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Abstrakt 

I denna kvalitativa intervjustudie med semistrukturerade frågor belyses högpresterande elevers situation i dagens 

skola i Sverige och vad som påverkar dessa elever till att prestera på en hög nivå. Syftet med denna studie är att 

undersöka huruvida högpresterande elever i matematik blir utmanade och stimulerade i skolan, samt vilka faktorer 

som kan påverkar deras lärande så att de når sin fulla potential.   

Genom att intervjua en lärare och tre högpresterande elever i matematik, på en spetsutbildning i södra Sverige, har 

data insamlats. Resultat visar att högpresterande elever i matematik får acceleration som anpassning, vilket inte 

uppskattades av eleverna. Lärare på spetsutbildningen förordar problemlösning i par eller grupp med gemensam 

redovisning. Detta stödjs också av aktuell forskning.  
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In this qualitative interview study with semi-structured questions, the situation of high-performing pupils in today's 

school in Sweden is highlighted and what influences these students to perform at a high level. The purpose of this 

study is to investigate whether high-performing students in mathematics are challenged and stimulated in school, 

and which factors can affect their learning so that they reach their full potential. 

By interviewing a teacher and three high-performing students in mathematics, on a leading education in southern 

Sweden, data has been collected. Results show that high-performing students in mathematics get acceleration as 

adaptation, which was not appreciated by the students. Teachers at the top education advocate problem solving in 

pairs or groups with joint accounting. This is also supported by current research. 

. 

Keywords 

Good teaching, high-performing students, motivation, visible learning 

 

 

 



 

4 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning och syfte ....................................................................................................7 

1.1 Inledning ............................................................................................................ 7 

1.2 Syfte och frågeställning ..................................................................................... 9 

2 Forskningsbakgrund ................................................................................................10 

2.1 Högpresterande elever i svenska skolan .......................................................... 10 

2.1.1 Lägesbeskrivning av högpresterande elever i svenska skolan....................... 10 

2.1.2 Matematikundervisning i Sverige .................................................................. 11 

2.2 Faktorer som påverkar högpresterande elevers lärande ................................... 13 

2.2.1 Elevers bakgrund ........................................................................................... 14 

2.2.2 Lärare ............................................................................................................. 14 

2.2.3 Faktorer som kan ha betydelse för bra matematiklektioner .......................... 15 

2.2.4 Matematikundervisningens utformning för högpresterande elever ............... 17 

2.3 Formativ bedömning ........................................................................................ 18 

2.3.1 Nivågrupperingens effekter på elevers lärande av varandra. ........................ 19 

2.3.2 Framgångsfaktorer för matematikundervisning ............................................ 22 

2.4 Lärares lärande ................................................................................................. 24 

2.4.1 Lärares kompetensutveckling avseende högpresterande elever .................... 24 

2.5 Hur undervisas det i de länder som presterar bäst i PISA och TIMSS? .......... 26 

2.5.1 Social interaktion ........................................................................................... 26 

2.5.2 Problemlösning .............................................................................................. 27 

2.5.3 Val av pedagogik ........................................................................................... 28 

2.5.4 Undervisning: Synligt lärande - tydliga mål - till undervisningen! ............... 28 

2.6 Elevers lärande i matematik ............................................................................. 29 

2.6.1 Trygga relationer för elevers lärande............................................................. 29 

2.6.2 Samspelet mellan ytliginlärning till djupinlärning ........................................ 30 

2.6.3 Motivationens betydelse för lärandet ............................................................ 31 



 

5 

 

2.6.4 Elevens motivation som drivkraft till lärandet .............................................. 32 

3 Teoretisk förankring .....................................................................................................33 

3.1 Motivation ............................................................................................................ 33 

3.1.1 Yttre faktorer som påverkar elevers motivation ....................................... 35 

3.1.2 Inre faktorer som påverkar motivation .......................................................... 36 

4 Metod ............................................................................................................................36 

4.1 Metodbeskrivning ............................................................................................ 36 

4.1 Urval ................................................................................................................ 37 

4.2 Genomförande och datainsamling ................................................................... 38 

4.3 Analysmetod .................................................................................................... 40 

4.5 Etiska överväganden ............................................................................................. 41 

5. Resultat ........................................................................................................................42 

5.1 Anpassningar som görs för elever i årskurs 4-6 i matematik ............................... 42 

5.1.1 Acceleration som anpassning i matematikundervisningen ............................ 43 

5.2 Motiverande undervisning för högpresterande elever i matematik ...................... 45 

5.2.1 Elevers önskan om arbete med problemlösning ............................................ 45 

5.2.2 Elevers önskan om synligt lärande ................................................................ 48 

5.2.3 Elevers önskan om gruppgemenskap ............................................................ 49 

5.2.4 Elevers önskan om utmanade matematikundervisning ................................. 50 

5.2.5 Elevers önskan om lärarens uppmuntran till fortsatt lärande ........................ 51 

5.2.6 Vikten av samarbete med andra lärare för att utveckla undervisningsmiljön i 

matematik ............................................................................................................... 52 

6 Diskussion och slutsatser ..............................................................................................52 

6.1 Metoddiskussion ................................................................................................... 52 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 54 

6.2.1 Acceleration/grupptillhörighet....................................................................... 55 

6.2.2 Nivågruppering .............................................................................................. 55 



 

6 

 

6.2.3 Tävlingsmoment ............................................................................................ 56 

6.2.4. Problemlösning ............................................................................................. 57 

6.2.5 Formativ bedömning ..................................................................................... 58 

6.3 Slutsats .................................................................................................................. 58 

7 Framtida forskning ..................................................................................................60 

8 Referenser ................................................................................................................61 

8.1 Litteratur .......................................................................................................... 61 

8.2 PDF .................................................................................................................. 63 

8.3 Artiklar och länkar ........................................................................................... 64 

9 Bilagor .....................................................................................................................67 

Bilaga 1 ....................................................................................................................... 67 

Bilaga 2 ....................................................................................................................... 69 

Bilaga 3 ....................................................................................................................... 71 

 



 

7 

 

1 Inledning och syfte 

1.1 Inledning 

Enligt svenska styrdokument (Skolverket 2011) ska alla elever ges möjligheten att 

utvecklas och stimuleras efter sina egna förutsättningar. Eleverna behöver ledning och 

stimulans för att lära sig och för att utvecklas så långt det är möjligt. Detta gäller både 

elever som har svårt att nå uppsatta mål, men även för de elever som med lätthet når dessa 

mål. 

I rapporten Utmanande undervisning till högpresterande elever från Skolinspektionen 

våren 2018 framgår det att högpresterande elever i skolan på gymnasiet uppfattas av 

lärare som en homogen grupp som är självgående och inte behöver någon utmaning, 

därför finns det risk att denna grupp elever inte ges det stöd eller anpassning i 

undervisningen, som de är i behov av (Skolinspektionen 2018). Undersökningen är gjord 

på gymnasieelever och resultatet av undersökningen kan ha relevans för elever 

mellanstadiet. Om dessa elever inte får den stöttning, och de utmaningar, som de behöver 

kan det leda till att dessa högpresterande elever tappar motivationen och presterar sämre 

i skolan som följd av för lite stimulans. Det är slöseri med resurser att inte ta tillvara på 

dessa elevers kapacitet slår Pettersson & Wistedt (2012) fast. 

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

självklart ämne i skolan (Landahl & Lundahl 2017). De senaste årens PISA och TIMSS 

mätningar (PISA är kunskapsmätningar för 14 åriga elever och TIMMS är 

kunskapsmätningar som görs i årskurs 4 och 8) har det framkommit att svenska elevers 

prestationer har försämrats i matematik gentemot tidigare mätningar (Skolverket 2015, 

Landahl & Lundahl 2017). För Sveriges del är trenden att resultaten är på väg att 

förbättras både för lågpresterande elever och för högpresterande elever vilket tyder på att 

Sverige är på rätt väg. I nuläget ligger Sverige på OECD-snittet i matematikämnet medan 

2003 låg PISA resultatet över OECD-snittet i matematik. Sverige behöver duktiga 

matematiker och ett steg i rätt riktning är att ge stöd till potentiella matematiker i skolan. 
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Skolinspektionen (2018) har gjort en granskning under våren 2018 som omfattade 23 

gymnasieskolor. Granskningen gällde hur undervisningen i utvalda klassrum anpassades 

för högpresterande elever. I denna granskning framkom det att i en tredjedel av 

undervisningssituationerna skulle lektionerna behövts ha anpassats bättre till de 

högpresterande eleverna. Efter det som vi själva har iakttagit på våra VFU:er tror vi att 

risken är stor att det ser likadant ut i andra skolor för årskurs 4–6. På samtliga undersökta 

gymnasieskolor fanns lektioner där högpresterande elever fick sitta sysslolösa eller göra 

om uppgifter av liknande art många gånger. I denna granskning framkom även att 40 

procent av lektionerna i matematik innehöll låg stimulans för de högpresterande eleverna. 

Många lektioner började med en genomgång och sedan räknade eleverna på i böckerna 

och bristen på respons och återkoppling på lektionerna var tydliga.  

Men vad är det då som har betydelse för att utveckla högpresterande elever på bästa sätt? 

Enligt forskning styrs högpresterande elever ofta av hög motivation. Det kan vara inre 

eller yttre motivation som elever drivs av. När det gäller inre motivation så drivs eleven 

generellt av att prestera bra för sin egen skull och finner glädje och tillfredställelse genom 

att de har lärt sig något för sin egen skull (Klapp, Adams & Levin 2017). Yttre motivation 

kan vara att eleven strävar efter att få beröm av sin lärare, eller kanske höga betyg. Det är 

många faktorer som samspelar bland annat, elevers socioekonomiska bakgrund, vilket 

kan innefatta vilken hjälp och stöttning eleverna får hemifrån, samt vilka diskussioner 

och vilka samtalsämnen som förs i hemmet. Undervisningen har stor betydelse och hur 

läraren tar tillvara på elevernas kunskaper och återkopplar, som Skolinspektionen nämner 

(Skolinspektionen 2018). 

I denna kvalitativa studie definieras begreppet högpresterande elever som elever vilka 

presterar på en högre nivå än vad genomsnittet elever gör. Det kan även innefatta elever 

som benämns som särbegåvade. Urskiljning mellan de två begreppen högpresterande och 

särbegåvade görs inte i denna studie eftersom studien undersöker elever som presterar på 

en hög nivå i matematik oavsett anledning.  

Vi har gjort en ansats till att se över viktiga aspekter gällande dessa frågor i vår text nedan. 

Ämnet är stort och det berör. Alla elever har lika rätt att bli sedda och att få möjligheten 

att känna sig utmanade och stimulerade i skolan. 



 

9 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida högpresterande elever i matematik 

blir utmanade och stimulerade i skolan, samt vilka faktorer som kan påverkar deras 

lärande så att de når sin fulla potential. 

Frågeställning:  

• På vilket sätt görs anpassningar till högpresterande elever i grundskolans årskurs 

4-6 i matematik?  

• Vilken undervisning hade varit mest gynnsam för de högpresterande eleverna i 

matematik i vår undersökning? 
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2 Forskningsbakgrund 

I följande avsnitt behandlas litteratur kopplat till huruvida anpassningar görs till 

högpresterande på mellanstadiet och hur god undervisning kan se ut. 

2.1 Högpresterande elever i svenska skolan 

Här nedan följer en kort redogörelse för hur situationen för högpresterande elever ser ut 

i den svenska skolan. 

2.1.1 Lägesbeskrivning av högpresterande elever i svenska skolan 

 

Europarådet kom år 1994 med en rekommendation angående undervisningen i skolan. I 

denna rekommendation går att läsa att alla elever ska utmanas på den nivån som de 

befinner sig, alltså att även högpresterande elever har rätt att utmanas så att de kan nå en 

ännu högre nivå (Europarådet 1994). Detta kan vi numera också läsa i den svenska 

läroplanen (Skolverket 2011). Men det var inte förrän senare som dessa frågor på allvar 

började diskuteras i Sverige (Wistedt 2005). År 2002 - 2003 togs dessa frågor upp i den 

politiska budgetpropositionen för första gången (Wistedt 2005). 

 

För att sammanfatta Europarådets rekommendation nr 1248 (Europarådet 1994) kan 

följande sägas: Att varje individ har rätt till lämplig undervisning. Alla som är i behov av 

särskilda stödåtgärder i skolan ska få det. Detta gäller alltså också för de högpresterande 

eleverna. Genom att ge rätt stöd till de högpresterande eleverna menar Europarådet att 

det kommer vara gynnsamt både på individnivå, och i förlängningen på samhällsnivå 

(Europarådet 1994). 

 

Att inte ta tillvara på dessa elevers förmågor och kapacitet kan leda till att 

samhällsutvecklingen inte gynnas i förlängningen (Liljedahl 2017). Detta håller även 

Pettersson och Wistedt (2012) med om att barn som lätt klara skolans kunskapskrav bör 

få möjlighet till lämplig utbildning som hjälper dem att utvecklas för deras eget bästa men 
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också för hela vårt samhälle (Pettersson & Wistedt 2012). Vidare skriver de att det är 

slöseri med resurser för samhället att inte stimulera dessa barn och det har inget samhälle 

råd med att inte ta tillvara på (Pettersson & Wistedt 2012). 

 

Liljedal är noga med att lyfta fram att vi har olika begåvning men att vi är lika värda 

oavsett detta. Många av de elever som skulle kunna definieras som högpresterande trivs 

sämst i skolan, de presterar och lär sig minst (Liljedahl 2017). Understimulansen av barn 

kan få olika uttryck som exempelvis utåtagerande beteende och störande uppträdande 

under lektionerna är ett par exempel. De barn som är mer blyga och tillbakadragna kan 

må dåligt och visa tecken på ångest. Detta kan resultera i att barnen felaktigt får diagnoser 

av typen ADHD eller Aspergers syndrom (Liljedahl 2017). Dessa diagnoser i sin tur kan 

leda till en felaktig självbild som eleven bär med sig hela livet. Ofta är det föräldrarna 

och inte skolan som upptäcker att deras barn är av högre begåvning men många blir 

faktiskt inte upptäckta. Dessutom är det fler pojkar och färre flickor som upptäcks och då 

är det också en jämställdhetsfråga enligt Liljedahl (2017). En annan viktig aspekt som 

framkommit är elevernas sociala bakgrund som kommer att diskuteras i nästa avsnitt. 

 

2.1.2 Matematikundervisning i Sverige 

 

Trenden i svensk matematikundervisning är enligt Löwing (2006) att lärarna är styrda av 

läromedlen och att läraren har tappat kontrollen över undervisningen. Löwing menar 

vidare att när läraren bara följer bokens upplägg förlorar läraren kontrollen över 

undervisningen. (Löwing 2006). Eleverna lämnas själva med läromedlet och får därmed 

själva försöka förstå sig på förklaringar och uppgifter som de stöter på. Läraren fungerar 

då mer som en handledare som ska hjälpa eleverna enbart när de stöter på problem 

(Löwing 2006). Detta kan leda till att eleverna tappar motivation och oftast lämnas 

ensamma i sitt lärande.  

 

Enligt vår erfarenhet från våra verksamhetsförlagda utbildningar som vi har genomfört 

under vår lärarutbildning och den forskningen som vi har läst (Östlund 2012) är 
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individuellt räknande fortfarande vanligt förekommande under matematiklektionerna. 

