjuaren om eleven hade något mer 

att framföra. Intervjuernas längd varierade från 20 till 35 minuter, men majoriteten varade omkring 25 

minuter. 

4.5 Bearbetning och analysmetod 

Analysen följde fenomenografins fyra steg (Patel & Davidsson, 2003). Först skapades ett helhetsintryck 

innan likheter och skillnader söktes. Intervjuerna transkriberades i sin helhet vilket enligt Bryman ”… 

bidrar till att förbättra vårt minne med dess naturliga begränsningar, och de intuitiva och halvt omedvetna 

tolkningar av det som människor säger under en intervju kan kontrolleras” (Bryman, 2002, s. 310). De 

nedskrivna intervjuerna analyserades enskilt för att göra kategoriseringar. På var sitt håll gjordes separata 

krysscheman med kategorier under varje huvudfråga vilket är det tredje steget i analysprocessen (Patel & 

Davidsson, 2003). Kategoriseringarna jämfördes därefter med motiv till de gjorda indelningarna. 

Transkriptionerna var mycket viktiga i denna del av analysen för att kunna dubbelkontrollera alla 

antaganden. Det fjärde steget handlar om att hitta underliggande strukturer (Patel & Davidsson, 2003). 

Lantz (1993) menar att det kan finnas en dold mening i det som på ett ytligt plan kan uppfattas som 

motsägelsefullt. Därför bör motsägelser som respondenterna gör kontrolleras. Det kan, enligt henne, 

mycket väl vara så att respondenten efter fundering ändrat sin uppfattning. Holme och Solvang (1997) 

menar att det är viktigt att i resultatet återge direkta citat, då det ger en bild av hur respondenterna uttryckt 

sig.  

4.6 Validitet och Reliabilitet 

Kvalitativa studier utsätts ofta för kritik för att de är för subjektiva, att undersökningen är svår att upprepa 

för att få liknande resultat och att det finns problem med att generalisera utanför undersökningen som 

genomförts (Bryman, 2002). Validitet innebär att det som ska undersökas verkligen är det som undersöks 

(Wallén, 1996). En viktig del av validitet är begreppsvaliditet som innebär att alla begrepp är väldefinierade 

(ibid.). Kylén (2004) menar att det är viktigt att inte ställa onödiga frågor, då det leder till ett svårtolkat 

material. Validitet innebär även att frågorna ska vara formulerade så att den som svarar förstår frågorna 

(Kylén, 2004). Studien håller en hög validitet då relevanta begrepp för studien är definierade, 

intervjufrågorna är formulerade med den tänkta mottagaren i åtanke och alla intervjufrågorna hade 

koppling till syfte och frågeställningar.  

Reliabilitet innebär att undersökningen måste göras på ett tillförlitligt sätt (Wallén, 1996). Eftersom båda 

deltog vid alla intervjuer kunde vi få en helhetsbild av eleven, deras drivkrafter och engagemang och hur 

de upplevde situationen. Den skriftliga transkriptionen kan inte ge samma tydliga helhetsbild. Däremot har 

transkriptionerna gett reliabilitet till analysarbetet, då flera tillfällen har använts för att gå tillbaka och 
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granska vad som verkligen sades. De oberoende granskningarna inklusive kategorisering av data höjer 

denna studies reliabilitet. 

4.7 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer användes som metod i föreliggande undersökning, men då vi saknar 

erfarenhet av att genomföra intervjuer kan det ha påverkat att resultatet inte gett så djupgående svar. Lantz 

(1993) menar att det är viktigt att intervjuaren har kunskap om det de avser undersöka för att finna 

nyanser både vid intervjutillfället och i analysen vilket vi tog fasta på då vi läste in oss på ämnet innan 

intervjuerna genomfördes. När intervjuguiden konstruerades och förändrades var frågeställningarna 

utgångspunkten. 

Vetenskapsrådet (2005) har sammanställt några forskningsetiska principer som denna studie har följt. 

Deras främsta rekommendation är att all forskning ska genomföras med stor hänsyn till dem som deltar. 

Vidare nämner de fyra huvudkrav för att forskningen ska var etisk korrekt. Det första är 

informationskravet som innebär att respondenterna ska ha informerats om sin roll i studien, att de deltar 

frivilligt och kan avbryta när de vill. Det andra är samtyckeskravet vilket betyder att de ska samtycka till 

medverkan och om de avbryter leder det inte till några negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet är 

det tredje som Vetenskapsrådet nämner. Det innebär att ingen annan än forskarna kan identifiera de 

ingående personerna som deltagit. Det fjärde är nyttjandekravet vilket betyder att den insamlade empirin 

bara används till det som avsetts från början vid medgivandet (Vetenskapsrådet, 2005). Studien uppfyller 

alla fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar. Förutom informationsbrev och 

deras samtycke att delta har alla respondenter avidentifierats genom att benämnas med en bokstav och 

empirin kommer endast att användas till föreliggande studie.  

Eleverna var inte vana vid att bli intervjuade vilket ledde till att de ibland bara sa ”mm” eller nickade på 

frågor. Vid analysen var det svårt att veta hur bekräftande dessa svar faktiskt var, så de har behandlats med 

försiktighet. Att flertalet ibland hade svårt att uttrycka en åsikt kan beror på att de aldrig tidigare funderat 

eller behövt reflektera kring just det. 

Intervjuerna gjordes tätt inpå varandra vilket medförde att inga transkriptioner genomfördes förrän alla 

intervjuer var avklarade. När transkriptionerna skrevs upptäcktes tillfällen då fler följdfrågor hade gjort 

intervjun mer djupgående. Under analysprocessen lästes transkriptionerna igenom i sin helhet vilket 

skapade en mer komplex bild av respondenternas svar. Eftersom liknande frågor återkom kunde en 

tydligare bild ges av elevernas uppfattningar. I de fall då det fanns motsägelser i deras svar har det sökts 

efter den underliggande meningen och gjorts en tolkning. Genom de överväganden som gjorts menar vi 

att studien håller god kvalitet med hög validitet och reliabilitet. Vi anser att insamlad empiri ger tillräckliga 

svar på studiens frågeställningar för att uppfylla syftet, men kan inte anses representativt för en 

generalisering för alla högpresterande elever i Sverige. 
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5 Resultat 

Nedan presenteras resultatet. Rubrikerna är direkt kopplade till frågeställningarna med kategorier som 

underrubriker till varje avsnitt. Först inleds varje avsnitt med en sammanfattning eller introduktion till 

frågan innan kategorierna presenteras separat. För att förstärka och förtydliga resultatet delges citat från 

intervjuerna som genomförts. Eleverna har fått en bokstav från A till O, förutom bokstäverna D och L 

som står för intervjuarna.  