Detta trots att olika kompetensutvecklingsprojekt så som Matematiklyftet har genomförts 

de senaste åren på skolor runt om i Sverige. Det har dessutom kommit en ny läroplan som 

mäter andra kunskaper (Skolverket 2011). Löwing menar att detta sätt att arbeta på som 

lärare får konsekvenser för elevens lärande. Hon menar att elever kan tappa motivation 

och att de blir ensamma i sitt lärande vilket även andra forskare på fältet ger stöd för 

(Östlund 2012, Pettersson & Wistedt 2013). Tankar om detta var delvis en anledning till 

matematiklyftets uppkomst samt sjunkande resultat i PISA och TIMS (Landahl & 

Lundahl 2017). 

 

Gällande de högpresterande eleverna så behöver de också hjälp och vägledning precis 

som alla andra elever (Bargar 2001). Det kan anses stötande att ge extra 

undervisningsstöd (resurser) till elever som redan klarar kunskapskraven för ämnet när 

det finns elever som inte når upp till dem (Alodi Westling 2014), men enligt våra gällande 

styrdokument (Skolverket 2011) har samtliga elever rätt att utvecklas på sin nivå och i 

sin takt. Här har skolan en stor utmaning. Det har sedan länge påpekats att dessa elever 

inte hinns med, att lärare signalerar att de lämnar elever som dessa att arbeta mer 

självständigt medan läraren uteslutande fokuserar på de elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven. En utredning har gjorts av Skolinspektionen (2018) som belyser 

bristerna som finns att elever inte stimuleras tillräckligt i svenska skolor idag. Enligt våra 

erfarenheter av våra verksamhetsförlagda utbildningar är vi av uppfattningen att det 

fortfarande råder brister gällande att stimulera de som ligger långt fram i undervisningen. 

Att det fortfarande bara är de lågpresterande eleverna som inte når målen som får de extra 

resurserna och de högpresterande eleverna får arbeta själva eller används som lärare till 

sina klasskamrater är något som vi har noterat. 

 

I Bagers studie (2001) kan det läsas att barn som är duktiga i en idrott ofta blir hyllande 

som hjältar i klassen. De får stor uppmärksamhet av lärare eller tränare vilket också Alodi 

Westling (2014) håller med om. Men barn som presterar bra i skolan får inte samma 

bemötande med uppmärksamhet och status. Istället blir de understimulerade och används 

ofta som hjälplärare för sina klasskamrater. Det är viktigt att även denna grupp av elever 

får undervisning och inte bara lämnas själva med sitt lärande. Dessa elever behöver 
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intressanta, utmanande och stimulerande uppgifter för att beredas möjligheten att 

utvecklas. Bara för att elever en gång har blivit definierad som högpresterande, behöver 

det inte betyda, att de för alltid kommer att vara högpresterande. Dessa elever är också 

beroende av vilken stimulans de får i skolan (Alodi Westling 2014, Ziegler 2010). 

 

Ibland kan det vara så att elever redan kan mycket vid genomgångar av nya kapitel och 

kommer därför inte lära sig så mycket nytt under det nya avsnittet, alltså eleverna 

stimuleras inte tillräckligt då.  SOU ger sitt stöd till detta, att elever inte stimuleras utifrån 

den nivå som de befinner sig på, och tar även upp att det missgynnar svagpresterande 

elever likväl som högpresterande elever (SOU 2004).  Löwing (2006) menar att en 

förklaring till varför vi lämnar våra högpresterande elever själva utan tillräckliga 

utmaningar och stimulans i skolan kan vara de generella ekonomiska nedskärningarna 

som skolan drabbades av på 1990-talet och denna drabbade matematikundervisning extra 

hårt.  

 

En annan viktig aspekt anser Ersgård (2016) gäller den förändrade synen på lärandet som 

under denna tid framförts att det kommer inifrån och att eleverna skapar sitt eget lärande 

vilket ledde till nedskärning av personal. Vidare diskuterar Ersgård, vilket vi också 

nämner längre fram i arbetet under rubriken PISA och TIMSS, att svenska elevers 

sjunkande resultat i internationella mätningar kan vara konsekvenser av detta (Ersgård 

2016). 

 

2.2 Faktorer som påverkar högpresterande elevers 

lärande 

I följande avsnitt kommer det att beskrivas vad som kan påverka högpresterande elevers 

lärande. 
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2.2.1 Elevers bakgrund 

 

Elevers socioekonomiska bakgrund har betydelse för hur de presterar i skolan (Pettersson 

& Wistedt 2013).  Enligt internationell forskning är det ett vanligt förekommande 

problem att få syn på socialt missgynnade elever som är högpresterande, då de inte har 

samma stöttning hemifrån (Pettersson & Wistedt 2013). Många spetsgrupper i matematik 

består till större delen av elever med hög socioekonomisk bakgrund som får mycket 

uppbackning hemifrån (Westling & Allodi 2014). Elever från lägre socioekonomisk 

bakgrund kanske inte har liknade uppbackning hemifrån. Vilket kan medföra att eleven 

uppvisar ett problemskapande beteende.  Läraren får då svårt att få syn på vilka kunskaper 

eleven egentligen har. Risken är då att om förmågan och viljan att prestera på en hög nivå 

finns hos dessa elever kan de tappas bort längs skolgången om de inte får tillräcklig 

stöttning hemifrån (Allodi & Westling 2014,  

Pettersson & Wistedt 2013). 

 

2.2.2 Lärare 

 

Om läraren inte ges bästa möjliga förutsättningar till att planera sin undervisning och göra 

efterarbete så som att utvärdera undervisningen efter lektionerna, kommer eleverna att bli 

lidande i det långa loppet (Ersgård 2016). Löwing (2006) tar också exemplet i sin 

undersökning gällande lärare som är stressade och springer mellan lektioner. Tid till 

eftertanke och reflektion verkar inte finnas och självklart blir undervisningen lidande då. 

 

Besparingarna har lett till att lärare inte ges rätt förutsättningar för att ägna tid åt att 

planera sin undervisning, och inte heller att sedan ägna sig åt arbete efter lektioner 

(Löwing 2006). Bristfällig planering och efterarbete leder till att läraren tappar kontrollen 

över elevens lärande och läraren vet då inte var de befinner sig kunskapsmässigt och var 

eventuella kunskapsluckor förekommer. Löwing anser att eleverna får kunskapsluckor 

när de uppmanas att hoppa över uppgifter när de kör fast. I undervisningen blir det 

viktigare att bli klar med boken än att få förståelse för matematiken som tränas (Löwing 

2006). När elever misslyckas i skolan hamnar problemet enbart hos den enskilda eleven 
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och misslyckandet blir aldrig något som tas upp och görs till en allmän lärandesituation i 

klassrummet där alla får möjlighet att hjälpas åt och resonera fram en hållbar lösning. Ett 

sådant arbetssätt skulle vara mer motiverande och mer gynnsamt för elevernas lärande 

(Löwing 2006).  

 

I detta avsnitt har vi tagit upp att det finns stora brister i den svenska 

matematikundervisningen så som att elever lämnas ensamma med sitt lärande, och att 

dessa brister verkar ha förkommit under en ganska lång tid. De senare åren har 

Matematiklyftet genomförts på skolor runt om i Sverige som en kompetens utvecklande 

åtgärd. Matematiklyftets syfte har varit att höja lärarnas kompetens inom 

matematikundervisningen och i det långa loppet att ge eleverna bättre undervisning 

(Östlund 2012). Men Skolinspektionens (2018) granskning visar att det fortfarande finns 

brister i undervisningen vad det gäller att stimulera högpresterande elever 

(Skolinspektionen 2018).  

 

Vi har tagit upp litteratur som anser att lärarna inte ges rätt förutsättningar för att göra sitt 

jobb på bästa sätt och att detta i slutändan drabbar eleverna.  

Hur vi ser på framgång är också något som har betydelse för våra högpresterande elever. 

Skolans bemötande av elever som är duktiga i idrott skiljer sig åt i jämförelse med hur 

bemötandet är mot de elever som är duktiga i skolan.  

Slutsatser utifrån detta är att det finns brister i matematikundervisningen i Sverige men 

det finns många tankar om hur det kan bli bättre.  

2.2.3 Faktorer som kan ha betydelse för bra matematiklektioner 

 

Enligt vår erfarenhet tycker elever och lärare om att arbeta i matematikboken och mycket 

av undervisningen utgår ifrån den. I de fall läraren förlitar sig för mycket på 

matematikboken eller om eleverna själva får planera och bestämma vilka sidor de ska 

arbeta med, är det stor risk att eleverna endast får kommunicera matematik när de stöter 

på problem. I övrigt är det tyst räkning som gäller (Ahlberg 2001). Det finns då stor risk 

för att elever som nu arbetar med boken och med tystlärande istället för att reflektera över 
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sitt lärande börjar att tävla med klasskamraterna om vem som har hunnit längst i boken 

(Ahlberg 2001). Vidare finns det fler faktorer som styr undervisningen i skolan nämligen 

skolans ekonomi. För att spara pengar gör ofta huvudmännen klasser med många elever. 

Detta resulterar då i att läraren får mindre tid för att bemöta och hjälpa varje enskild elev 

vilket hade varit önskvärt för läraren i sitt arbete med att hjälpa eleven framåt i sitt lärande 

(Ahlberg 2001). Huruvida klasstorlek påverkar resultaten råder det delade meningar om. 

Enligt Hattie (2012) spelar klassens storlek inte så stor roll för vilka resultat som uppnås 

bland eleverna, men det finns däremot annan forskning (Blatchford 2015) som anser att 

det inte bara beror på klasstorlekar gällande elevers prestationer. Det går inte bara att titta 

på länder där stora klasser förekommer och som har lyckats bra i internationella 

mätningar och säga att klasstorlekar inte spelar någon roll. Han menar att i dessa länder 

finns ett helt annat föräldraengagemang och att majoriteten av eleverna i länder som Kina, 

Singapore och Japan får privatundervisning utöver skoltid många timmar i veckan. 

Blatchford (2015) kritiserar dessutom Hatties metastudie analysforskning för att ha 

använt sekundära källor. 

 

Många elever som är högpresterande i skolan har lätt för att ta till sig information men 

har inte nödvändigtvis en bra studieteknik vilket kan försvåra för dem längre fram i 

utbildningen när det blir mer komplicerat och de inte har lika lätt för att förstå på en gång. 

Det finns då en risk för att dessa elever tappar intresset och lägger av helt vilket leder till 

att deras prestationer sjunker (Engström 2007).  

 

Det verkar alltså som att vilka läromedel som finns till hands och hur dessa används har 

stor betydelse för hur det går för eleverna. Vid ensidigt användande av läromedel tenderar 

eleverna att ägna sig för mycket åt tyst lärande och att de kanske inte utvecklas till sin 

fulla potential. Vidare kan sägas att skolors ekonomi och förmåga att ha mindre 

klasstorlekar har betydelse för elevers prestationer. Men kanske har det mest betydelse 

för lärarens arbetsmiljö. Men i det långa loppet borde en stressad lärare ha en negativ 

påverkan på sina elevers lärande och förmåga till en positiv utveckling. Om en lärare 

upplever att den har alldeles för många elever som den ska följa upp och utmana och att 

tiden inte räcker till borde det rimligen få konsekvenser för eleverna och deras lärande.  
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Att lära sina elever om studieteknik verkar också vara något viktigt. Det räcker kanske 

inte att bara ha lätt för att ta till sig och lära nytt. En god studieteknik är att föredra om 

elever ska hålla ut även när skoluppgifter blir mer avancerade. 

2.2.4 Matematikundervisningens utformning för högpresterande elever 

 

Som vi tidigare nämnt har högpresterande elever samma rätt som alla andra elever att bli 

stimulerade på sin nivå. Det har också rätten att få möta nya utmaningar i skolan varje 

dag och att få känna sig stimulerade, lyssnade till och sedda, detta leder i förlängningen 

till lusten att lära genom livet. I Bargers studie från 2001 om högpresterande elever kan 

vi läsa att högpresterande elever gynnas av problemlösning för att utveckla sitt sätt att 

tänka matematik och för att hålla uppe motivationen, detta anser även Nolte och 

Pamperien (2017). Det har visat sig att högpresterande elever som fick arbeta med 

problemlösning presterade bättre än vad de gjorde på en vanlig matematiklektion (Nolte 

& Pamperien 2017). Det är slöseri med tid att låta eleverna arbeta med saker de redan kan 

anser Barger (2001). Detta utvecklar inte eleverna utan de står och trampar på samma 

ställe utan att komma vidare.  

 

Det kan då vara bättre att ge dem uppgifter som fördjupar deras kunskaper eller breddar 

dem (Nolte & Pamperien 2017). Läraren behöver dock vara uppmärksam på om det 

förekommer områden som eleven inte behärskar så att eleven inte får kunskapsluckor 

(Löwing 2006). Läraren kan även utveckla redan befintliga uppgifter och låta alla elever 

arbeta med samma uppgifter fast på olika nivå, att uppgifterna görs klurigare och svårare 

efter behov. Detta möjliggör att alla elever kan vara delaktiga och arbeta med samma 

uppgift fast på olika nivåer. Detta förespråkar även Hagland, Hedren och Taflin (2005). 

Sedan kan alla elever tillsammans redovisa sina uträkningar som i sin tur kan leda till rika 

nyanserade diskussioner där eleverna får möjligheten att lära av varandra (Barger 2001, 

Hagland, Hedren & Taflin 2005).   

 

Sammanfattningsvis av detta stycke kan vi anta att problemlösning gynnar och utmanar 

högpresterande elever samt att motivationen hålls upp Läraren behöver verkligen ha 
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kunskaper om var alla elever befinner sig så att de kan utmanas på deras rätta nivå. Detta 

leder oss vidare in på nästa stycke som är formativ bedömning. 

2.3 Formativ bedömning 

Formativ bedömning handlar enligt Skolverket (2019) om att arbeta aktivt mot en 

lärandekultur och ett undervisningsklimat där eleverna erbjuds möjligheten att lära sig att 

lära och att de vill lära. Att vara tydlig med målen för undervisningen och hur dessa kan 

uppnås av eleverna stödjer formativt sätt att arbeta. Var eleven befinner sig i förhållande 

till målen just nu och läraren skapar situationer som synliggör detta är ett annat sätt. Ett 

tredje, vilken återkoppling ger bäst hjälp till eleven så den kan komma vidare. Med tanke 

på detta hur bör läraren då ändra sin undervisning för att hjälpa eleven på bästa sätt 

(Skolverket 2019). Jönsson (2017) har samma uppfattning som Skolverket. Vidare 

skriver Jönsson (2017) att den informationen eleven delger läraren genom dess 

bedömning bör användas så den hjälper eleven framåt och riktas mot skolans långsiktiga 

mål. Dessutom föreslår Jönsson att läraren ska engagera elever att hjälpa varandra att 

bedöma varandras arbeten på detta sätt blir elevernas lärande roligare och ger en djupare 

förståelse (Dylan & Leahy 2018, Jönsson 2017). Det framgå också att eleverna upplever 

att alla lär sig mer och bättre med ett formativt förhållningssätt, inte bara de som presterat 

bra och når målen utan alla erbjuds möjligheten till ett mer gynnsamt lärande. Detta 

förhållningssätt skapar nya rutiner som leder till en klassrumsmiljö där läraren ges 

möjlighet att ta reda på vad eleverna har för förkunskaper och eleverna kan ta ansvaret 

över sitt eget lärande. Dylan menar att framtiden ägs av den som vill fortsätta att lära. Det 

är därför så viktigt att alla lärare oavsett ämne tillämpa denna teori (Dylan & Leahy 2018). 