5.1 Hur definierar högpresterande elever sin matematiska förmåga? 

När eleverna fick frågan vad som krävdes för att få Mycket väl godkänt i matematik i år nio kunde de allra 

flesta inte ge några övertygande svar utan många kunde bara ge en övergripande definition. Eleverna 

menade bland annat att prov eller det nationella provet var avgörande för betyget, vilket betyder att de i 

första hand inte såg frågan som en undran över deras kunskap. Först när eleverna fick hjälpfrågor som 

gällde deras förmågor i matematik kunde de utveckla sina svar, till exempel så här: 

Jag har lätt för att komma på hur det /.../ ligger till så. Å, sen om det är nånting man inte fattar så 
liksom tar det ett tag och sen så liksom bara ”katjing” så liksom faller polletten ner. (H) 

Upplevelsen av att matematik hade varit ett lätt ämne nämndes vid flera tillfällen under intervjuerna. 

Däremot uttryckte flera elever att matematik kunde vara lite svårt i början av nya områden men när de 

hade arbetat med det ett tag menade de att kunskaperna satt kvar. Nedan har en indelning skett efter deras 

förmåga att utveckla definitionen av sin kunskap där vi menar att de mest utvecklade svaren finns i den 

sista kategorin. 

Tänka annorlunda 
Många elever nämnde att någon som är högpresterande i matematik kan tänka annorlunda. De elever som 

hade svårt att definiera sina kunskaper sa ofta att det är ett speciellt tänk som ska till för att få höga betyg.  

En elev sa: 

Det är väl att man har hyfsat lätt för /.../ de flesta uppgifterna och sen att man /…/ kan tänka till 
det där extra och göra de svårare uppgifterna som de har krånglar till det i och så. (M) 

De här eleverna menade alltså att de kan lösa svårare uppgifter men de kunde inte tydligt redogöra för vad 

det innebär att tänka annorlunda eller vad de svårare uppgifterna, som de klarade att lösa, krävde för 

kunskaper. 

Lösa kluringar 
Eleverna i den här kategorin kunde med stöd av intervjuaren beskriva sina kunskaper lite mer detaljerat. 

Några sa precis som den första kategorin att det handlar om ett annorlunda tänk. Det som var gemensamt 

för eleverna som menade att de kunde lösa kluringar var att de ansåg sig kunna lösa uppgifter i flera steg 
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eller hitta lämpliga strategier och koppla sina kunskaper till olika problem. Uppgifter som kräver lösningar 

i flera steg beskrev en elev här: 

De hade väldigt många så här svåra frågor, så här kluriga frågor som man verkligen var så där, asså 
så att man var tvungen att tänka på, asså många steg. De som inte fick MVG de klarar oftast inte 
de där svåra uppgifterna. Asså som du vet, inte bara ett steg utan kanske fyra steg innan man får 
fram svaret. (E) 

Eleverna menade att de klarar av att lösa svåra uppgifter vilket de definierade som MVG-uppgifter eller C-

uppgifter i boken. Eleverna nämnde även att det handlar om att veta hur man ska göra. 

Ser samband och har ett logiskt tänk 
Den sista kategorin nämnde också förmågan att lösa kluringar men eleverna menade att de dessutom har 

ett logiskt tänkande. De ansåg sig vara duktiga på att se samband och bättre på att använda sig av gamla 

kunskaper än elever med lägre betyg. Några elever betonade att de fått med sig sin förmåga att tänka 

logiskt från familjen. En elev menade att han kunde hitta på nya lösningsmetoder, om de metoder han 

kunde sen tidigare inte, löste uppgiften. 

Ja en sak som /.../ jag brukar göra, det är att jag är inte fast i ett tankesätt utan jag kan /.../ hitta 
olika vägar till att lösa problemet. (K) 

Eleverna uttryckte också att de kunde lösa uppgifter om de hade svaret som utgångspunkt och därmed 

arbeta baklänges för att finna en lösningsstrategi. De visste vilka verktyg de behövde för att hantera 

problemet och menade att de var relativt säkra i sitt tillvägagångssätt.  

5.2 Vad menar elever kan ha påverkat dem att bli högpresterande?  

När eleverna fick svara på vad som påverkat dem att bli högpresterande, sa de att de alltid har haft lätt för 

skolan i allmänhet eller matematik i synnerhet. De som inte har haft lätt för matematik tyckte att både 

matematik och skolan var rolig, medan några av dem som hade haft lätt för det tyckte att matematik var 

tråkigt. Eleverna ombads försöka minnas när de upplevt sig som högpresterande för första gången, vilket 

de flesta menade att de alltid varit. Däremot nämnde andra att upplevelsen kommit först efter skolår 5. 

Efter att eleverna hade konstaterat om de hade lätt för matematik eller inte kunde eleverna beskriva mer i 

detalj vad de tror har hjälpt dem att bli högpresterande. Studien visade att av de elever som hade Mycket 

väl godkänt i en majoritet av ämnen tyckte hälften att matematik var roligt medan de andra inte 

uppskattade ämnet. Av dem som hade Mycket väl godkänt i fyra till fem ämnen tyckte majoriteten att 

matematik var roligt. Här beskriver två elever sin syn på matematik: 

Jag har alltid ganska lätt för det, eller så. Men jag tycker inte det är jättekul. (A) 

… jag tyckte det var roligt med matte eftersom det gick så bra, jag tyckte det var så enkelt och det 
var så roligt, så här stora uppgifter. (E) 
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Egen drivkraft 
Många av eleverna betonade sin egen drivkraft som avgörande för att ha lyckats i matematik i skolan. Vad 

drivkraften bestod av varierade lite. Några menade att de var högpresterande för att de hade intresse för 

matematik och därmed inte gav upp vid svåra uppgifter. Andra menade att deras drivkraft låg i kravet på 

dem själva, att de ville lyckas och att de ville få bra betyg. Att ta skolan på allvar men samtidigt inte ha så 

svårt för sig var utmärkande för den här eleven: 

Jag har väl rätt lätt för skolan för det mesta typ, alltid kanske. Och då ambitiös och /.../ och jag 
har, asså viljat att det ska gå bra. Jag har alltid strävat efter bra betyg. (C) 

Följande citat beskriver hur elevernas intresse och deras önskan att lyckas, har gjort att de haft möjlighet 

att utvecklas i matematik:  

Att man tycker att det är kul att lära sig. Eh /.../ för då är det inte jobbigt.  Även om det är nånting 
som man tycker är svårt så är det inte jobbigt att sätta sig med det och /.../ träna på det och så där 
då. (M) 

Och sen tycker jag det är roligt och liksom göra nånting, när man ser att man har gjort nånting bra. 
Asså man har fått en uppgift /.../ och så sen är jag nöjd med mig själv när jag har gjort nåt bra. (E) 

Hemmet 
En elev menade att hon inte visste vad som påverkat henne att bli högpresterande men sa att det 

eventuellt kunde vara pappans hjälp med läxor när hon var liten. Några elever menade att deras föräldrar 

själva tyckte det var roligt och spännande med matematik och även om de inte har hjälpt till med läxor så 

har föräldrarna påverkat elevernas inställning till ämnet. Dessa föräldrar hade själva, på ett eller annat sätt, 

matematisk utbildning, till exempel var de lärare eller ingenjörer. N:s föräldrar har uppmuntrat till 

utveckling, precis som många andra föräldrar gjort: 

Och mina föräldrar är rätt bra på matte, att dom liksom har hjälpt mig och sagt att matte är roligt. 
(N) 

Läraren 
Lärares roll i att de tillfrågade eleverna blivit högpresterande beskrevs som viktig av några. Anledningen 

var att deras lärare hade uppmuntrat dem till att ställa frågor, besvarat dem efter bästa förmåga, kunnat 

förklara och varit roliga under deras tid i år 7-9. En av dessa elever betonar att det var hela skolan som 

organisation som hjälpte eleven att lyckas: 

Bra klass /.../ bra lärare /.../ pedagogisk undervisning. Ge exempel och /.../ asså förklara /.../ på 
någorlunda roligt sätt. Det lyckades jag lära mig på i hela högstadiet. Eh, att man inte byter lärare 
för ofta för det gör ganska mycket. Jag hade samma lärare hela högstadiet i matematik /.../ och det 
var väldigt bra. (O) 

För en elev hade läraren varit så viktig när det gällde utvecklingen att eleven berättade vad han hette. Den 

här eleven betonade om och om igen att mycket var lärarens förtjänst tack vare att han kämpade med att 

svara på alla frågor: 
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Jag tycker verkligen det är min mattelärare som jag hade. Han hette (--). Han var verkligen så här 
jätte /.../ Asså, han har verkligen hjälp mig. (E) 

Avslutningsvis kommer elevernas tankar om huruvida matematisk förmåga är medfödd eller inte beröras. 

Eleverna hade inte funderat så mycket kring vad matematisk förmåga i grunden beror på, vilket gav 

varierande men inte alltid väl genomtänkta svar. De elever som antydde att matematisk förmåga är 

medfött menade att matematik är så omfattande och svårt att jämnåriga elever som har svårt för 

matematik omöjligt skulle kunna uppnå samma nivå som dem.  

Mm, jag tror att många har svårt för. Asså, de säger ju att vissa är mattedyslektiker nästan, eller så 
här, de har verkligen svårt med siffror. Så /.../ jag tror inte alla kan riktigt. Och sen tror jag att när 
man har svårt för det /.../ då tappar man liksom direkt så där intresset och då tycker man bara att 
det är jobbigt. Så det är nog lite /.../ medfött kanske. (M) 

Elever som efter fundering kom fram till att alla skulle kunna lyckas bli duktiga i matematik, ansåg att det 

krävs tid, vilja och intresse, vilket beskrivs nedan. 

Om man skulle verkligen vilja, sätta sig in i det, att detta är kul att plugga på varje dag så tror jag att 
det skulle gå. (F) 

De flesta eleverna kom fram till att det borde vara en kombination av arv och miljö och en vilja att lyckas 

som påverkar möjligheterna att bli högpresterande. 

5.3 Vilket stöd har skolan och hemmet erbjudit? 

Undervisningen har för de allra flesta eleverna som ingick i studien, bestått av en planering där prov var 

inplanerade och sågs som slutmålet för varje avsnitt. Elevernas eget ansvar bestod i att ligga i takt med 

planeringen och inga andra krav har ställts på dem. Övergripande har stödet handlat om att skolan 

antingen nivågrupperat eller inte. Om inte nivågruppering gjorts har eleverna i klassen ibland haft olika 

läroböcker, eller så har alla haft samma bok men gjort uppgifter med olika svårighetsgrad. I de fall klassen 

var samlad fick i vissa klasser elever med svårigheter gå iväg för extra stöd vilket nämndes av flera elever.  

Lärarens roll 
Det berättades om upplevda matematiklektioner som inte varit lärarledda, vilket innebar att man inte fått 

något nämnvärt stöd från läraren. Det handlade om att i femman och sexan sitta tillsammans med två 

kompisar utanför klassrummet och under dessa år sköta matematikinlärningen själv. Eller att i sjuan och 

åttan sitta med en kompis utanför klassrummet, men där det gick att springa in och be om hjälp och extra 

uppgifter vid behov. Ytterligare kunde det handla om att gruppen som hade den svårare boken i klassen 

fick vara utan lärare vid några tillfällen i nian, då läraren var tvungen att fokusera på de elever som hade 

svårigheter i matematik. 

De elever som lyfte fram läraren som en av orsakerna till deras framgång poängterade även att läraren 

varit viktig när det gällde den stöttning de fått av skolan. Deras beskrivningar handlade om flera olika 

saker, till exempel att lärarna svarat på frågor, uppmärksammat eleverna, gett dem hjälp och stimulerat 
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dem att utvecklas. Elevernas svar var inte så utförliga då de tycktes ha svårigheter att beskriva varför deras 

lärare varit bra. J nämnde lärarens undervisning mycket kort, men det framgår ändå att läraren varit bra: 

Vi hade en /.../ väldigt bra lärare i 7:an, 8:an, 9:an. Hon var väldigt duktig på att lära ut. (J) 

Läromedel och grupperingar 
Här kommer en beskrivning av det organisatoriska stödet som skolan har gett. Eleverna har dels upplevt 

nivågrupperingar eller inte, samtidigt som olika eller samma lärobok har använts. Vissa läromedel erbjöd 

en svårare, ofta röd, bok och en lättare, ofta grön, bok medan andra läromedel valt att dela in uppgifterna i 

olika svårighetsgrad, ofta A, B och C. Figuren nedan visar uppdelningarna som eleverna har upplevt. 
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  Figur 1. Uppdelning utifrån läromedel och nivågrupperingar. 

Sex elever hade läromedel där olika böcker användes. Tre av dessa elever nivågrupperades någon gång, 

medan de andra tre upplevde grupper med gemensam undervisning fast olika böcker i samma klassrum. 

Tack vare att böckerna behandlade samma avsnitt i samma ordning kunde gemensamma genomgångar 

inleda lektionerna ändå. Böckerna beskrevs till exempel så här: 

Det var typ samma böcker fast det var, den ena var lite svårare och den andre var lite lättare. (A) 

Alla elever var inte uppdelade och för en av eleverna var orsaken att klassen själva varit emot delningen. 

De tänkte att de skulle dela upp så här i röd och grön grupp men då kändes det som att man typ 
valde grupp efter hur smart man var, tyckte vi i gruppen då så vi ville vara blandade. (H) 

Samma lärobok användes i matematik för sju av eleverna. Av dessa var fyra elever någon gång uppdelade i 

nivågrupper medan de andra tre oftast fick undervisning tillsammans med sin klass under alla år. När 

uppgifterna var av olika svårighetsgrad, sa eleverna att man oftast fick välja vilka man ville göra. 