Enligt Dylan finns det fem nyckelstrategier för formativ bedömning (Dylan& Leahy 

2018).  

• Strategi 1. Klargöra, här handlar det om att få eleverna att förstå lärandemålen 

och framgångskriterierna. Här menar Dylan att läraren ska visa, klargöra och 

försöka skapa förståelse för lärandemålen och hur det faktiskt konkret kan se 

ut när elever når målen.  

• Strategi 2. Att skapa och leda fruktsamma diskussioner, uppgifter och 

aktiviteter som lockar till lärande. Läraren har här till uppgift att skapa en 

klassrumsmiljö som synliggör elevernas förkunskaper och hur läraren ska 

bygga vidare så eleverna lär sig så mycket som möjligt.  
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• Strategi 3. Att ge återkoppling som för lärandet framåt. Läraren behöver ge 

feedback på ett sätt som eleven förstår och kan ta till sig och dessutom leder 

lärandet framåt.  

• Strategi 4. Engagera eleverna som läranderesurser för varandra. Att vi lär av 

varandra har länge varit känt och våra styrdokument eftersträvar också detta. 

Här är det viktigt att eleverna förstår att de inte ska rätta varandra utan hjälpa 

varandra komma vidare i sin utveckling.  

• Strategi 5. Att aktivera eleverna som ägare till sin egen kunskap. Här menas 

inte att eleverna ska sätta betyg på sig själva utan att de ska få syn på sitt eget 

lärande. Eleverna kan jämföra sina uppgifter med en exempeluppgift för att få 

syn på sitt eget lärande, detta kan vara ett sätt som klargör för eleven vilken 

nivå den ligger på.  

Genom dessa strategier menar Dylan att det leder till en mer gynnsam lärandemiljö för 

eleverna, där nyfikenhet och ett livslångt lärande stimuleras (Dylan & Leahy 2018). 

Jönsson (2017) tar upp i princip samma strategier, men använder andra benämningar på 

strategierna (Jönsson 2017).  

Ett citat som kan vara en bra inspiration för alla elever är:  

        Kört fast?  

           Bra! Det lönade sig att komma till skolan idag!  

           Lycka till med tänkandet! (Dylan & Leahy 2018, s107). 

2.3.1 Nivågrupperingens effekter på elevers lärande av varandra. 

 

Genom att dela in elever i olika grupper där eleverna har mer likande kunskaper så gynnas 

elevens lärande, alltså skillnaderna mellan elevernas kunskaper bör inte vara för stora för 

att eleverna ska kunna använda sig av varandra som lärkamrater och utveckla varandras 

lärande (Hattie, Fisher & Frey 2017). Ett exempel på hur en lärare kan göra vid 

gruppindelning av elever är följande: Läraren kan exempelvis titta på tidigare testresultat 

av eleverna som till antal är 40 stycken. Läraren delar sedan in eleverna enligt följande: 

1 tillsammans med 20, 2 tillsammans med 21 och så vidare. Läraren parar alltså inte ihop 

den elev som hade bäst resultat med den som hade sämst resultat. Utan de elever med 

bäst resultat paras ihop med elever som hade resultat någonstans i mitten. Högpresterande 

elever får då möjligheten att sätta ord på sin kunskap och förklara för sina kamrater vilket 

då får som följd att de äger sitt kunnande (Hattie Fisher & Frey 2017).  
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Det verkar alltså vara som så att om skillnaderna är för stora mellan elevernas nivåer har 

eleverna svårare att samarbeta och lära av varandra.  

 

Hattie skriver också att så kallad acceleration som metod som att hoppa över en årskurs 

är något som har hög påverkan på elevernas studieresultat (Hattie, Fisher & Frey 2012).  

För att möta elevers olika kunskapsnivåer kan ett alternativ vara att använda sig av 

differentierad undervisning gällande innehåll, metod, resultat och lärmiljö. Det innebär 

att läraren är proaktiv och har planerat undervisningen så den möter två till fem olika 

nivåer och det innebär inte att pedagogen har en särskild planering för varje enskild elev 

(Handlingsplan 2016). Att anpassa enligt Tomlinsons differentieringprincip innebär 

(Handlingsplan 2016):  

• innehåll, elever får olika material att jobba med. 

• metod, pedagogen möjliggör och tillåter olika arbetssätt. 

• resultat, att en uppgift ger möjlighet att nå olika resultat för olika individer. 

• lärmiljö, elever ges möjlighet att arbeta enskilt eller i grupp, att arbeta online i 

en grupp med andra elever kan också möjliggöras. Exempelvis att eleven får 

möjlighet att arbeta över nätet med andra högpresterande elever eller att eleven 

får handledning av en lärare för högre stadie för att utveckla sin matematik. 

Det finns tre vedertagna metoder som har stöd både i nationell och i internationell 

forskning för att höja och behålla motivationen för högpresterande elever (Handlingsplan 

2016).  

En metod är acceleration vilket innebär att barnet eller eleven, arbetar och får 

undervisning i en snabbare takt än sina jämnåriga kamrater, inom områden där de är 

särskilt begåvade. Acceleration kan även vara att barnet eller eleven ingår i grupp med 

äldre barn på hel- eller deltid. Ett annat sätt kan vara att barnets skolstart tidigareläggs 

eller att eleven flyttas upp en eller flera årskurser.  

 

En annan metod är berikning som innebär att barnet eller eleven får möjlighet till att 

fördjupa sig när det obligatoriska momentet redan behärskas. Det extra lärostoffet bör 

dock ha anknytning till elevens färdigheter och behov. Berikning kan bland annat 

innebära att barnet eller eleven får arbeta med mer utmanande undervisningsmoment eller 
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får göra ett fördjupningsarbete inom ett intresseområde. Till exempel kan en mentor med 

specifika kunskaper utses för att stimulera barnet eller eleven.  

Den tredje metoden är aktiviteter utanför skoldagen vilket innebär att barnet eller eleven 

får möjlighet att göra något ytterligare som inte ingår i läroplanen som tillexempel att 

träffa andra högpresterande barn eller elever i olika sammanhang. Det kan även innebära 

att delta i spetsundervisning i ett specifikt ämne (Handlingsplan 2016). 

Spetsgruppsundervisning innebär att elever som presterar på en högre nivå i ett ämne, i 

detta fall matematikämnet, undervisas i homogena grupper. Alltså tillsammans med andra 

elever i samma situation (Szabo 2018). Dessa grupper kan vara åldersblandade, men 

behöver inte vara det. Det viktigaste är att dessa grupper består av enbart elever som 

presterar på en hög nivå inom ämnet (Szabo 2018). Undervisningen i dessa grupper bör 

arbeta mycket med problemlösningsuppgifter som eleverna tillåts diskutera mycket med 

varandra. Vidare är det också viktigt att eleverna tänker mer på varför de gör olika saker 

än hur de gör dem (Szabo 2018). Mycket tyder på att elever i dessa grupper håller sin 

motivation uppe på grund av att uppgifterna ligger på en hög nivå (Szabo 2018). Att få 

fundera och arbeta med en uppgift på djupet anses motiverande av elever inom dessa 

grupper (Szabo 2018). 

Enligt en studie genomförd av Nolte och Pamperien (2017) jämför de undervisningen i 

en blandad klass med undervisningen i en spetsgrupp. De låter elever i båda grupperna 

arbeta med problemlösningsuppgifter om olika mönster. Deras slutsats av studien är att 

eleverna i båda grupperna kan arbeta med dessa uppgifter men att eleverna i spetsgruppen 

löser dem snabbare och därför mår bra av att vara i en grupp med likasinnade. Eleverna i 

spetsgruppen presenterar också lösningar på en kognitivt högre nivå än vad eleverna gör 

i den blandade klassen (Nolte & Pamperien 2017). Nolte och Pamperien (2017) menar 

precis som Szabo (2018) att elever i spetsgruppen gynnas och stimuleras av att få fördjupa 

sig och diskutera med likasinnade. 

Att nivågruppera elever kan vara positivt för många elever. Men det har visat sig att det 

är de högpresterande eleverna som gynnas mest av att få arbeta i homogena grupper 

medan medel och lågpresterande elever drar fördel av att arbeta i heterogena grupper 

(Venkatakirshman & Wiliam 2003). Differentiering innebär att möta elever på olika 
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nivåer, gruppindelning efter matematisk förmåga baserat på tidigare resultat kan vara ett 

sätt att differentiera (Wallby, Carlsson & Nyström 2001). 

 

Ett annat sätt att differentiera kan vara att inom en heterogen grupp erbjuda liknande 

uppgifter men med olika svårighetsgrad exempelvis rika matematiska problem där 

eleverna kan ge lösningar med olika kvalitet. En risk med att nivågruppera utifrån ett 

elevperspektiv kan vara att elever upplever att de blir bedömda utefter gruppens 

prestationer, vilket skulle kunna medföra att om de hamnar i en grupp som presterar på 

en lägre nivå så får de ett lägre betyg (Nyström 2003). Det har också framkommit av 

tidigare forskning att elever som ligger på gränsen mellan två nivågrupper gynnas av att 

placeras i den högre gruppen (Nyström 2003). En annan risk kan vara att läraren har lägre 

förväntningar på den elevgruppen som är långsammare eller inte presterar på samma nivå 

som den grupp som är snabbast och presterar på en högre nivå (Wallby, Carlsson & 

Nyström 2001). 

 

För högpresterande elever kan vi då dra slutsatsen utifrån texten ovan att de gynnas av 

homogena grupper där de får utrymme till rika diskussioner med elever på samma nivå 

som de själva. Differentierade uppgifter där det finns många olika sätt att lösa problemet 

kan också vara ett sätt för läraren att utmana högpresterande elever, liksom att låta dessa 

elever arbeta tillsammans med elever på ett högre stadie. 

2.3.2 Framgångsfaktorer för matematikundervisning 

 

Enligt Thoren (2009) finns det tre framgångsfaktorer för en matematiklärare, att läraren 

har ett engagemang och genuint intresse för matematikundervisning, att variera 

undervisningen och till sist att individualisera undervisningen för att nå varje elev. Enligt 

SOU (Matematikdelegationen 2004) fungerar enbart varierande matematikundervisning 

om den är väl genomtänkt. Som tillägg till detta är det viktigt att göra en långsiktig 

planering för varje högpresterande elev som följer med eleven genom hela skolgången 

(Löwing 2006). Det är därför viktigt att lärare som lämnar över elever ser till att informera 

den kommande läraren om elevens kunskapsnivå och vad det är som de har jobbat med 
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under de gångna åren (Löwing 2006). Men det är också av vikt att läraren har kontakt 

med lärare på högre stadie för att få reda på vilka svårigheter och fallgropar som finns 

och på så sätt få möjlighet att förebygga dem redan på en lägre nivå.  

 

Kontinuitet i undervisningen och ordentlig kommunikation mellan lärare om alla elever 

verkar vara viktigt så att man minimerar risken för att kunskapsluckor hos eleverna 

uppstår, men också för att elever som arbetar på en högre nivå ska få rätt utmaningar när 

de byter stadie.  

 

Hattie använder sig av sina teorier om effektstorlek eller påverkansfaktorer på 

undervisning som han har forskat fram genom så kallad metastudieanalyser. Han 

fokuserar sina teorier om vad som har stor betydelse för elevers utveckling till att bara 

omfatta just matematikundervisning (Hattie, Fisher & Frey 2017). Hattie diskuterar 

dialogisk undervisning och det som benämns som strukturerad undervisning (Hattie, 

Fisher & Frey 2017). Hattie menar att dialogisk undervisning inte ska misstas för ett 

klassrum med en massa prat och att strukturerad undervisning inte ska misstas för det 

som benämns som katederundervisning. Hattie definierar strukturerad undervisning som 

en målmedveten strukturerad och elevcentrerad undervisningsmetod. Strukturerad 

undervisning innebär vidare att läraren bestämmer lärandemål för lektionerna och är 

tydlig med att visa vilka kriterierna är för att nå målen. Läraren visar eleverna genom 

modellering hur de kan uppnå målen. Läraren utvärderar kontinuerligt om eleverna når 

de uppsatta målen för undervisningen. Läraren sammanfattar sedan det eleverna har lärt 

sig vid en summering i slutet av lektionen. Genom att titta tillbaka på lärandemålet och 

visa vad eleverna faktiskt har lärt sig (Hattie Fisher & Frey 2017).  

 

Ett dialogiskt klassrum innebär att fokus ligger på elevernas samtal antingen i grupper 

eller i par och sedan i helklass. Själva samarbetet mellan elever ses som något centralt. 

Hattie tar exempel med lärare som låter diskutera matematik för att genom 

kommunikationen utveckla sin matematiska förståelse och fördjupa 

begreppsuppfattningen för det aktuella arbetsområdet (Hattie Fisher & Frey 2017).  
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Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det är viktigt att undervisningen är väl 

planerad och genomtänkt. Eleverna behöver veta vilket lärandemål och syfte som finns 

med undervisningen. Läraren behöver veta var varje elev befinner sig och hur de kan 

utmanas. Att försöka tillhandahålla ett dialogiskt klassrum kan ge möjlighet för varje elev 

att utvecklas utifrån sin egen potential.  

 

2.4 Lärares lärande 

I detta avsnitt redogörs för faktorer som kan ha betydelse för en gynnsam undervisning 

för högpresterande elever. 

2.4.1 Lärares kompetensutveckling avseende högpresterande elever 

 

Kollegialt lärande innebär att lärare lär och utvecklas tillsammans med sina kolleger. Tid 

till kompetensutveckling för lärare och tid till kollegialt lärande är otroligt viktigt 

(Timperley 2013). Men målet med det kollegiala lärandet och kompetensutveckling av 

lärare måste alltid vara att göra undervisningen för eleverna bättre och därmed också en 

högre måluppfyllelse hos eleverna. Det kompetensutvecklande arbetet av lärare på skolor 

måste alltså utvärderas ordentligt, och då är det viktigt att det är hos eleverna och deras 

lärande som fokus ska ligga när utvärderingar görs (Timperley 2013). Att bara göra 

utvärderingar av lärare och skolledare efter kompetensutveckling är inte fruktbart utan 

det viktigaste är alltid hur bra blev det för eleverna. Vad har eleverna fått ut av att lärarna 

har varit på utbildning Timperley 2013). 

 

Vikten av att lärare vågar visa sina egna misslyckanden för att de ska kunna bli bättre 

genom det kollegiala lärandet. För det är när vi delar med oss av misstag som vi också 

kan bli bättre som lärare (Timperley 2013). Något som vi har märkt när vi har varit ute 

på verksamhetsförlagda utbildningar är att många lärare verkar tycka att det är svårt att 

dela med sig av misstag och olika svårigheter som de möter. De gånger som vi har 

uppmärksammat att vissa elever får jobba på med saker som de redan behärskar och inte 

möter några nya utmaningar har lärarna visat sig oförstående och till och med hävdat att 
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de visst simulerar sina elever tillräckligt. Vi som lärare måste våga säga att vi inte alltid 

räcker till själva. Att vi ibland får elever i våra klasser som vi har svårigheter att stimulera 

tillräckligt. Då måste vi våga prata med kolleger och ta hjälp av andra för att göra det 

bästa för elevens rätt till utveckling. 