Det var tre stycken olika svårighetsgrader /.../ på varje kapitel, eller så, eller avsnitt. Då var det A-
uppgifter, B-uppgifter och C-uppgifter, där A var lättast och C var svårast. /.../ Man kunde välja 
om man ville göra A och B-uppgifter eller A och C-uppgifter, eller B och C. Jag gjorde mest B och 
C-uppgifter. /.../ Det vill säga näst svårast och svårast då. (O) 
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Totalt var det sju elever som varit nivågrupperade vilket alla uppskattade. De menade att nivågrupperingen 

hade hjälpt dem genom att de kunde hålla ett högre tempo, fick undervisning på sin nivå och att det blev 

mer tid för enskild hjälp. Här uttrycker en elev hur viktig nivågrupperingen var: 

Ja det var ju helt fantastiskt skönt. Ja men för det första folk som /…/ man hamnade ju med folk 
som var lite mer seriösa. Lite mer, det fanns väl undantag också men typ ja, typ bättre. Man kan, 
man får liksom lite bättre stöd kanske man kan säga och /…/ ja /…/ man får arbeta i det tempot 
man vill och inte, kan få hjälp av en lärare också de kan hålla uppe samma tempo som en själv. 
Annars blir det att om man ska hänga med på genomgångar och sånt så kommer de en vecka efter 
det man har gjort. Det man behöver genomgångar på. (B) 

Trots att eleverna var grupperade eller hade uppgifter av olika svårighetsgrad, fanns det tillfällen då 

eleverna var klara före resterande i gruppen eller andra grupper. Flera hade då upplevt att de fick arbeta på 

i snabbare takt oberoende av övriga grupper och gjorde prov när gruppen var redo. Eleverna uttryckte 

dock att innan prov, och när läsåret gick mot sitt slut och de hade arbetat igenom läromedlet, så fanns det 

ingen lösning på vad de skulle göra mer. Enligt eleverna tog de det därför lugnt och satt av tid i slutet. 

Arbetssätt 
Eleverna uttryckte inte att skolan låtit dem välja arbetssätt men det var tydligt att det fanns klara skillnader 

i hur eleverna tyckte om att arbeta. Några föredrog att arbeta självständigt och menade att de utvecklas 

bäst om de får koncentrera sig helt på sitt eget arbete. Så här beskrev en elev sin syn på samarbete: 

Jag kan det är kul att hjälpa andra men jag vill inte, nä när jag jobbar så vill jag göra det själv liksom, 
då är jag liksom i en egen liten bubbla. (E) 

De andra uttryckte att de tyckte om att samarbeta, diskutera olika lösningar och hjälpas åt. De som tyckte 

om detta har fått uppleva det i mycket liten utsträckning och flera av dem önskade ett mer varierat 

arbetssätt. En elev beskrev hur viktig klassen var för att stötta varandra eftersom de ofta hade vikarier: 

Alla hjälpte väl alla i princip. (---) Det tyckte jag var jättebra för då, man lär sig ju att lära ut till 
andra så där med. (H) 

Utmaningar 
De elever som fritt fick välja vilka uppgifter de skulle göra, valde ofta att försöka lösa böckernas C-

uppgifter som de ansåg gav utmaning nog. När de var klara med arbetsområdet eller planeringen uttryckte 

flera elever att de fick extrauppgifter utöver de som var i boken som gav dem utmaningar och var av 

karaktären ”kluringar”.  

…det var ju om man hade gjort färdigt /.../ då så letade läraren fram några extrauppgifter man 
kunde göra. (…) då var det väl mer kluringar eller så, hjärnkluringar typ. (N) 

Uppgifterna höll sig antingen inom samma ämnesområde som de höll på med just då eller så handlade de 

om något annat, oftast sådan eleverna arbetat med tidigare. Eleverna menade att de själva var drivande i 

att få extra utmanade uppgifter. Extrauppgifter som var tagna från gymnasiekurser hade några elever fått 

pröva på, vilket de uppskattade. Några elever nämnde att de ibland hade sysslat med alternativa 
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matematiska övningar, typ mattespel. Även om uppgifterna handlade om matematik såg eleverna det mest 

som tidsfördriv, att de var tvungna att ha något att göra medan resten av gruppen kom lika långt. 

Vi låg nästan alltid före, även att vi hade svårare och gjorde mer uppgifter så låg vi alltid före så vi 
satt och gjorde /.../ asså vi satt och kasta tärning. Tärningsspel med sannolikhet och vanliga 
tärningsspel. Vi satt och spelade yatzy och byggde såna här kuber med /.../ olika former och såna 
där grejer. (- -) Det var mest bara liksom en kul grej sådär. (J) 

Hemmet 
Eleverna upplevde, i större eller mindre utsträckning, att det funnits tid för skolarbete hemma och att 

föräldrarna hade varit ett stöd. De elever som idrottade mycket ansåg sig ha tillräcklig disciplin för att 

studierna skulle hinnas med parallellt. Ett vanligt svar var: 

Asså matte brukar jag inte plugga. (A) 

Eleverna menade att de inte pluggade hemma, speciellt inte matematik, för att det helt enkelt inte 

behövdes, men vid mer ingående frågor så kom det fram att de gjorde läxor och pluggade inför prov 

genom att räkna några tal, läsa sammanfattningen eller se över exempel. Vidare menade eleverna att de 

oftare gjorde läxor i andra ämnen och menade att de fick hjälp hemma, eller hade kunnat få om de behövt 

det. Eleverna sa att föräldrarna var måna om att de skötte skolan och uppmuntrade dem att göra sitt bästa. 

Några elever hade främst fått hjälp av föräldrarna när de var yngre.  

I nian och åttan behövde de, asså det sa jag till dem, jag vill inte ens att ni ska hjälpa mig för det 
behövs inte liksom. (G) 

En elev ansåg inte att föräldrarna kunnat hjälpa men en storasyster fanns där istället. Det var bara två 

elever som menade att de inte hade fått hjälp hemma vilket berodde på att föräldrarna inte kunnat hjälpa 

dem. En elev uttryckte föräldrarnas kunskaper i matematik så här: 

… alltså mamma är inte direkt duktig men och inte pappa heller. (E) 

5.4 Vilket stöd anser högpresterande elever gynnar deras utveckling? 

Flera av eleverna var nöjda med den hjälp och det stöd som de hade fått under grundskolan. Här 

presenteras vilket stöd eleverna fått, som enligt dem passade just högpresterande elever, men även vad 

skolan hade kunnat göra för att de skulle ha utvecklats ännu mer. Extra hjälp, bättre stöd och fler 

utmaningar var sådant som eleverna betonade på något sätt. Att utvecklas mer inom matematik var inte 

alla elevers önskan, men de kom ändå med förslag på vad de tror skulle ha gynnat dem att utvecklas mer. 