 

Det är viktigt att lärare ges rätt förutsättningar för att vara bra lärare och då är det viktigt 

att lärare utbildas kontinuerligt och att skolor erbjuder goda möjligheter att utveckla det 

kollegiala lärandet. Men så ser det tyvärr inte alltid ut på skolorna i Sverige idag 

(Timperley 2013). Lärare som springer mellan lektioner, hoppar in och vikarierar för 

kolleger, samt en tung administrativ börda ger sämre förutsättningar för lärare att lyckas 

vara bra lärare. Nödvändigt arbete där lärare får ta del av kollegers lektioner och diskutera 

och utvecklas tillsammans med kolleger bortprioriteras i dagens skola, och eleverna blir 

de som blir lidande när vägen till god undervisning inte ges de bästa förutsättningarna 

(Timperley 2013).  

 

Timperley som nämndes tidigare och som har skrivit mycket om kollegialt lärande 

intervjuades av tidningen Pedagogiska Magasinet (2015) där säger Timperley att det är 

ytterst viktigt att arbetet med kompetensutveckling för lärare och att lärare ges möjlighet 

att arbeta med kollegialt lärande är viktigt. Men för att goda resultat ska nås är lokal 

förankring viktigt och att verksamheten har tittat på vilka behov som finns just i den egna 

verksamheten. Timperley menar att reformer som Läslyft och Mattelyft som vi har sett 

inom den svenska skolan de senaste åren kanske inte ger det resultat som förväntats på 

förhand just för att de inte är lokalt förankrade och behoven på enskilda skolor inte har 

haft så stor betydelse för upplägget av denna form av kompetensutveckling och kollegiala 

lärande (Bengtsson 2015). Det menas att mycket av det kollegiala lärandet som sker ute 

på skolor runt om i Sverige sker informellt och detta är ett problem (Bengtsson 2015). 

Det kan vara så att lärare träffas på fritiden eller och tipsar varandra och delar med sig av 

sina erfarenheter. De kanske pratar kort med varandra i korridoren. Lärarna är då inte 

medvetna om att de sysslar med kollegialt lärande. Det betyder att det är viktigt att lärare 

får syn på det kollegiala lärandet som sker, men också att det kollegiala lärandet lyfts från 

att vara en inofficiell företeelse till att bli något som är inplanerat på arbetstid och att det 

ges ordentligt med tid och goda förutsättningar från skolledningen för att arbetet och 
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resultaten ska bli så bra som möjligt (Bengtsson 2015). Lärare behöver ges möjlighet att 

utveckla sina ämneskunskaper och sina didaktiska kunskaper tillsammans med andra 

lärare och det är viktigt att de ges så goda förutsättningar till detta som möjligt för att 

undervisningen till eleverna ska bli så bra som möjligt (Bengtsson 2015). 

 

Det betyder att det är viktigt att detta arbete får ta tid och att det är något som det ska 

arbetas med under lång tid. Det är resursslöseri att ha korta projekt som bara blir ett i 

mängden av projekt som ska genomföras på skolorna (Bengtsson 2015).  

 

För att sammanfatta det här stycket där det kollegiala lärandet och kompetensutveckling 

av lärare har diskuterats kan följande sägas: 

Om lärare i större utsträckning tar hjälp av varandra kanske högpresterande elever skulle 

kunna stimuleras bättre i skolan än vad de kanske gör idag.  

 

Om lärare kompetensutvecklas och får möjligheter att utveckla sin undervisning kanske 

högpresterande elever skulle möta en annan undervisning. En undervisning som 

stimulerar och håller kvar deras intresse och framför allt fortsätter att utveckla dem. 

2.5 Hur undervisas det i de länder som presterar bäst i 

PISA och TIMSS? 

Här under följer tre viktiga aspekter som undervisningen utgår ifrån i de länder som 

presterar bäst i PISA och TIMSS undersökningarna vilka är följande socialinteraktion, 

problemlösning samt val av pedagogik. 

2.5.1 Social interaktion 

 

Framgångskoncept anses vara, väl genomtänkta lektioner med tydliga kopplingar till 

Vygotskijs teorier där social interaktion och språket vid inlärning är av betydelse, det vill 

säga att vi lär av varandra (Woolfolk 2015). 
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Singapore och Japan är två av de länder vars elever presterar i topp i de senaste PISA 

2016 och TIMSS 2015 undersökningarna. Framgångskoncept anses vara, väl 

genomtänkta lektioner med tydliga koppling till social interaktion, såsom att eleverna tar 

hjälp av varandra samt att de diskuterar och reflekterar tillsammans i grupp med stöd av 

läraren (Shimizu 2013). 

 

Enligt Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen sker elevers lärande och 

kunskapsutveckling när de befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Enligt 

Vygotskij är individer mottagliga till att lära nytt när de befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen. Vem som undervisar eller på något sett hjälper en individ till ny 

kunskap kan antingen vara en lärare eller en kamrat som befinner sig på en 

kunskapsmässigt högre nivå (Lundgren, Säljö & Liberg 2014). 

2.5.2 Problemlösning 

 

Teorier kring matematikern Pólyas strategier (Ulin, u.å) för problemlösning är 

framträdande där det framgår stegvis hur ett problem tas upp genom att sätta sig in 

problemet först och sedan göra upp en plan därefter genomföra planen och slutligen 

reflektera och kontrollera resultatet. Detta är en del av beskrivningen av den så kallade 

Singaporemodellen (Admera Education 2017). Forskare så som Hattie betonar också 

vikten av att strukturera upp undervisningen (Hattie Fisher & Frey 2017). Lärarens roll i 

klassrummet har en central och viktig betydelse i Singaporemodellen. I denna modell är 

genomtänkta lektioner av stor vikt (Admera Education 2017, Hattie Fisher & Frey 2017). 

Att bygga upp lektionen, hur läraren ställer frågor, ger stöd och utmanar för att 

vidareutveckla elevernas tänkande (Admera Education 2017, Hattie Fisher & Frey 2017). 

En grundsyn som råder är att alla har möjlighet att lära sig matematik och undervisningen 

bygger på dialoger och resonemang i helklass eller mindre grupper (Admera Education 

2017, Hattie Fisher & Frey 2017). Vidare läggs det stor vikt vid att skapa förståelse 

genom att konkretisera och visa exempel.  
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2.5.3 Val av pedagogik 

 

En kortare jämförelse har gjorts mellan USA och Japans undervisningssystem (Isoda 

2007). Där Japan verkar ha lyckats bättre med sin matematikundervisning även då 

pedagogerna har en lägre matematisk utbildning. Att de undersökta japanska pedagogerna 

når ut effektivare till eleverna än vad de undersökta pedagogerna i USA gör (Isoda 2007). 

Singapore och Japan har liknande lektionsupplägg och grundsyn på 

matematikpedagogiken vilket ger bättre förutsättningar för elevens lärande. Enligt samma 

forskare har det i USA traditionellt sett också funnits ett mer statiskt sätt att se på lärandet 

där det har uppfattats som att du föds med en förmåga som inte går att påverkas något 

nämnvärt medan Japan har ett mer dynamiskt sätt där det uppfattas som om alla kan 

utveckla sitt lärande genom den pedagogiken som Japan erbjuder sina elever (Isoda 

2007). Av den här studien tar vi med oss tanken om att vi kan påverka våra elever och att 

det inte är omöjligt att kunna stimulera alla elever. 

 

I detta stycke har vi tagit upp hur olika sätt att strukturera undervisningen kan ha betydelse 

för elevers prestationer. Det verkar som att utvecklandet av det som kallas för Singapore 

modellen har betydelse för hur elever presterar. Genomtänkt undervisning och utmanande 

undervisning har betydelse för att elever ska lyckas. Detta gäller också för de 

högpresterande eleverna. Alla utvecklas med rätt utmaning och stimulans. 

 

2.5.4 Undervisning: Synligt lärande - tydliga mål - till undervisningen! 

 

Mycket av forskningen skulle kunna anses vara allmändidaktisk och inte ha nämnvärt 

mycket matematikdidaktiskt fokus men i senare studier som Hattie varit delaktig i hamnar 

det matematikdidaktiska fältet i fokus (Hattie Fisher & Frey 2017).  

 

Hattie skriver om att tydliggöra mål och vikten av att eleverna ser sitt eget lärande och 

hur läraren genom att utvärdera sin undervisning kontinuerligt kan leda eleverna till en 

högre måluppfyllelse. Eleverna anses lära sig bäst när undervisningen blir synlig för dem 
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och läraren ser lärandet. När detta sker ökar möjligheten för eleverna att nå högre 

kunskapsnivå (Hattie 2012; Hattie Fisher & Frey 2017). Tydliga mål så eleven vet var 

den befinner sig och vad nästa steg är i utvecklingen är avgörande för skolframgång 

menar Hattie (Hattie 2012; Hattie Fisher & Frey 2017). Läraren behöver vara medveten 

om sin egen påverkan på eleverna vilket leder till positiva inlärningseffekter (Hattie 

2012). Läraren behöver utvärdera sig själv och sin undervisning och när läraren gör detta 

och ändrar undervisningen så att eleverna lättare når målen påverkas elevernas lärande. 

Genom att arbeta så här visar läraren att denne är viktig för elevens lärande (Hattie Fisher 

& Frey2017). Detta sätt att förhålla sig som lärare knyter väl an till Skolverkets 

utredningar och rekommendationer gällande ledning och stimulans (Skolverket 2018). 

Läraren är synlig för sina elever och elevernas lärande är synligt för läraren, ingen elev 

sitter och arbetar självständigt med något som läraren inte har bett dem att arbeta med. 

 

Det förefaller sig således som så att en aktiv och medveten lärare verkar ha en positiv 

påverkan för elevernas lärande. En aktiv och medveten lärare låter inte högpresterande 

elever helt själva ansvara för utvecklingen av sitt lärande. 

2.6 Elevers lärande i matematik 

Här under följer ett avsnitt av vad som påverkar elevers lärande. 

2.6.1 Trygga relationer för elevers lärande 

 

Något som både Hattie (2012) samt Wistedt och Pettersson (2015) skriver om är att i 

trygga relationer ges alla barn möjligheten att utvecklas och växa inom olika ämnen (i 

vårt fall matematikämnet). När de trygga relationerna finns, ges eleverna möjlighet att nå 

en sund förståelse för matematikämnet. En slutsats som kan dras av detta är att ett tryggt 

klassrumsklimat med goda relationer är en förutsättning för att nå framgång. I ett tryggt 

klassrum är det ingen som kommenterar nedlåtande om de som är duktiga. Däremot om 

elever befinner sig i en antipluggkultur kan det få negativa konsekvenser att elever inte 

vågar visa sig duktiga (Zimmerman 2018) och därmed inte nå den framgång som de 

annars hade kunnat.  
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2.6.2 Samspelet mellan ytliginlärning till djupinlärning  

 

Det antas finnas en skillnad mellan ytliginlärning och djupinlärning (Hattie Fisher & Frey 

2017). Hattie menar att elever behöver de ytliga kunskaperna att dessa kunskaper inte är 

några dåliga kunskaper (Hattie Fisher & Frey 2017). Vi kan inte ställa ytliga kunskaper 

mot djupare kunskaper utan de samverkar och är beroende av varandra. Vad en lärare 

behöver göra för att elever ska kunna ta sig från ytliga kunskaper till djupare kunskaper i 

sin inlärning är att låta eleverna överföra kunskap de redan har till ett nytt område. Att 

eleverna fördjupar sina kunskaper med hjälp av det som de redan känner till (Hattie Fisher 

& Frey 2017). När vi låter eleverna göra detta är det viktigt att vi visar dem att de faktiskt 

gör denna överföring. Det är viktigt att vi visar eleverna vad de redan kan och att de kan 

använda sig av det de redan kan för att ta sig an nya och mer komplexa uppgifter, vi 

synliggör lärandet för eleverna som Hattie skriver (Hattie Fisher & Frey2017). När elever 

ska fördjupa sina kunskaper och ta sig från ytliga kunskaper till djupare kunskaper kan 

samarbete mellan elever tillämpas. Att elever får diskutera det de kan och använda olika 

begrepp och förklara för varandra är ett bra sätt att ta sig från yta till djup. Det är först när 

eleverna kan förklara för andra som de verkligen har förflyttat sig från yta till djup i sin 

inlärning. Men återigen som har nämnts tidigare av Löwing (2006) exempelvis är det av 

yttersta vikt att läraren hela tiden vet precis var varje elev befinner sig kunskapsmässigt 

för att kunna hjälpa eleven vidare till nästa nivå i sin inlärning. Detta är också något som 

skrivs fram av skolinspektionen i deras material om ledning och stimulans 

(Skolinspektionen 2014).  

 

Ledning och stimulans handlar om att stötta när det behövs och utmana vid behov. I 

materialet går att läsa att varje elev ska utmanas där den befinner sig och att alla elever i 

svenska skolor har rätt att få känna sig utmanade i skolan (Skolinspektionen 2014). Det 

är inte meningen att eleverna i skolan i Sverige idag ska känna att de sitter av tid för att 

de inte utmanas tillräckligt och tappar motivation för skolarbetet för att de uppgifter som 

de möter är för enkla för dem. Flera av eleverna som intervjuades i Skolinspektionens 

material om ledning och stimulans utryckte just detta att de satt av tid i skolan för att de 

inte mötte tillräckliga utmaningar (Skolinspektionen 2014). Någon elev som intervjuades 

i materialet gav utryck för att den ibland började syssla med andra saker under lektionerna 
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och tappade fokus på uppgifterna för att de inte var tillräckligt utmanade. Motivationen 

för att fortsätta arbeta och utvecklas försvann utryckte eleven (Skolinspektionen 2014).   

 

Hattie skriver om att låta eleverna arbeta Rika-matematiska problem som så många andra 

har gjort som vi har läst. Att låta eleverna arbeta med Rika-matematiska problem är 

utmanande för alla i en klass då problemen kan angripas på olika sätt, ett angripningssätt 

kanske är enklare men ett annat kan vara mer komplext. Att låta eleverna arbeta med 

Rika-matematiska problem ger också eleverna möjlighet att diskutera matematik och 

förklara sina lösningar för andra. De får alltså visa hur de tänker och deras lärande blir 

synligt (Hattie, Fisher & Frey 2017, Hagland, Hedrén & Taflin 2005). 

2.6.3 Motivationens betydelse för lärandet 

 

För att få en förståelse för hur vi lär oss och vad som kan skilja mellan en elev som inte 

presterar så bra i skolan och en elev som presterar på en högre nivå kommer här ett avsnitt 

om hur motivation fungerar i allmänhet. Detta kommer då att belysa skillnader på en 

motiverad elev och en icke motiverad elev. Detta kan då belysa en skillnad mellan en elev 

som presterar på högnivå och en som inte presterar så bra i skolan. Att studera 

motivationsforskning har varit viktigt för oss när det gäller att förstå hur motivation på 

olika sätt påverkar hur eleverna lär och hur de presterar i skolan.  