Här kommer två exempel på att eleverna inte ville utvecklas mer: 

Nu kanske jag inte vill det eller så. Om du fattar hur jag tänker. Men hade jag verkligen velat då 
hade nog det här, alltså att man delar upp efter hur bra man var. Då hade det nog hjälpt då att man 
fick, asså man verkligen fick extra hjälp eller så då. (A) 

Jag kan tycka att det var ganska skönt också ibland att jag låg lite före och vissa lektioner kunde ta 
det lite lugnare. (N) 
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De tre följande kategorierna beskriver var eleverna i denna studie menar skulle ha hjälpt dem själva eller 

högpresterande elever i allmänhet att utvecklas mer i matematik. 

Lärare 
Ett antal elever uttryckte att läraren var den som stöttat dem i deras utveckling. De lyfte fram hur viktigt 

det var att läraren kunde förklara hur uppgifterna skulle lösas men även varför det gjordes på det sättet.  

Har liksom ett bra sätt att förklara på. För en del lärare känns som om de bara förklarar hur de 
tänker, och då är det ingen annan som förstår så. Men en riktigt bra lärare kan ju förklara /.../ hur. 
(M) 

Detta gjorde att eleverna, som menade sig ha ett behov av förståelse, kunde lösa uppgifter utan att 

använda färdiga lösningsmallar och istället tänka utanför ramarna och använda kunskaper som behövdes.  

Grupper 
Angående gruppstorleken gick åsikterna isär. Det fanns inga enade åsikter hos eleverna i studien angående 

om de som högpresterande skulle undervisas i en stor grupp, med 20 eller fler elever, eller om eleverna 

skulle gynnas av att vara i en liten grupp. Eleverna som intervjuades hade varit i stora grupper samtidigt 

som de beskrev att det fanns mindre grupper för dem som hade svårigheter i matematik. De som 

förespråkade större grupper menade att det skulle fungera bra att vara många högpresterande elever i 

samma grupp eftersom de klarar att arbeta självständigt och inte är i behov av lika mycket hjälp. Här visas 

att eleverna inte hade en entydig lösning på gruppernas sammansättning och storlek: 

Och de som är duktiga /.../ kanske kan vara i en lite större grupp och behöver inte lika, inte lika 
mycket liksom enskild hjälp. (N) 

Asså, jag tror, just det här med små grupper tror jag gör, eller asså /.../ små grupper tror jag är 
/.../. Asså, egentligen tror jag en 10 personer hade räckt, eller /.../ Asså, det blir ju svårt för en 
lärare att hålla koll på stora grupper och då faller många som inte förstår. (I) 

Elever som hade varit nivågrupperade talade varmt om det som metod. Av dem som inte själva hade 

upplevt nivågruppering, var det flera som skulle ha velat att det fanns för att kunna utvecklas mer. 

Variation 
En annan aspekt som flera lyfte fram när de fick önska fritt, var att matematikundervisningen skulle vara 

mer varierad. Eleverna själva menade att de upplevt mycket lite variation. En gemensam erfarenhet var att 

arbeta nästan enbart i läromedlet vilket följande elev skulle vilja förändra. 

Inte bara sitta och räkna i boken utan få lite mer, kunna sitta och prata om lösningar och sånt och 
diskutera olika sätt att tänka och sånt. För det tycker jag, jag har inte riktig koll på hur andra räknar 
matte. Jag vet bara hur jag tänker liksom. (B) 

För de få som hade upplevt variation var det så speciellt och roligt att de kunde nämna ett specifikt 

tillfälle. Deras förslag var att göra mer praktiskt, att prata matematik och diskutera andra tankesätt, att få 

mer utmaningar eller att man skulle gå djupare in på ämnet.  
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Jag tror praktiska saker, lär sig mycket då får man ju använda det också. (F) 

På frågan till eleverna om de kunnat tänka sig acceleration i form av att göra någon gymnasiekurs redan i 

år 7-9 var flera positiva till en början men efter betänketid tyckte de att det hade räckt med uppgifter för 

att få testa och prova på. Det var konsekvenserna, att man inte vet hur det praktiskt skulle fungerar när 

man väl går på gymnasiet, som gjorde att flera elever ändrade åsikt. Att få läsa tillsammans med sina 

kompisar på lektionerna var det flera som uttryckte som viktigt. Slutligen bestod förändringen som 

eleverna önskade av att variera undervisningsmetoderna så att det inte var en och samma som användes. 

Det var själva variationen i sig som de var ute efter. En elev beskrev det så här: 

Växla lite. Inte /.../ göra exakt samma hela tiden. Göra lite såna här, /.../ ja, andra grejor som 
avviker lite från att bara sitta och räkna så kanske. (M) 
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6 Diskussion 

Under den här rubriken kommer resultatet kopplas till och diskuteras utifrån forskningen som 

presenterats i bakgrunden. Här diskuteras den första och den sista frågeställningen under var sin egen 

rubrik, medan de övriga två presenteras sammanhängande under stöd för högpresterande elever. 

Avslutningsvis finns ett slutord och förslag till vidare forskning ges. 

6.1 Definition av högpresterande elevers matematiska förmåga 

Wistedt (2005) menar att matematisk förmåga är något som är utvecklingsbart. För flertalet av eleverna i 

studien har matematik varit något som de alltid haft lätt för, så därför har de inte behövt anstränga sig. 

Några menade att deras matematikkunskaper berodde på ett logiskt tänkande som de hade fått med sig 

genom arv. Däremot nämnde andra att det först var efter skolår 5 som de förstått att de hade matematisk 

förmåga. För dem var det intresset och viljan som gjorde att de utvecklades. Eleverna var inte säkra på om 

matematisk förmåga är medfött eller inte, något som inte heller forskare kunnat fastställa. Koshy et al. 

(2009) menar att den matematiska förmågan beror både på arv och miljö. Vi kan se i vår empiri att 

eleverna tycker att matematik är lätt, vilket skulle kunna tyda på arv. Samtidigt har flera av de elever vi 

intervjuat fått betyget Mycket väl godkänt i flera ämnen, vilket skulle kunna bero på att elevernas hemmiljö 

eller skolans stöd varit en bidragande faktor.  

Ett utmärkande drag för elever med fallenhet för matematik, även om det inte är det enda, är att de har 

förmåga att arbeta självständigt (Pettersson 2008). Eleverna i studien berättade att hela gruppen hade ett 

stort eget ansvar att följa undervisningens planering. Det låg även till största del på de högpresterande 

eleverna själva att önska och därmed kunna få mer utmanande uppgifter, eller välja att göra de uppgifter 

som erbjöds. Vi tror att lusten till matematik kan ha minskat för de elever som uttryckte att matematik var 

tråkigt, just på grund av att eleverna tvingats ta ett stort egenansvar. Eleverna har aldrig varit tvungna att 

göra mer än det klasskamraterna gjort och ingen har motiverat dem att vilja göra det heller. Detta går stick 

i stäv med läroplanen som säger att alla elever ska få övervinna svårigheter (Skolverket, 2006). Elevernas 

självständighet kan även sägas ligga till grund för hur storleken på nivågrupperna fördelade sig. De 

högpresterande eleverna, med svårast bok eller de som gjorde de svårare uppgifterna, har varit i de största 

grupperna. De elever som hade svårigheter i matematik ingick ofta i mindre grupper. Vissa elever menade 

att det fungerade bra just för att de klarade av att arbeta självständigt medan andra elever menade att de 

inte trivdes eller utvecklades lika bra i stora grupper. De senare eleverna önskade sig mindre grupper för 

att kunna få mer hjälp och stöd. Trots att de är i samma grupp är högpresterande elever fortfarande 

individer, vilket betyder att de behöver anpassad undervisning efter sitt arbetssätt och sina förmågor. Det 

är inte bra om skolans organisation har ett upplägg som utgår från att eleverna kan göras till homogena 

grupper eftersom det kan motverka individualisering. Vi tror att det är de högpresterande elevernas 
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självständighet som gjorde att några elever varit utan lärarledning och arbetat på egen hand utanför 

klassrummet.  

Några av de högpresterande eleverna i studien menade att deras förmåga var att tänka annorlunda, för att 

kunna lösa svårare uppgifter, men kunde inte ge någon tydligare definition. Andra elever kunde beskriva 

sin förmåga något mer utförligt, antingen genom att beskriva hur de löser svårare uppgifter eller genom att 

uttrycka sin förmåga att se samband och tänka logiskt. Eleverna kunde inte definiera sin matematiska 

förmåga särskilt väl. Högpresterande elever kan inte alltid uttrycka vad som ligger till grund för deras 

förmåga, men vet att de kan lösa uppgifter korrekt. Vi tror att det kan bero på att matematiska 

resonemang förs i så liten utsträckning i dagens klassrum, att eleverna inte har något eget språk för att 

kunna utrycka sina kunskaper. Det är svårt att beskriva sitt eget kunnande men vi är förvånade över vilket 

stöd eleverna behövde i intervjun för att lyckas beskriva sin matematiska förmåga och då oftast med 

mycket bristande terminologi.  

I kriterierna för Mycket väl godkänt står det att eleven ska visa säkerhet i uträkningarna (Skolverket, 2000). 

Eleverna nämnde inte säkerhet rakt ut, men flera svarade att de har lätt för matematik. Att eleverna vet 

hur de ska lösa ett matematiskt problem och att det automatiskt blir rätt när de gör det, kan tolkas som ett 

tecken på säkerhet. Att veta hur en uppgift ska lösas, vad som behöver ingå och sedan veta hur man ska gå 

tillväga, menade eleverna var deras styrka i matematik. Det stämmer mycket väl överens med de kriterier 

som Wistedt och Lagergren (2006) anger som tecken på matematisk förmåga.  

Vidare anger betygkriterierna för Mycket väl godkänt att eleverna måste kunna lösa olika typer av problem 

och anpassa metoder och uträkningar efter vad uppgiften kräver (Skolverket, 2000). Att lära nytt och 

sedan tillämpa det, är två av de förmågor som Young och Tyre (1992) menar att elever med fallenhet för 

matematik har. Här kan vi se att eleverna själva är inne på samma spår. Just att lära sig nya saker är dock 

något som eleverna betonade som svårt, men de menade att när de väl hade lärt sig det nya så var det lätt. 

Eleverna menade att de sedan kunde återanvända och veta vilka kunskaper som behövdes för att lösa 

olika uppgifter. I denna bemärkelse stämmer alltså elevernas definition av sig själva som högpresterande i 

matematik väl överens med Young och Tyre (1992).  

6.2 Stöd för högpresterande elever 

I det här avsnittet diskuteras vad eleverna ansåg hade påverkat dem att bli högpresterande ihop med det 

stöd de upplevt. Skolans, undervisningens och hemmets betydelse kommer att behandlas. Det finns flera 

faktorer som påverkar hur elever utvecklas i matematik och de högpresterande eleverna i studien lyfte 

fram olika anledningar till varför de trodde sig ha lyckats. Utöver yttre påverkan fanns det hos några av 

eleverna en egen drivkraft. Några menade att intresset för matematik var det som drev dem att utvecklas 

medan andra menade att det var deras vilja att lyckas och deras krav på sig själva att få bra betyg som var 

orsaken. 
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Ungefär hälften av eleverna menade att läraren varit viktig för deras utveckling i matematik. Lärarnas 

förmåga att ge dem det stöd de behövde byggde på olika faktorer; de var bra på att lära ut, de svarade på 

frågor, de hjälpte eleverna när de inte förstod och de var roliga, vilket gjorde att lektionerna kändes 

trevliga. Gustavsson och Myrberg (2002) betonar att bra lärare kan anpassa sin undervisning. De anser, 

precis som eleverna beskriver, att bra lärare har förmågan att motivera och vidareutveckla elevernas idéer. 

Elevernas upplevelser av sina lärare visar att lärares inställning till matematik som ämne och deras elevsyn, 

är avgörande för att högpresterande elever ska kunna utveckla sin fulla potential.  

Historiskt har det funnits en tydligare styrning från högre instanser om hur undervisningen skulle 

bedrivas, vilka moment som skulle ingå och när (Skolöverstyrelsen, 1955, 1963, 1969). För att hantera 

olikheterna mellan eleverna när enhetsskolan infördes har olika varianter på uppdelningar förekommit, 

bland annat i ämnet matematik. Idag har vi en skola för alla där det är skolans ansvar att uppmuntra alla 

elever att utvecklas efter bästa förmåga trots deras olikheter (Skolverket, 2006). Vi kan inte se i vår studie 

att skolan har nått detta mål än och efterlyser därför en öppen diskussion om hur en skola för alla skapas 

så att alla elever få plats. 

Eleverna i studien har fått olika organisatoriska stöd från skolan men förespråkade nivågrupperingar för 

att högpresterande elever ska kunna utvecklas maximalt. Läromedlet var den faktor som tydligast delade 

upp eleverna efter prestationsförmåga och läromedlet verkar idag vara styrande när det gäller undervisning 

och arbetssätt. Några elever hade samma lärobok, med olika svårighetsgrader på uppgifterna, medan 

övriga hade ett läromedel bestående av två böcker, en svårare och en lättare. Hälften av eleverna har varit 

nivågrupperade medan de andra inte har varit det. Att dela upp eleverna efter nivå var precis det som 

alternativkurserna i de tidigare läroplanerna gjorde, men det är inget som dagens läroplan nämner något 

om. Wärnlund (2008) menar att om eleverna delas upp efter förmåga, är det av godo för just 

högpresterande elever medan Young och Tyre (1992) förespråkar den form av individualisering som 

innebär undervisning där alla elever får stanna i klassrummet, men arbeta på sin egen nivå, eftersom de 

anser att det gynnar alla elever. Sandahl och Unenge (1999) menar att ett individanpassat arbetssätt kan 

vara lösningen.  