 

Läraren måste förstå att den måste tro på sina elever och ha höga realistiska förväntningar 

och detta gäller alla elever oavsett nivå och intresse (Boo, Frykedal & Thorsten 2017, 

Giota 2002, Jenner 2004). Det finns ingen som föds med all vetskap utan alla måste 

anstränga sig för att nå framgång oavsett om du har talang eller inte (Klapp Lewin & 

Abrams 2017, Klingberg 2016). Elever behöver anstränga sig för att nå framgång i sitt 

skolarbete. Att anstränga sig skapar kunskap som sedan transformeras till något 

produktivt, det får då en dubbelverkande effekt (Klapp, Lewin & Abrams 2017). Det är 

en stor missuppfattning att anta att talang och ansträngning är två separata delar, för att 

lyckas behöver dessa samverka (Klingberg 2016).  
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Genom att elever får känna att de lyckas på sin nivå men också få känna på motstånd och 

problem som de övervinner blir de mer motiverade och uthålliga (Sverige, 

Matematikdelegationen 2004). Här kan vi dra paralleller med Carol Dwecks mindset, där 

elevens inställning till lärande spelar en stor roll för om den ska lyckas med eller inte. Det 

hänger också på läraren hur den ger feedback till eleven (Dweck 2015). Att läraren 

berömmer elevens ansträngning när den ger feedback och inte bara säger vad duktig du 

är, det är viktigt att koppla resultatet med det engagemang och den arbetsinsats som 

eleven har lagt ner på uppgiften och inte till den person som eleven är (Dweck 2015).  

2.6.4 Elevens motivation som drivkraft till lärandet 

Hur elevers prestationer påverkas av motivation finns det teorier om inom psykologin och 

pedagogiken (Klapp, Abrams & Levin 2017, Giota 2002, Jenner 2004)). Att lära sig är en 

komplicerad process och det gör vi genom hela livet. Detta är också något som skolans 

styrdokument tar upp, att skolan har till uppgift att stimulera elevers livs långa lärande 

(Skolverket 2011). Läraren har den viktiga uppgiften att utveckla elevers nyfikenhet på 

utveckling och lärande. En metod som försöker klargöra elevers drivkraft och motivation 

är självbestämmandeteorin (Covington 2000, Klapp, Abrams & Levin 2017, Nylander 

2017). Detta är en metod som försöker belysa tillexempel hur elevers skilda lärande kan 

ske och hur elevers socio-emotionella kvalliter påverkar deras motivation och incitament 

(Klapp, Abrams & Levin 2017).  

Forskar inom detta fält har delat in motivation i olika kvaliteter och menar det finns olika 

typer av motivation som påverkar elevers lärande. En del handlar om eleven drivs av yttre 

eller inre motivation. Den som drivs av en yttre motivation önskar sig belöning från andra, 

det kan tillexempel vara beröm från någon eller en sak. Den som drivs av en inre 

motivation, lär sig för sin egen skull och finner tillfredställelse i att ha tillskansat sig den 

informationen (Klapp, Abrams & Levin 2017, Nylander 2018, Jenner 2004). För att 

applicera detta på skolan kan det se ut så att en elev som drivs av yttre motivation får en 

uppgift och gör uppgiften för att den vill ha det som kommer efter tillexempel beröm från 

läraren men eleven är inte intresserad av själva uppgiften och lära sig av den utan den vill 

åt berömmet för att känna sig tillfredsställd. Drivs eleven då istället av en inre motivation 

så är det själva uppgiften som eleven är intresserad och finner motivation och 

tillfredställelse av (Klapp, Abrams & Levin 2017, Jenner 2002, Nylander 2018). Den inre 
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motivationen anses inom självbestämmandeteorin vara grunden för mänsklighetens 

motivation, att drivas av viljan att utvecklas. En av människans grundläggande behov är 

att känna sig kompetent och duktig enligt psykologiska teorier (Klapp, Abrams & Levin 

2017). Ett flertal studier har visat att det har betydelse för elevers skolframgång vilket 

synsätt läraren har. För att få en ökad akademisk kompetens, bättre skolframgång och ett 

ökat välmående hos eleverna bör läraren ha en autonom undervisningspraktik. Med 

autonom praktik menas att läraren betonar elevernas perspektiv, låter eleverna göra egna 

val, läraren förklarar varför vissa val leder till mer bättre lösningar än andra och ger dem 

positiv återkoppling på deras progression. Läraren använder också ord som ”du kan göra 

” och ”jag föreslår att du” istället för ”att du ska” som är ett mer kontrollerande sätt 

(Klapp, Abrams & Levin 2017). Det är i slutändan elevernas förmåga och ansträngning 

som blir avgörande för hur väl de ska prestera i skolan. 

Sammanfattningsvis vad det gäller motivation kan sägas utifrån ovanstående text att 

högpresterande elever sannolikt drivs av inremotivation kombinerat med yttremotivation. 

Det vill säga att de är beroende av återkoppling, som är yttremotivation, för sina 

prestationer men de har också en inre drivkraft att vilja utvecklas för sin egen skull därav 

behöver de likväl som alla andra elever stöd, engagemang och utmanande uppgifter av 

sina lärare.  

3 Teoretisk förankring  

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska förankringar att presenteras som utgår ifrån 

motivation som i sin tur är uppdelad i inre och yttre motivation. Påverkningsfaktorer 

gällande både inre och yttre motivation avslutar detta kapitel.  

3.1 Motivation  

Området motivation är något som det har forskats inom i mer än 100 år, men fortfarande 

råder det oenighet inom den akademiska världen hur begreppet motivation skall 

definieras exakt (Giota 2002). Motivation som term kommer från det latinska verbet 

movere som betyder att flytta, eller att röra sig (Jenner 2004). Vad det är som får 

människan att röra sig framåt, alltså förmågan att vara ihärdig och inte ge upp, har 
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forskare försökt att besvara under lång tid, men ännu inte lyckats fullt ut menar Jenner 

(2004).  

Motivationsforskare på fältet anser att motivationen hos elever är avgörande för hur de 

lyckas prestera på en hög nivå. Det är grundläggande för människans behov att få känna 

sig kompetent och duktig (Klapp, Abrams & Levin 2017). Eleverna behöver utmanas och 

själva lärandet sker när de får anstränga sig (Nylander 2017). Känslor som kan väcka 

motivation är nyfikenhet och frustration men det har också betydelse att få vara i ett 

sammanhang och känna meningsfullhet (Nylander 2017). Det finnas ganska mycket 

forskning på området motivation kopplat till skolan och hur elever lyckas i skolan. En 

studie på området är Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling (Jenner 

2004). En annan studie är Skoleffekter på elevers motivation och utveckling (Giota 2002). 

Giota (2002) ger följande beskrivning av inre och yttre motivation hos elever:  

Inre motivation kopplas till lärandemål och yttre motivation till prestationsmål. 

Lärandemål innebär att det är eleverna själva som vill lära och utvecklas för sin egen 

skull. Enligt Giota (2002) betyder prestationsmål att elever inte förstått att det är för deras 

egen skull de lär utan försöker i stället leva upp till andras krav och förväntningar. Det 

finns paralleller mellan elevers prestationer och bilden de har av sig själva, beroende på 

om de är påverkade av inre eller yttre motivation, Giota menar att den inre motivationen 

missgynnas om påverkan av yttre faktorer blir för stor, exempelvis genom belöning och 

beröm (Giota 2002). 

 

Jenner (2004) redogör också för begreppen inre och yttremotivation. Inre motivation 

kopplas till lust och personlig utveckling, att själva lusten att lära nytt är det viktiga. 

Yttremotivation däremot är när höga betyg, pengar och bekräftelse styr människans 

motivation. Jenner skriver vidare att om fokus riktas mot yttre mål och exempelvis höga 

betyg så påverkar det lärandet, som inriktas på kunskaper som belönas med höga betyg. 

Det innebär att den inre motivationen får stå åt sidan. Den inre motivationen ses också 

som det centrala i människans lärandeprocess och utveckling. En annan aspekt är att 

elever kan drivas av att skapa inre mål. Covington 2000, Klapp, Adrams & Levin 2017).  
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Faktorer som påverkar motivation kan dels vara yttre men även inre (Jenner 2004) 

och dessa kommer vidare att diskuteras i nästa stycke. 

3.1.1 Yttre faktorer som påverkar elevers motivation  

 

I denna studie utgår yttre faktorer ifrån faktorer utanför eleverna såsom hur 

undervisningen är utformad där läraren har en väsentlig roll. Undervisningen ska vara 

utmanande men samtidigt ligga på rätt nivå vilket stimulerar och motiverar elever att 

fortsätta lära nytt och utvecklas. 

Jenner (2004) menar att pedagogers förväntningar påverkar elever och deras motivation. 

Positiva förväntningar leder till bra resultat på samma sätt som negativa förväntningar 

leder till sämre resultat. Därför är det viktigt att pedagoger har höga tankar om och 

förväntningar på varje enskild individ i skolan. Detta fenomen kallas för 

Pygmalioneffekten.  

Pedagoger ska väcka intresse hos eleverna för att de ska få igång deras inre drivkraft. 

Elever behöver förstå varför kunskap är viktigt för dem (Jenner 2004, Klingberg 2016). 

Allt som görs i skolan behöver inte nödvändigtvis vara roligt men elever måste förstå att 

den egna arbetsinsatsen är viktig. Elever måste förstå att de gör saker i skolan för att nå 

långsiktiga mål och att de måste lära sig att vara uthålliga för att nå de långsiktiga målen 

(Klingberg 2016). 

En annan viktig aspekt berör samspelet mellan elever. Med det menas att människan 

behöver vara en del av ett sammanhang för att utvecklas och lära vilket också faller i linje 

med Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet på lärande samt hans teorier om 

den proximala utvecklingszonen har visat sig ha betydelse för barns lärande. Genom att 

känna till var eleven befinner sig kunskapsmässigt blir det lättare att ge rätt utmaningar 

för att eleven ska nå en ny kunskapsmässig nivå. Vygotskij menade att utvecklingen sker 

i den proximala utvecklingszonen (Lundgren, Säljö & Liberg 2014). Den proximala 

utvecklingzonen eller ZPD som är det engelska namnet innebär att undervisningen 

behöver ligga på en nivå som är lite högre än den kunskapsmässiga nivå som eleverna 

redan befinner sig på, då blir konsekvensen att eleverna måste anstränga sig för att nå den 

nya kunskapen (Lundgren, Säljö & Liberg 2014). Den proximala utvecklingszonen är 
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enligt Vygotskij den zon där människor är känsliga för att ta emot undervisning från 

antingen en lärare eller en kamrat som är på en högre nivå än en själv I denna studie utgår 

yttre motivation ifrån återkoppling på elevers progression och elevers önskan om 

gruppgemenskap (Lundgren, Säljö & Liberg 2014). 

3.1.2 Inre faktorer som påverkar motivation 

 

Att känna tillfredställelse med aktiviteten i sig är inre faktorer som påverkar motivationen 

(Jenner 2004). Andra faktorer kan vara viljan att utvecklas, att ha inre mål stimulerar 

eleverna (Klapp, Adrams & Levin 2017).  

 

4 Metod  

För att besvara aktuella frågeställningar om hur högpresterande elevers 

matematikundervisning under mellanstadiet anpassats har semistrukturerade intervjuer 

genomförts. I detta avsnitt följer en närmare beskrivning av val av metod, urval och etiska 

aspekter samt en kortare beskrivning av analysmetoden. 

4.1 Metodbeskrivning 

Här under redovisas hur undersökningen har gått till och vilka aspekter som har spelat in 

i valet av förberedelser, genomförande och analys av insamlad data. Tillvägagångssättet 

vid insamlandet av kvalitativdata överensstämmer med arbetssättet för en intervjustudie 

(Christoffersson & Johannesson 2015). Att göra en intervjustudie innebär att man kan gå 

djupare in och redogöra för specifika upplevelser, vilket möjliggörs då intervjuer sker 

med specifikt utvalda elever om deras tidigare erfarenheter av matematikundervisning på 

mellanstadiet. Genom att undersöka det specifika skulle det generella kunna 

åskådliggöras (Denscombe 2018). Principen bakom intervjustudier är att forskaren riktar 

in sig på ett fåtal undersökningsobjekt. Intervjustudie används när en forskare vill ha 

detaljrika och fylliga beskrivningar av informanterna angående ett visst fenomen 

(Christoffersson & Johannesson 2015). I denna studie har tre informanter intervjuats om 
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sina erfarenheter under mellanstadietidens matetikundervisning (se bilaga 1). En av 

nackdelarna med den här typen av studie kan vara trovärdigheten av generaliseringarna 

som görs utifrån fallstudiens resultat (Denscombe 2018).  

 

Till denna studie har intervjuer genomförts för att samla in kvalitativa data vilket är 

förenligt med småskaliga forskningsprojekt (Denscombe 2018). I denna studie har 

genomförda intervjuer följt ett semistrukturerat mönster där ämnet var givet men frågorna 

kunde besvaras i olika ordningsföljd (Denscombe 2018). En fördel med att intervjua är 

att kunna få tillgång till djupare kunskaper inom området genom möjlighet att ställa 

följdfrågor för reda ut eventuella oklarheter. Storleken på detta arbete begränsas av tiden. 

Förståelse finns för att den intervjuade personen kan bli påverkad av den som intervjuar 

då den intervjuade personen kan vilja ge svar som den tror att den som intervjuar vill 

höra. På grund av detta kan det bli svårt att kunna dra några generella slutsatser av 

resultatet i och med att det bara hinner intervjuas ett fåtal personer som inte kan 

representera hela Sverige.  

 

Om kvantitativ datainsamling, hade varit intressant för denna studie då hade det kunnat 

mätas hur många högpresterande elever som har fått anpassad matematikundervisning 

tillexempel i en kommun eller ett område. Då kunde resultatet ha visat om anpassningar 

görs till högpresterande elever men inte hur de görs. Detta svarade inte upp mot våra 

forskningsfrågor varav denna metod inte valdes.  

 

En enkät kunde också ha genomförts. Fördelarna hade varit att fler personer hade nåtts 

och ett bredare resultat hade kunnat uppnås vilket hade gett en större 

generaliseringsbarhet. Vi anser att detta undersökningssätt hade gett oss mindre 

djupgående information, detta för att det är svårt att formulera enkätfrågor så djupare svar 

framkommer.  

4.1 Urval 
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Vi har gjort ett strategiskt urval det betyder att man väljer personer som har just de 

egenskaper som vi är intresserade av att undersöka (Bryman 2018). För att få kontakt med 

dessa elever har vi gått till en skola i en större stad i södra Sverige som har spetsutbildning 

i matematik från årskurs 7. Där har vi frågat 3 elever hur de ser på sina tidigare 

erfarenheter av matematikundervisning och hur anpassningar av undervisningen gjordes 

i tidigare årskurser för att utmana dem. De tre eleverna valdes ut av deras 

matematiklärare, då hon ansåg de vara lämpliga för uppdraget. För att få information om 

hur högpresterande elever har undervisats och utmanats på mellanstadiet intervjuades just 

dessa elever. 