Det är intressant att se att det fanns fyra olika lösningsmetoder runt organisationen; nivågruppering efter 

olika böcker, nivågruppering fast samma bok för alla i samma skolår, icke nivågrupperat med olika böcker 

beroende på elevernas prestationer och icke nivågrupperade med samma böcker för alla elever. 

Gemensamt för alla var att undervisningen individualiserades då det gällde de uppgifter eleverna 

förväntades göra, utifrån just deras förmåga. Denna del av resultatet har varit svårast att strukturera, på 

grund av dess komplexitet. Eleverna har befunnit sig i olika system och har inte alltid varit insatta i hur 

just deras skola organiserat undervisningen. Vi tycker att de intressantaste grupperna är de där eleverna 

befunnit sig i samma klassrum därför att det motsäger den historiska traditionen av uppdelning som 

förekommit, men ingen av eleverna hade upplevt någon riktigt lyckad variant av detta. Om uppgifterna 
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som eleverna fått arbeta med hade varit av en mer öppen karaktär, som Sandahl och Unenge (1999) 

beskriver, kanske undervisning i helklass skulle kunna lyckas.  

Ett slags stöd som internationellt sett ges till högpresterande elever är acceleration. Eleverna i denna studie 

accelererade inte i den meningen att de påbörjade nya matematiska områden då de var klara med 

undervisningens planering. Istället stoppades deras tempo innan prov eller då boken hade gåtts igenom 

och de fick vänta in övriga elever. Eleverna följde alltså planeringen och om de fick tid över tog de det 

lugnt för att vänta in övriga. Detta kan inte anses vara acceleration i dess rätta bemärkelse eftersom 

acceleration både innebär att eleverna arbetar på snabbare och påbörjar nya områden (Freeman, 1998).  

Några elever, både de som var nivågrupperade och de som inte var det, beskrev hur lärarna arbetade med 

berikning, då eleverna låg före planeringen. Berikning gör att eleven får möjlighet att lära sig mer om 

ämnet, på djupet (Koshy, 2001). Läroplanen som finns möjliggör för eleverna att arbeta med olika bredd 

och djup inom ämnet (Persson, 1997; Freeman, 1998). Läromedel som erbjuder olika böcker med 

varierande djup är en form av berikning som eleverna i denna studie arbetat med. De elever som hade 

samma bok, men med uppgifter som varierade i svårighetsgrad, fick också berikning som medförde att de 

kunde fördjupa sig inom ett område där de redan behärskade grundkunskaperna. Utöver läromedlets 

berikning, beskrev cirka hälften av eleverna att de på ett eller annat sätt arbetat med extrauppgifter i 

matematik. Det var uppgifter som innehöll både berikning inom det området som övriga elever arbetade 

med och berikning i matematik i allmänhet. Några elever sa att de bad om uppgifterna själva för att få den 

stimulans de behövde. Det var dock så att eleverna fick berikande uppgifter först efter att läromedlets 

uppgifter var gjorda. Även här går det att fundera på om det var berikning av det slag som forskningen 

avser, då eleverna från början inte stimulerades efter sin förmåga utan behövde beta av standarduppgifter 

som kunde ligga under deras befintliga kunskapsnivå. Undervisning som utgår från varje elevs 

förutsättningar och kunskaper för att ge utmaningar och stimulans på rätt nivå till varje elev, är önskvärd. 

6.3 Önskat stöd 

Hur kan skolan påverka elever att få ett intresse för matematik och utveckla deras förmågor? Eleverna i 

studien var delvis nöjda med det stöd de fått under sina år i grundskolan. Inledningsvis måste det 

förtydligas att alla elever inte hade en massa önskningar för annorlunda undervisning. De var antingen 

nöjda eller så ansåg de att deras kunskaper var så pass tillräckliga att de inte hade lust att utvecklas mer. I 

detta avsnitt kommer elevernas och forskningens syn på hur en effektiv och givande undervisning ska 

bedrivas för högpresterande elever att beskrivas.  

För att högpresterande elever ska kunna utvecklas behöver de, enligt Barger (2001), undervisning och ska 

alltså inte lämnas att arbeta på i egen takt som eleverna har upplevt. Att låta läromedlet styra 

undervisningen är troligtvis inte det läroplanen eller kursplanen menar. Skolverket (2003) skriver att 

undervisningens kvalitet blir högre om den är varierad. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) står 
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det att eleverna ska kunna argumentera matematik och ta del av andras argument, vilket enligt Ahlberg 

(2000) sker bäst i en liten grupp. Eleverna i denna studie har varken fått uppleva variation eller 

grupparbeten i matematik i större utsträckning, trots att ungefär hälften föredrog att samarbeta med andra 

för att utvecklas. Kanske beror det på att nivån, precis som Freeman (1998) beskriver, har anpassats efter 

medelförmågan i gruppen. Det var några elever som önskade en undervisningsform som innehåller fler 

diskussioner kring matematiskt tänk och olika lösningsstrategier. Eleverna önskade även undervisning som 

skulle innebära mer praktiskt arbete och de elever som hade prövat sådan undervisning tyckte att det hade 

varit roligt. Det finns dock en fundering från vår sida om den variation eleverna upplevt innebar uppgifter 

för tidsfördriv, eller om det verkligen var varierande uppgifter som, liksom Skolverket (2003) menar, skulle 

höja kvalitén på deras utbildning. Det är beklagligt om högpresterande elever inte upplever att de fått 

tillräckligt stimulerade uppgifter som utvecklar deras förmåga att återanvända inlärda kunskaper i nya och 

mer djupgående situationer.  

Berikning i form av extrauppgifter tyckte eleverna var bra. Några av eleverna fick bland annat arbeta med 

uppgifter som var tagna från gymnasiekurser vilket de tyckte var givande. Andra elever beskrev att de 

tyckte gymnasiets matematik var intressant redan på högstadiet och hade velat prova på hur den typen av 

uppgifter såg ut. Det som lockade eleverna var glädjen över att kunna lösa uppgifter som såg olösbara ut 

vid första anblicken. Uppgifter som eleverna kommer att möta på längre fram, kan stimulera 

högpresterande elever att testa sig själva och träna på att hantera svårigheter som de inte alltid får känna av 

i den vanliga matematikundervisningen. Däremot önskade eleverna inte acceleration i form av att göra 

gymnasiekurser tidigare, för de tyckte inte det hade varit praktiskt att ligga före klasskompisarna när de 

sedan började gymnasiet. Även forskare föredrar berikning framför acceleration, då de uttrycker starka 

varningarna kring acceleration när det gäller elevens bästa (Koshy et al., 2009; Freeman, 1998; Barger, 

1998).  

En blandning mellan differentiering och individualisering var enligt eleverna önskvärt. De flesta av dem 

som inte hade upplevt nivågrupperingar trodde att det skulle ha gjort dem ännu bättre i matematik. 

Eleverna som varit nivågrupperade menade att det var en av förutsättningarna för att lyckas i matematik. 

Synen på nivågruppering finns enligt oss kvar sedan Lgr 62 som hade allmän och särskild kurs. Skolan 

verkar inte ha några andra väl fungerande metoder, vilket kan vara orsaken till att eleverna inte hade några 

bättre förslag på att få utmaningar och stöd i matematik på sin egen nivå.  Individualisering var viktigt för 

eleverna och lärarens roll verkar vara väsentlig för optimal utveckling. Eleverna menade att en bra lärare 

ser varje elev som en individ och kan därmed ge stöd på rätt nivå och motivera just den eleven. Eleverna 

hade velat ha fler utmaningar, även de som sa att de bad om det. Flera forskare belyser vikten av 

utmaningar, vägledning, höga förväntningar och stöd till högpresterande elever för att de ska våga och 

kunna vidareutvecklas (Koshy et al., 2009; Ahlberg, 2000).  
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Hemmets funktion har för eleverna inte bara handlat om att få hjälp med att göra skolarbete. De uttryckte 

att det var föräldrarnas positiva inställning som var orsaken till att just de hade utvecklats och lyckats i 

matematik. Stöd hemifrån menar också Csikszentmihalyi et al. (1993) är av stor vikt för att eleven ska vara 

trygg i sig själv och våga utvecklas till sin fulla potential. Just hemmet funktion för högpresterande elever 

är intressant, men det verkar inte finnas mycket forskning kring ämnet. Eleverna uttryckte tydligt att 

föräldrarna hade varit viktiga när det gällde att de hade lyckats få höga betyg i skolan. Det stöd som 

eleverna fått ifrån hemmet handlade främst om uppmuntran. De allra flesta eleverna uttryckte att det i 

hemmet fanns ett intresse och en syn på att skolan är viktig. De elever som lade tid på skolarbete hemma 

sa att föräldrarna stöttade, även om de inte alltid hjälpte dem med läxorna, och uppmuntrade dem att göra 

sitt bästa. Eleverna menade att det fanns tid att plugga hemma, även då de hade mycket aktiviteter på 

fritiden. Barger (1998) skriver att även om föräldrarna inte har samma matematiska fallenhet kan de ändå 

vara ett stöd för sitt barn. 

6.4 Slutord 

Syftet med studien var att belysa vilket stöd högpresterande elever fått och velat ha och samtidigt 

undersöka hur de definierade sin förmåga i matematik och vad de själva trodde påverkat dem att bli 

högpresterande. Slutsatsen om hur högpresterande elever definierar sin matematiska förmåga är att 

eleverna hade lätt för matematik och att ett matematisk tänk för dem innebar att man kan tänka 

annorlunda. Skolorna har enligt oss bara erbjudit eleverna ett organisatoriskt stöd och därmed inte ett stöd 

som fördjupade elevernas ämneskunskaper eller gav dem en större bredd i matematik. Enligt eleverna 

hade det organisatoriska stödet stor betydelse och för många var det tillräckligt. Utöver nivågrupperingar 

betonade eleverna även lärarens och hemmets roll. Läraren är den som besvarade elevernas funderingar 

kring matematik medan hemmets funktion var att uppmuntra och stötta även då de inte hjälpt till med 

skolarbetet. Slutligen visade resultatet att eleverna hade velat ha mer enskild hjälp, bättre stöd, 

nivågrupperingar och fler utmaningar. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Den här studien om högpresterande elever i matematik, har inte fokuserat på hemmets roll för elevernas 

utveckling i särskilt stor utsträckning, vilket skulle vara intressant för vidare forskning. Att intervjua 

föräldrar om deras syn på ämnet och vad de tror har påverkat deras barn att bli högpresterande, skulle ge 

ytterligare förståelse för påverkansfaktorer och avgörande orsaker för framgång inom matematikämnet. 

Vidare efterlyses en studie som kan ge svar på hur motivation och variation påverkar högpresterande 

elevers utveckling i matematik på sikt, och vad som händer om de utsätts för krav och utmaningar. 
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Intervjuguide Bilaga 1 

Datum:  

Namn:  

7-9-skola: 

Information kring intervjun och godkännande för medverkan. 

• Hur såg en vanlig matematiklektion ut på grundskolan? 

• Minns du när du förstod att du var högpresterande i matematik? 

• Kan du säga vad som hjälp dig att bli bra på matematik? 

• Tror du att alla skulle kunna få MVG i matematik? 

• Vad krävdes för att få MVG i år 9? 

• Hade du MVG i andra ämnen i år 9? 

• Hur såg en vanlig eftermiddag ut hemma på högstadiet? 

• Hur upplevde du som högpresterande matematikundervisningen i 

grundskolan? 

• Hur skulle skolan kunnat göra så att du hade blivit ännu bättre i 

matematik? 

• Kan du slutligen sammanfatta varför just du lyckats bra i 

matematik? 

• Finns det något som du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 



 

 

 

Information inför intervju Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping som ska 
skriva ett examensarbete. Vi vill studera matematikundervisningen i grundskolan utifrån 
högpresterande elevers perspektiv. Du som får detta brev är utvald att vara med i denna 
undersökning eftersom du uppnår målen för betyget MVG och därmed i vår mening är 
högpresterande. 

Vi befarar att högpresterande elevers åsikter inte har lyfts fram i tillräckligt stor omfattning i 
diskussionen om skolan. Därför vill vi göra en intervju med bl.a. dig för att ta reda på dina 
upplevelser av ämnet matematik. 

Om du ställer upp kommer vi ut till din skola och gör en intervju under en matematiklektion 
eller på en håltimme under vecka 16. Intervju borde ta cirka 40minuter. I uppsatsen kommer 
du anonymiseras och dina åsikter och det du säger till oss kommer inte att kunna kopplas till 
dig som person. För att vi ska kunna dokumentera vad som sagts och arbeta med materialet 
behöver vi spela in intervjun. Enligt skolans regler måste inspelningen sparas i minst tre 
månader efter terminens slut, efter det kommer dock inspelningen att raderas. 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig (telefonnummer nedan). 

Vi hoppas att du vill ställa upp men påpekar att det är helt frivilligt för dig att delta, så om du 
känner att du inte vill bli intervjuad tackar vi för att du ändå har läst igenom hela den här 
informationen. 

Hälsningar  

Lina Sandberg och Ditte Maria Stenberg 

 