 

De tre elever som intervjuades var tre pojkar från socialt gynnsamma förhållanden. En av 

informanterna utskilde sig från övriga två genom sin ålder, då han var ett år yngre. Han 

gav uttryck för att ha ett mer utpräglat teoretiskt intresse än vad de andra hade som 

exempel kan ges att han räknade självständigt i årskurs 9:s matematikbok när han gick i 

årskurs fem. Informanterna är 13, 13 och 12 år gamla. 

 

Läraren på spetsutbildningen som också intervjuades har arbetat i yrket i tre år. Hon 

utbildade sig till lärare genom att gå ett snabbspår. Innan hon utbildade sig till lärare har 

hon lång erfarenhet från ingenjörsyrket närmare 20 år. Läraren är ämneslärare i 

matematik för årskurserna 7-9 och arbetar enbart med elever som går i 

spetsmatematikgrupperna. 

 

4.2 Genomförande och datainsamling 

Vi började med att kontakta rektorn för en högstadieskola i södra Sverige som har 

spetsutbildning i matematik för årskurs 7 till 9. Genom detta fick vi kontakt med ansvarig 

lärare för spetsutbildningen i matematik i årkurs 7. Denna lärare valde på eget bevåg ut 

tre för oss lämpliga elever att intervjua. Dessa tre elever hade tidigare deltagit i intervjuer 

vilket innebar att sammanhanget var bekant för dem vilket underlättade genomförandet 

av intervjuerna och frågorna till intervjuerna i studien utgår från frågeställningen: På 
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vilket sätt görs anpassningar i undervisningen för högpresterande elever i matematik på 

mellanstadiet? och vilken undervisning hade varit önskvärd för de högpresterande 

eleverna i matematik i vår undersökning? 

 

För att få en så bra uppfattning som möjligt av elevens matematikundervisning på 

mellanstadiet och eventuellt vilka anpassningar som gjordes så har frågeställningen delats 

upp i många intervjufrågor (se bilaga 1). Intervjufrågorna har skapats med en förväntan 

om att forskningsfrågorna ska bli besvarade. 

 

Varje intervju började med en presentation av intervjuarna och därefter fick eleverna 

börja med att berätta om sina upplevelser av matematikundervisning på mellanstadiet. 

När eleverna berättade flikade vi in med frågor utifrån vår intervjumall så hela situationen 

blev som ett löpande samtal. Detta resulterade i att intervjufrågorna kom i olika ordning 

med de olika intervjupersonerna men slutändan hade ändå alla frågorna i intervjuguiden 

blivit besvarade.  

Under intervjuerna gjorde en av oss ljudupptagningar på mobil medan den andra 

stödantecknade. Varje elev och vårdnadshavare hade gett sitt medgivande till detta (se 

bilaga 2) till att intervjua eleverna på deras skola var att de skulle känna sig trygga för då 

skulle det kunna vara lättare för dem att öppna upp sig om sina upplevelser kring 

matematikundervisningen på mellanstadiet. 

 

Intervjuerna genomfördes av båda intervjuarna och informanterna intervjuades 

individuellt efter varandra för att säkerställa att vi fick den informationen vi var ute efter. 

Klarhet i var tyngdpunkten i intervjuerna skulle läggas framkom då och på så sätt hölls 

ett fokus på de följdfrågor som ställdes i varje intervju så de blev likartade. Innan 

genomförandet av elevintervjuerna så gjordes en pilotstudie. Där testades 

intervjufrågorna så de svarade upp mot vad vi ville få reda på. Denna genomfördes på en 

flicka i årskurs 8 i södra Sverige. Efter genomförd pilotstudie ändrades inte något i 

intervjuguiden då frågorna svarade upp mot vad vi hade för avsikt att undersöka. 
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I en skola med spetsutbildning i matematik från årskurs 7-9 i södra Sverige träffade vi tre 

elever i årskurs 7 vilka intervjuerna genomfördes med. Intervjufrågorna behandlade 

elevernas erfarenheter om deras matematikundervisning på mellanstadiet.  

 

För att få en tydligare bakgrund och en bättre förståelse för elevernas situation i 

undervisningen i matematik på mellanstadiet jämfört med högstadiets spetsutbildning så 

intervjuades en lärare som undervisar årskurs 7-9 i matematik på en spetsutbildning i 

södra Sverige (bilaga 3). Denna lärare intervjuades för att undersöka eventuella 

skillnaden i hur matematikundervisningen på mellanstadiet hade genomförts, som 

informanterna hade fått, och den mer avancerade matematikundervisningen som 

informanterna nu tar del av. Intervjun med läraren bidrog också till att undersöka hur 

läraren uppfattat elevernas erfarenheter av tidigare matematikundervisning i årskurs 4-6. 

4.3 Analysmetod  

Avlyssningar av det inspelade materialet gjordes flera gånger för att lära känna den 

insamlade data. Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet, anteckningarna 

renskrevs och kompletterades med information som framkom vid inspelningen av 

intervjuerna. Intervjupersonernas svar sammanfattades och nyckelord togs ut därefter 

fördes detta in i en matris för att lättare kunna sammanställas och kategoriseras under 

olika rubriker detta medförde att det blev lättare att besvara forskningsfrågorna 

(Carlström & Carlström Hagman 2012). Genom att göra på detta sätt blir materialet lättare 

att överblicka (Carlström & Carlström Hagman 2012).  

 

Kategorierna granskas kritiskt och kan efter hand modifieras exempelvis, svaren på 

frågorna strukturerades efter hur de hörde samman för att få en röd tråd i arbetet. I 

materialet förekommer strykningar och sammanslagningar allteftersom analysen 

framskrider (Carlström & Carlström Hagman 2012). Det har uppmärksammats likheter 

och skillnader mellan elevernas upplevelse av matematikundervisningen på 

mellanstadiet, vilket har varit till hjälp för kategoriseringen av den insamlade data. 
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Rubrikerna ger en tydlighet, och på ett strukturerat sätt ger de tydliga svar på 

forskningsfrågorna. 

 

4.4.1 Analysverktyg 

 

Denna studie är analyserad utifrån inre och yttre faktorer som påverkar elevers motivation 

och därmed deras lärande och utveckling i matematiken. Där inre motivation gestaltas av 

elevens eget intresse och drivkraft (Jenner 2004, Klapp, Levin & Abrams 2017). Yttre 

faktorer kan exempelvis vara hur positiv återkoppling av läraren påverkar eleverna 

lärande (Jenner 2004, Klapp, Levin & Abrams 2017). Yttre faktorer utgörs även av det 

sociala samspelet mellan eleverna, där de lär och utvecklas i en gemenskap. Enligt 

Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen sker elevers lärande och 

kunskapsmässiga utveckling i sammanhang med andra (Lundgren, Säljö & Liberg 2014). 

Lärandet sker när eleven befinner sig i den proximala utvecklingszonen, detta för att de 

då är känsliga och mottagliga för att ta till sig ny kunskap. I den proximala 

utvecklingszonen kan eleverna ta till sig ny kunskap av antingen en lärare eller en kamrat 

som befinner sig på en kunskapsmässigt högre nivå än vad eleven själv gör (Lundgren, 

Säljö & Liberg 2014).  

 

4.5 Etiska överväganden 

 

I enlighet med god forskningsetik har samtliga informanter fått information om syftet av 

undersökningen. Samtycke från informanterna har samlats in för att kunna använda 

resultaten av intervjuerna i undersökningen (se bilaga.2). Information om att den som 

intervjuas kan ta tillbaka sina uppgifter när som helst har också att lämnats till de som 

medverkar. En forskare måste alltid ha respondentens bästa för ögonen hela tiden och 

forskningen får inte påverka deltagarnas liv negativt på något sätt (Denscombe 2010). 

Konfidentialitetskravet har följts genom att hantera all data konfidentiellt, avidentifierat 

lika så intervjupersoner som de skolor som de går på likväl har uppgifterna förvarats på 

ett sådant sätt att obehöriga inte har kunnat ta del av dem (Vetenskapsrådet 2011). Skulle 

det uppstå en situation där det finns risk för att information som har lämnats till oss skulle 
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kunna kännas igen så att respondenterna kan identifieras så skall berörd person kontaktas 

och få ge sitt medgivande till att detta publiceras eller tars det bort helt från 

undersökningen. Samtyckes blanketter har utformats för elever och vårdnadshavare till 

minderåriga barn. Informationen som lämnats till oss har endast använts till det som det 

är avsett till och inget annat (Vetenskapsrådet 2011). Gällande nyttjandekravet 

informerades informanterna om att deras svar kommer endast att användas till detta 

examensarbete.  

 

5. Resultat  
 

Här under redovisas resultaten av intervjuerna kopplat till studiens teori och till 

frågeställningarna ”På vilket sätt görs anpassningar i undervisningen för högpresterande 

elevers behov i matematik på mellanstadiet?” och ”Vilken undervisning hade varit 

önskvärd för de högpresterande eleverna i matematik i vår undersökning?”.  

 

Eleverna är, i undersökningen, avkodade till E1, E2 och E3. Informanternas svar är 

indelade i olika kategorier med underrubriker som skapades under bearbetningen av den 

insamlade data eftersom flera likheter framkom i svaren på de olika frågorna och för att 

förtydliga upptäckta mönster i informanternas svar. Vissa svar har varit 

svårkategoriserade och förkommer därför på flera ställen. 

 

5.1 Anpassningar som görs för elever i årskurs 4-6 i 

matematik 

 

Här under följer resultatet av de anpassningar som görs för elever i grundskolans årskurs 

4-6 i matematik.  
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5.1.1 Acceleration som anpassning i matematikundervisningen 

 

E1 uppgav att hans matematikintresse började med att han tävlade i matematik om vem 

som var snabbast med en klasskamrat vilket var högst motiverande för honom. Han 

utryckte sig på följande vis 

 

 Jag hade en kompis som jag började tävla med. Vi tävlade 

                          om vem som kunde räkna mest. Ja, det fick mig att kicka igång. 

 (E1) 

 

Efter hand tappade tävlingskompisen intresset för matematik och E1 blev då ensam med 

sitt matematikintresse. Han berättade också att han tyckte mycket om Kängurumatte för 

då fick han arbeta med problemlösning. ”Kängurumatte, jag älskade det! Kan jag säga 

dig.” Han uppgav vidare att det inte förekom så ofta, ungefär tre gånger om året. E2 gav 

uttryck för liknande upplevelser gällande känslan av ensamhet i 

matematikundervisningen då han räknade i nians matematikbok i årskurs fem.  Han säger 

vidare att han fick räkna själv, utan lärares stöd. Han använde sig av genomgångar i boken 

och klarade därmed av att arbeta självständigt på en högre nivå än sina jämnåriga 

klasskamrater. ”Jag fick sitta ensam och räkna i boken” Detta fungerade bra för honom, 

ansåg han. Likande upplevelse av ensamarbete hade E3. Han hade en extra bok med 

fördjupande uppgifter eftersom han arbetade i en högre takt än övriga klasskamrater. Han 

uppgav att han tyckte att den var okej att arbeta i. E3 ansåg att det var roligt med 

matematik men att det var för lätt.  

 

 Jag lärde mig inte så mycket nytt, det var mest bara 

  samma uppgifter hela tiden (E3) 

 

Läraren på spetsutbildningen som intervjuades kunde bekräfta att de eleverna som 

kommer till spetsutbildningen i sin tidigare matematikundervisning har fått sitta ensam 

med sin matematik. Det märktes att eleverna till största delen hade arbetat enskilt i 

matematikboken under sin mellanstadietid. 
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E1 arbetade i en snabbare takt än övriga klasskamrater och han fick därför stenciler med 

repeterande uppgifter. Han berättade att han inte uppskattade dessa då de inte utmanade 

honom. Han ville bli utmanad och framför allt lära sig nya metoder för att kunna lösa 

problem. För att slippa dessa stenciler slog han av på takten och följde klassens takt 

istället. Det var viktigt för honom med klassgemenskapen. Detta till skillnad mot E2 som 

arbetade på i sitt eget tempo och trivdes bra med det. E2 verkade inte påverkas av sina 

klasskamraters kunskapsnivå eller arbetstempo. E3 menade att han fick arbeta relativt 

fritt i sin egen takt men berättar att ibland var det stopp vid en viss sida i boken där läraren 

skulle ha gemensamma genomgångar med hela klassen. Han upplevde sig relativt ensam 

i sitt matematiklärande. E3, liksom E1, nämner att det hade varit roligare att arbeta med 

klasskamrater på samma nivå och med samma arbetstempo. 

 

Eleverna menar att de hade utvecklats mer om de hade fått arbeta i ett högre tempo med 

elever på samma nivå som de själva vilket de gör nu på spetsutbildningen. 

Grupptillhörigheten är av stor betydelse för eleverna.  

 

Den intervjuade läraren på spetsutbildningen är enig med eleverna och menar att 

undervisning i par eller i grupp har många fördelar. Genom att eleverna diskuterar med 

varandra motiveras de att lösa uppgiften men får också ta del av varandras tankar och 

därigenom får eleverna fler lösningsförslag.  

 

 Jag trycker på samarbete och de centrala i att oavbrutet 

fokusera på den gemensamma processen för att komma  

fram till olika lösningar. Jag använder uppgifter från vardagen 

så att eleverna ska känna att uppgifterna knyter an till verkligheten, 

vilket verkar motivera eleverna mycket (Läraren) 

 

Slutligen skulle det kunna sägas att alla tre informanterna har fått anpassad undervisning 

under sin mellanstadietid även om dessa endast varit accelererande åtgärder. Detta är yttre 
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faktorer som påverkar elevers motivation (Klapp, Adrams & Levin 2017, Nylander 

2018). 

 

5.2 Motiverande undervisning för högpresterande 

elever i matematik 

 

Alla tre informanterna hade överlag positiva erfarenheter av matematikundervisningen 

på mellanstadiet. Även om matematiklektionerna inte var utmanande för dem, så ansåg 

de att läraren hade gjort sitt bästa. E3 säger: 

 

Jag tycker att min mattelärare alltid gjorde sitt bästa 

för att hålla oss sysselsatta. Fast ibland när jag inte  

hade något att göra pratade jag mest med kompisarna  

runt mig (E3) 

 

Det skulle kunna utläsas av informanternas svar att deras framgångar i matematik 

motiveras av deras intresse för ämnet. Gemensamt för alla tre är att de inte har fått adekvat 

stöttning av sina lärare på mellanstadiet i matematik, vilket innebär att de inte har fått 

möjligheten att utvecklas mot sina fulla potential. 

 

Nedan presenteras vilken undervisning som hade varit motiverande för de högpresterande 

eleverna i matematik. 

 

5.2.1 Elevers önskan om arbete med problemlösning 

 

Alla tre intervjuade eleverna lyfter fram att problemlösningsmoment var roliga, 

utmanande och stimulerande. Däremot gav de uttryck för att det inte förekom så ofta. E3 

berättade om att de arbetade med problemlösning på ett systematiskt sätt till exempel 

genom att de fick en uppgift på papper eller på tavlan som de skulle ta sig an, antingen i 
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mindre grupper eller i par. Efter det valde läraren ut några lösningar av olika karaktär som 

redovisades på tavlan inför hela klassen.  

 

Jag gillade att få vara framme vid tavlan inför hela klassen  

och visa hur jag hade löst ett problem (E3) 

 

E3 var den enda informanten som uppgav att han hade regelbundna matematiklektioner 

med problemlösning i grupp.  

 

Den intervjuade läraren berättar att när de har lektioner med problemlösning så är 

eleverna engagerade och att hon upplever att eleverna tycker att det är roligt att få delge 

klasskamraterna sina lösningar framme vid tavlan. 

 

  Ibland är det så att någon elev har kommit fram  

till en lösning som ingen annan har tänkt på och  

då är det extra roligt (Läraren)  

 

 

Från terminens start på spetsutbildningen och framåt har eleverna behövt träna på att 

arbeta i grupp. Nu blir de tränade till att bli lagspelare och lära av varandra. På 

spetsutbildningen arbetar lärarna strategiskt med problemlösning i grupp. Läraren 

berättar om undervisningen på spetsutbildning.  

 

Jag lägger upp min undervisning utifrån ett vardagsnära problem 

 som eleverna arbetar med enlig EPA modellen. Eleverna får  

redovisa sina lösningar framme vid tavlan i grupp eller i par, 

  med mig (Läraren) 
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Vidare berättar läraren att hon uppmanar till samarbete och att eleverna fokuserar på den 

gemensamma processen för att komma fram till olika lösningar som sedan jämförs när de 

redovisas framme vid tavlan. Eleverna uppmuntras till att hitta så många lösningar som 

möjligt.  

 

Ibland gör jag fel med flit för att få igång resonemang 

om hur och varför det kan bli fel när man räknar (Läraren) 

 

 

E1 upplevde att läraren, vid grupparbete med problemlösning, delade in eleverna, utifrån 

en tanke, efter hur eleverna nivåmässigt befann sig i förhållande till varandra. Medan E2 

och E3 menar att grupperna var slumpvis utvalda, till exempel genom dragning av 

glasspinnar.  

 

 

                            Läraren brukade dra glasspinnar med våra namn på för att 

                            göra grupper (E3). 

 

Informanterna menade att de hade upplevt det mer positivt om läraren hade nivåanpassat 

grupperna vid indelning. Det hade gynnat de högpresterande eleverna samt att 

differentierad problemlösning var något som de alla tre upplevde som lärorikt och 

stimulerande. E3 säger: 

 

Jag hade önskat att man hade kunnat dela upp eleverna i  

nivågrupper. Då hade jag jobbat bättre (E3) 

  

  

Däremot uppgav alla tre att de gärna hjälpte sina klasskamrater vid behov. Det förekom 

inte så ofta och informanterna menade att de inte användes som extralärare för sina 

klasskamrater mer än vid enstaka tillfällen. E1 berättar: 
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 Ibland kom klasskompisar och frågade mig om jag kunde hjälpa 

  dem med något. Jag hade några kompisar som jag gillade att 

  hjälpa men ibland kom också kompisars kompisar, men ja det  

var helt okey, faktiskt. Det kändes som om jag var kunskapens träd (E1) 

 

Informanterna menade att arbeta med problemlösning hade gynnat dem, i par eller grupp 

där eleverna fick redovisa och diskutera matematiska lösningar på olika nivåer. Genom 

att arbeta på detta sätt blir lärandet synligt. Men för att uppnå detta behöver lärare 

strukturera och organisera undervisningen på ett väl genomtänkt sätt. Gemensamt för alla 

tre var att de ansåg att problemlösning i par eller grupp var spännande, roligt och 

utvecklande. De hade alla tre önskat sig mer av detta. E3 säger: ”Jag vill ju se hur de 

andra har löst sina uppgifter, då får jag tips och idéer på hur uppgifterna kan lösas.”. E3 

hade mer problemlösning än vad övriga informanter hade under sin mellanstadietid. E3 

var den enda av informanterna som menade att han kunde lära sig av sina klasskamrater 

som inte var på hans nivå i matematiken genom att få fler lösningsförslag. 

 

E1 berättar att de hade kängurumatematik ungefär tre gånger per år och han tycke det var 

roligt och stimulerande. Han säger vidare att han gärna hade velat ha mer av denna 

undervisning. E2 menar att han inte hade problemlösning i grupp eller i par utan han 

arbetade bara enskilt vilket passade honom bra. 

5.2.2 Elevers önskan om synligt lärande 

 

Alla tre eleverna upplevde att de ligger på en högre nivå kunskapsmässigt än sina 

jämnåriga klasskamrater i matematikämnet på mellanstadiet. E1 och E3 berättar att de 

hade några få klasskamrater som låg på ungefär samma kunskapsmässiga nivå som dem 

medan E2 uppger att han var helt ensam på sin kunskapsnivå. Gällande övriga skolämnen 

uppger alla tre att de presterar på en god kunskapsnivå. E2 menade att definitionen av 

”rätt bra” motsvarar B i betyg och att ”bra nivå” är A. E1 och E3 definierade ”rätt bra” i 

nivå med betyg D-C och ”bra nivå” är i nivå med betyg A.  
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E1 kunde ibland fråga sin pappa om matematikuppgifter men i skolan pratade han bara 

matematik med sin lärare. E3 uppger att han hade en kompis som han kunde diskutera 

matematik med. E3 hade också en förälder att diskutera med, till viss del. Han hade inte 

något att göra på morgonfritids så hans pappa brukade ge honom kluriga uppgifter i 

matematik att lösa innan skoldagen började. E2 diskuterade inte matematik med någon 

annan än sin lärare. Därmed synliggörs att eleverna inte diskuterade matematik på fritiden 

i någon större utsträckning. 

 

På utvecklingssamtalen fick alla tre informanterna höra att det gick bra i matematikämnet. 

De uppgav alla tre att det inte diskuterades om deras fortsatta matematikutveckling under 

dessa samtal. Informanterna menar således att de inte fick specifik information på vilken 

kunskapsmässig nivå de låg eller vad nästa utvecklingsmål var. För att ha möjlighet att 

utvecklas vidare är det av vikt att veta var eleverna befinner sig kunskapsmässigt och vad 

nästa steg är i utvecklingen.  

 

Under matematiklektionerna på mellanstadiet upplevde eleverna att de fick den hjälp och 

det stöd av sina lärare som de önskade. Det kunde förekomma att de fick vänta lite längre 

än sina kompisar på hjälp om de behövde hjälp.  

 

5.2.3 Elevers önskan om gruppgemenskap 

 

Informanterna upplever att de hade kompisar på mellanstadiet men att de nu genom 

spetsmatematikgruppen hade fått fler vänner. I den spetsgrupp som de befinner sig i är 

det matematikämnet som förenar och det gynnar det sociala samspelet. E3 berättade att 

han och hans vänner i spetsgruppen har olika intressen på fritiden men att intresset för 

matematiken för dem samman. E1 upplever att han trivs bättre nu i skolan på grund av 

matematikintresset som han delar med sina spetsgruppkamrater. E1 berättade även att de 

har gemensamma matematikskämt tillexempel: ”Hur lång är hypotenusan i en likbent 

triangel?”, ”Spets och trubbmatte.”. Spetsmatte är den matematikundervisningen som 

våra informanter deltar i, och trubbmatte är den ordinära matematikundervisningen på 

skolan. 
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E1 och E3 uppger att de på mellanstadiet inte ville ha en andra uppgifter än vad klassen 

arbetade med inte heller undervisning separat med lärare från högre stadie utan 

klasstillhörigheten var viktig för dem. E3 berättade att han hade blivit erbjuden att arbeta 

i en högre årskursbok och provade det men valde att återgå till klassens arbetstempo och 

uppgifter för att det blev för ensamt att arbeta själv. E2 säger att han känner sig mer 

stimulerad nu när han går i spetsmatematikgrupp jämfört med på mellanstadiet. Vidare 

berättar han att han nu har en lärare som undervisar honom, vilket han inte upplever att 

han hade på mellanstadiet eftersom han satt ensam. 

 

Eleverna menar att grupptillhörigheten är viktig och när de befinner sig i grupp med 

högpresterande elever stimulerar de varandra så att de når längre kunskapsmässigt. Detta 

är i linje med gällande styrdokument där det står skrivet att alla elever ska ha möjligheten 

att utvecklas och stimuleras efter sina egna förutsättningar. 

 

5.2.4 Elevers önskan om utmanade matematikundervisning 

 

E1 säger att han tror att det skulle varit mer utvecklande för honom om undervisningen i 

exempelvis algebra eller andra mer avancerade uppgifter hade startat tidigare och att 

läraren hade utmanat honom mer. Han ansåg också att klassens kunskapsnivå fick styra 

undervisningen i en för hög grad. E3 ansåg att det hade varit bättre om skolan hade delat 

in elever efter kunskapsnivå och intresse för matematik vid vissa tillfällen. Han menade 

att det var lättare för honom att förklara mer komplexa uppgifter och att han hade svårt 

för att förklara för sina klasskamrater om uppgiften var för enkel. Eftersom E2 satt ensam 

med sin matematik och inte fick någon lärarhandledning hade han inget att tillägga i 

denna fråga. Däremot menade både E1 och E2 att båda hade gynnats av att bli utmanade 

av sina lärare. Att få arbeta i en grupp med likasinnade i matematiken vid några tillfällen 

per termin hade de ansett vara bra. 

 

Alla tre eleverna ansåg att fördjupande och mer avancerade uppgifter hade kunnat ges 

som läxa för att utveckla dem mera istället för repetitionsuppgifter som de fick i läxa. E1 

menade att läxorna som de fick var ogenomtänkta och att det inte fanns någon koppling 



 

51 

 

mellan läxorna och det arbetsområde som de arbetade med i skolan. E1 säger: ”Kanske 

inte så genomtänkt, bara Nomp rakt av”. Ingen av eleverna fick regelbundna och 

genomtänkta läxor som gav fördjupande kunskaper. Informanterna menar att detta hade 

kunnat hjälpa dem i sin vidare utveckling. 

 

5.2.5 Elevers önskan om lärarens uppmuntran till fortsatt lärande  

 

Två av informanterna berättade att de hade önskat att deras lärare på mellanstadiet hade 

informerat dem om möjligheten att välja spetsmatematik från årskurs sju. De uppgav att 

det bara var tillfälligheter som gjorde att de sökte till denna utbildning. E3 berättar att han 

hade sett en affisch i centrum om spetsutbildningen i matematik och då blivit intresserad 

av att söka till den. Han berättade vidare att en lärare tipsade honom om utbildningen 

tidigare fast att han då inte riktigt förstod vad läraren menade. 

 

De intervjuade eleverna och läraren menar att eleverna har fått acceleration som anpassad 

undervisning där eleverna har fått sitta ensamma med en högre årskursbok och räkna. 

Läraren ansåg också att elevernas tidigare erfarenheter av ensamarbete syntes då de inte 

hade någon träning av att arbeta i grupp. De intervjuade eleverna hade en önskan om att 

få arbeta tillsammans med sina klasskamrater och att få tillhöra en gemenskap. Läraren 

berättar att de på spetsutbildningen arbetar just så med problemlösning, där eleverna löser 

uppgifterna tillsammans, i par eller i grupp, för att sedan delge varandra sina lösningar. 

Eleverna menar att genom problemlösning i grupp får de hjälp av varandra och får fler 

lösningsförslag som de sedan kan använda sig av i framtiden. Eleverna liksom läraren 

gav uttryck för att de ansåg att problemlösning var roligt och intressant vilket stärkte 

elevernas motivation.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna uppfattade följande faktorer som väsentliga 

gällande; grupptillhörighet, problemlösning, synligt lärande samt utmanande aktiviteter. 
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5.2.6 Vikten av samarbete med andra lärare för att utveckla undervisningsmiljön i 

matematik  

 

Läraren säger, för att kunna säkerställa att eleverna får den bästa undervisningen som är 

möjligt så är det viktigt att lärare får tillfälle att träffas i ämneslag för att få adekvat 

fortbildning. På denna skola berättar läraren, att det finns ett matematikråd där lärarna i 

matematik för årskurserna 1-9 träffas för att fortbilda sig tillsammans. Syftet är att få en 

samsyn och en röd tråd i elevernas lärande i matematik genom hela grundskolan. 

 

Sammanfattningsvis skulle det kunna sägas att den typ av undervisning som 

informanterna uppgav att de uppskattade så som problemlösning i par eller grupp, 

sammanfaller med hur den intervjuade läraren undervisar på spetsutbildningen. Genom 

spetsutbildningen har informanterna fått en grupptillhörighet vilket motiverar dem att 

prestera på en högre nivå. Lärarna på spetsutbildningen bedriver undervisning som är 

kreativ och stimulerande för informanterna, som också fungerar som en motivator och 

dessa aspekter relaterat till yttre faktorer som påverkar motivationen (Jenner 2004) 

 

6 Diskussion och slutsatser 

Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion sedan diskuteras egna tankar, tolkningar och 

reflektioner över studien. Studiens resultat kommer att jämföras och diskuteras utifrån 

vad som framkommit i studiens forskningsbakgrund. 

 

6.1 Metoddiskussion 

En metoddiskussion har som syfte att analysera val av metod och hur framkommen 

information har bearbetats under studien. 

 

För att säkerställa studiens relevans så föll valet på att genomföra intervjuer med tre för 

studien utvalda informanter som är högpresterande i matematik på en spetsutbildning i 

södra Sverige. På grund av begränsad tid valdes enkätundersökning bort och för att denna 



 

53 

 

metod inte skulle ha gett den djupa informationen som denna studie ämnar undersöka och 

ej heller gett möjlighet till att besvara forskningsfrågorna. Svårigheten inför 

genomförandet av intervjuerna var att formulera frågor till intervjuguiden som svarade 

upp mot studiens frågeställningar eftersom det är av relevans för hela studien. För att 

säkerställa att intervjuguidens frågor föll väl ut gjordes en pilotstudie (Denscombe 2018). 

I pilotstudien intervjuades en verbal högpresterande 14 årig flicka från en större stad i 

södra Sverige. Vilket resulterade i att frågorna föll väl ut. Pilotstudien hade kunnat ge ett 

annat resultat om en annan mindre verbal person hade deltagit och svarat på frågorna 

eftersom det då inte hade getts så rika svar. Vilket kunde ha inneburit att frågorna hade 

fått reviderats och testats igen (Denscombe 2018). 

 

Vid själva genomförandet av intervjuerna upplevdes inga svårigheter med att anteckna 

eller att ta ljudupptagningar för att intervjuerna var noga genomtänkta och förberedda.  

Informanterna gav ett oberört intryck av situationen vilket skulle kunna bero på att de 

varit med om en liknande situation innan då de blev intervjuade för en annan studie. En 

nackdel i intervjusituationen kan ha varit att intervjuarna var helt okända för 

informanterna vilket kunde ha medfört en viss osäkerhet hos dem. Detta kan ha påverkat 

svaren som gavs. Svaren kunde kanske ha blivit annorlunda om exempelvis deras lärare 

som de är bekant med hade ställt frågorna, eftersom de då möjligen hade anpassat sina 

svar efter vad de trodde läraren ville höra. 

 

En trolig fördel med att intervjua äldre elever som i denna studie skulle kunna vara att 

risken för feltolkning av frågorna inte är så stor vilket kan vara fallet vid intervjuer med 

yngre barn. Äldre barn skulle kunna ha ett större ordförråd och nått en högre mognad än 

yngre barn. 

Flera av frågorna i intervjuguiden var konstruerade som ja och nej frågor, vilket inte 

synliggjorde någon nyansering utan enbart besvarade den ställda frågan. Där av ställdes 

kompletterande frågor för att få mer djup i svaren (Denscombe 2018). Vilka följdfrågor 

som ställdes berodde på hur informanterna hade svarat. Detta gjordes för att säkerställa 

att frågorna gav fördjupat svar. 
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En svårighet var när insamlad data skulle analyseras, tolkas och kategoriseras eftersom 

informanterna hade svarat olika men ändå liknande. En annan svårighet var hur materialet 

skulle kunna sammanställas för att bli användbart och svara på studiens frågeställningar. 

För att underlätta hanteringen av materialet transkriberades ljudupptagningarna och 

anteckningarna kompletterades i anslutning till genomförda intervjuer. Efter 

transkribering och bearbetning av intervjuerna har det inte framkommit några belägg för 

att informanterna skulle ha svarat på ett sätt som skulle kunna vara gynnande för studien. 

Det vill säga att det inte upplevdes som om eleverna verkade vilja ha gett svar som de 

trodde att intervjuarna ville ha. 

 

Vi är medvetna om att vi kommer i kontakt med elever som skolan kanske till viss del 

har lyckats med och att de elever som skolvärlden inte har lyckats med troligtvis inte är 

tillgängliga. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Här nedan följer en diskussion av resultatet kopplat till tidigare forskning, teoretisk 

förankring, frågeställningarna och syfte för studien.  Eleverna har fått acceleration som 

anpassning på mellanstadiet men hade önskat undervisning med problemlösning istället 

vilket är i linje med rådande forskningen på området och vad den intervjuade läraren 

uppgav som god undervisning. 

 

Alla de tre informanterna var överlag positiva till sin matematikundervisning på 

mellanstadiet. Detta skulle kunna bero på att de har kännedom endast utifrån sina 

erfarenheter om hur god matematikundervisning kan se ut. Utifrån elevernas 

referensramar kan de nog säga vad de tycker är bra undervisning men det överensstämmer 

inte nödvändigtvis med vad aktuell forskning anser om exempelvis Rika matematiska 

problem (Hagland, Hedrén & Taflin 2005).  Ledande länder i undersökningarna TIMSS 

och PISA arbetar strukturerat med problemlösning enligt någon modell, exempelvis 

Singaporemodellen (Admera Education 2017) som har nämnts i studiens 

forskningsbakgrund. Den intervjuade läraren arbetar också med strukturerad 
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problemlösning utifrån en någon ej namngiven modell. Detta har informanterna inte 

någon erfarenhet av vilket gör det svårt för dem att ha en uppfattning om att det fanns 

alternativa utbildningsformer. Dock uppgav E1 och E3 att de ansåg att problemlösning i 

par eller grupp var utvecklande och roligt för att de då redovisade sina lösningar för 

varandra i klassen och fick möjlighet att diskutera matematik och lära av varandra, dock 

förekom det inte så ofta. Detta relaterar till yttre faktorer som påverkar motivationen då 

eleverna upplever att det är roligt att få arbeta tillsammans men även Vygotskijs 

sociokulturella teori om att lära tillsammans i ett sammanhang och den proximala 

utvecklingszonen, det vi kan tillsammans idag kan vi klara på egen hand imorgon 

(Woolford & Karlberg 2015). Den inre motivationen kan också knytas till situationen då 

uppgiften stimulerar till lärande och eleven känner en tillfredsställelse när den löst 

uppgiften (Klapp, Abrams & Levin 2017). 

6.2.1 Acceleration/grupptillhörighet 

 

Av intervjuerna skulle vi kunna utläsa att eleverna till största delen har fått acceleration 

(Handlingsplan 2016) som undervisningsmetod, exempelvis att hoppa över en årskurs 

och att alla tre informanterna fick arbeta med högre årskursers böcker. Det framkom vid 

intervjuerna att informanterna inte var så nöjda med detta sätt att arbeta. De gav uttryck 

för att de kände sig ensamma i sin matematik och saknade grupptillhörigheten med sina 

klasskamrater. Detta kan bidra till att de tappar motivationen (Löwing 2006) och blir 

ensamma i sitt lärande. Någon av dem valde då att arbeta långsammare så de kunde 

fortsätta att arbeta med sina klasskamrater under matematiklektionerna. Att urskilja sig 

från gruppen genom att arbeta med annat material var inte önskvärt. Individuell och mer 

utmanade undervisning var inget eleverna kunde tänka sig även om det hade gynnat deras 

matematiska utveckling eftersom de hellre ville vara en del av gruppen.  

 

6.2.2 Nivågruppering  

 

Av detta drar vi slutsatsen att eleverna enbart har fått acceleration som anpassning i 

undervisningen under mellanstadietiden vilket informanterna inte var nöjda med utan det 
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resulterade i att de kände sig utanför gruppen. Viljan att tillhöra gruppen är starkare än 

att bli utmanad i matematik.  

Att nivågruppera dessa elever hade varit till deras fördel då de hade kunnat arbeta i det 

arbetstempo som de önskade och dessutom varit en del av en grupp. Forskning säger att 

högpresterande elever gynnas av att nivågrupperas med andra högpresterande elever för 

att ges förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential (Nolte & Pamperien 2017, Sabo 

2018). 

Skillnaden mellan situationen på mellanstadiet jämfört med spetsmatematikgruppen på 

högstadiet, där de befinner sig nu, är det gemensamma intresse som gruppen har för 

matematik. Detta stärker tesen om att nivå gruppera efter kunskapsnivå skulle kunna vara 

gynnsamt för högpresterande elever (Nolte & Pamperien 2017, Szabo 2018). På grund av 

att eleverna i spetsgrupper får arbeta med fördjupande uppgifter med likasinnade där 

arbetstakten är på samma nivå blir de mer motiverade och håller intresset uppe. På 

mellanstadiet upplevde våra informanter att gruppindelningen på matematiklektioner 

med problemlösning gjordes slumpmässigt vilket inte upplevdes som stimulerande för 

dem. Av detta skulle vi kunna säga att läraren har ett stort ansvar när det gäller att dela in 

elever i par och i grupper inom klassen. Högpresterande elever gynnas av att få arbeta 

med elever som presterar på samma nivå och har samma arbetstempo (Nolte & Pamperien 

2017, Szabo 2018). 

6.2.3 Tävlingsmoment 

 

Matematikintresset startade för en av våra informanter med tävlingsmomentet han hade 

tillsammans med en kamrat. Senare bibehöll informanten sitt intresse för matematiken 

även utan tävlingsmomentet. Det skulle kunna vara ett tecken på att han drivs av inre 

motivation. I forskningsbakgrunden skrivs tävlingsmomentet i matematiken fram som 

något negativt (Alberg 2001) för att eleverna inte reflekterar över sitt lärande utan 

tävlingsinstinkten tar över och lärandet blir lidande. Detta stämmer inte med en av våra 

informanter eftersom han såg tävlandet som motiverande och som en drivkraft. 

 

Ingen av våra informanter blev direkt uppmanade att söka till spetsmatematikgruppen av 

sina tidigare lärare. De kunde heller inte direkt svara på frågan huruvida de var bäst i 
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klassen på mellanstadiet utan svarade att de var bland de bästa. Detta kan tolkas som att 

det inte var jakten på högsta betyg som var drivkraften utan en omättlig törst efter ny och 

mer avancerad kunskap som var motivationskällan (Nylander 2017). Här skulle vi kunna 

dra paralleller med Klapp, Abrams och Levin (2017) som skriver om inre motivation där 

eleven är intresserad av själva uppgiften och inte belöningen i form av beröm eller bra 

betyg. Yttre motivation bygger på att eleven drivs av beröm och bra betyg och struntar i 

uppgiften vilket de också skriver om.  

6.2.4. Problemlösning 

 

Problemlösning var något som alla tre informanterna uppskattade. De upplevde att de 

hade haft problemlösning för sällan på mellanstadiet. E3 berättade att han upplevde att 

hans lärare arbetade efter någon modell när de hade problemlösning på lektionerna. 

Modellen såg ut som så att läraren presenterande ett problem för klassen, eleverna fick 

arbeta med att lösa problemet i par eller i mindre grupper. Läraren valde sedan ut olika 

elevlösningar som redovisades av eleverna inför klassen framme vid tavlan. Eleverna får 

då möjlighet att diskutera och resonera matematik tillsammans med sina klasskamrater 

och läraren. Elevernas lärande blir också synligt (Hattie Fisher & Frey 2017) för både 

eleverna och läraren. För att detta ska bli framgångsrikt behöver undervisningen vara väl 

planerad och genomtänkt (Hattie Fisher & Frey 2017). Men frågan är då, ser det ut så på 

skolor i Sverige idag? Ges lärare rätt förutsättningar för att bli bra lärare och i får eleverna 

sin tur den undervisning som de har rätt till? 

 

Att arbeta med Rika matematiska problem ger eleverna förståelse för att det finns flera 

vägar för att nå en lösning på ett problem där vissa lösningar är av en enklare art och 

andra mer komplexa (Hagland, Hedrén & Taflin 2005) Enligt internationella 

undersökningar, så som TIMSS och PISA, är undervisningen organiserad på detta sätt i 

de länder (Shanghai, Hongkong och Singapore) som presterar bäst i dessa 

undersökningar. Detta ligger i linje med hur upplägget på matematikundervisningen på 

spetsutbildningen ser ut, enligt den intervjuade läraren. En av våra informanter säger, att 

när ett arbetssätt enligt ovan förekom i undervisningen, så var den uppskattad, dock var 
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det allt för sällan. Sammanfattningsvis kan detta tyda på att denna typ av undervisning 

skulle kunna vara framgångsrik för högpresterande elever. 

Våra tre informanter uppger att de alla hade kompisar på mellanstadiet men att de nu på 

högstadiet har fått fler kompisar genom spetsmatematikgruppen. När det råder en trygg 

arbetsmiljö i klassrummet ges alla elever möjlighet att nå en god förståelse för 

matematikämnet och kan prestera bättre. Finns det ett tryggt klassrumsklimat så är det 

ingen som kommenterar negativt om de elever som presterar på en hög nivå. Om det 

däremot förekommer ett negativt klassrumsklimat kan det få konsekvenser genom att 

elever inte vågar visa sina kunskaper (Zimmerman 2018) och på så vis inte nå den 

framgång som de annars hade kunnat uppnå. E2 var ett år yngre än sina klasskamrater 

och kanske inte lika mogen som sina klasskamrater trots detta hade han högstatus i 

klassen tack vare sina matematikkunskaper.  

6.2.5 Formativ bedömning 

 

Informanterna hade god kännedom om att de var duktiga på matematik och att de var 

bland de bättre av eleverna i sin klass på mellanstadiet. Däremot hade ingen av den någon 

vetskap om vad som var deras nästa steg i utvecklingen. Av detta kan vi utläsa att det är 

positivt att eleverna vet var de befinner sig kunskapsmässigt men att det är en brist att de 

inte känner till sitt nästa utvecklings mål. Forskning på området säger att en förutsättning 

för att elever ska kunna utvecklas mot sina fulla potential är att elever vet sitt nästa steg i 

utvecklingen detta sker bäst genom att eleven får adekvat återkoppling som för lärandet 

framåt (Dylan, Leahy 2015, Jönsson 2013). Sammanfattningsvis kan sägas att det är 

viktigt att läraren ger eleven information om vilken kunskapsnivå som den befinner sig 

på, men också vart den är på väg i utvecklingen för att kunna nå sin fulla potential. 

 

6.3 Slutsats 

 

I denna undersökning har vi kommit fram till att de högpresterande informanterna som 

har intervjuats har fått acceleration som anpassning i matematikundervisningen på 

mellanstadiet. Det hade kunnat vara bättre för eleverna om de hade fått möjligheten att 
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arbeta med fördjupade uppgifter i matematik och varvat med problemlösning istället för 

repetition.  

 

Önskvärd undervisning som informanterna gav uttryck för var mer avancerad matematik 

och problemlösning. Detta sammanfaller väl med vad forskning på området anser vara 

god matematikundervisning. Även internationella undersökningar så som TIMSS och 

PISA stödjer varierad, väl planerad undervisning som är strukturerad efter en viss modell, 

ett exempel är Singaporemodellen. 

 

Det har vidtagits åtgärder för att försöka stärka kvalitén och höja nivån på 

matematikundervisningen genom Skolverkets satsning på Matematiklyftet (Östlund 

2012). Trots detta har det inte skett någon vidare förändring i undervisningen i matematik 

(Skolverket 2018). En granskning av Skolverket (2018) visar att det fortfarande finns 

stora brister i undervisningen vad det gäller att stimulera högpresterande elever i den 

svenska skolan. Detta skulle kunna bero på att lärare i dagens svenska skola inte ges rätt 

förutsättningar till att vara bra lärare.  

 

Det är av största vikt att skolan tar väl hand om dessa elever och stimulera dem på bästa 

sätt. Ett samhälle har inte råd med att gå miste om dessa elevers potential! 
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7 Framtida forskning 

Intressant för framtida studie hade kunnat vara att se på högpresterande elevers situation 

i skolan ur rektor och huvudmannens synvinkel och hur de kan hjälpa och förbättra dessa 

elevers situation. I nuläget läggs stor del av resurserna på elever som inte når målen i 

skolan. I LGR 11 står följande, att alla elever har samma rättigheter att bli stimulerade 

efter sina förutsättningar där av borde högpresterande elever också få rätt till dessa 

resurser därför vore det intressant att undersöka detta vidare.  
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9 Bilagor 

 Bilaga 1  

Intervjufrågor till elever:  

Berätta lite allmänt om matematikundervisningen under mellanstadiet?  

Tilläts du arbeta i den takt du ville?  

Repetera ni mycket?  

Hade du mycket läxor i matematik?  

Tycker du att du är/var duktig matematik?  

Var det någon annan i klassen som låg före i matematik på mellanstadiet?  

Förekom det att ni arbetade med problemlösning i grupp?  

Upplevde du att din lärare på mellanstadiet hade någon tanke bakom hur 

gruppindelningen gjordes? 

Fick du hjälpa dina klasskamrater ibland och hur upplevde du det?  

Diskuterade du matematik med någon annan än din lärare?  

Arbetade du med fördjupade uppgifter?  

Arbeta du med matematik på en svårare nivå?  

 Fick du jobba på med äldre årskursers bok?  

Arbetade du med extrauppgifter förutom de i boken?  

Fick du hjälp av läraren när du ville ha det?  
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På vilket sätt pratade ni om matematikämnet på utvecklingssamtalen?  

Förekom det samtal om matematik hemma och i så fall hur?  

Om du fick bestämma hur hade matematikundervisningen på mellanstadiet sett ut för att 

den skulle ha utmanat och lärt dig mer?  

Hur går det för dig i de övriga skolämnena?  

Har du många kompisar i klassen? 
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Bilaga 2 

Information i samband med informerat samtycke inför intervju med personer 14 år eller 

yngre.  

Ditt barn har möjlighet att vara med i en undersökning där vi undersöker hur 

högpresterande elever upplevde matematikundervisningen på mellanstadiet.  

Vad innebär det att vara med?  

Att vara med i undersökningen innebär att ditt barn blir intervjuad av oss under ett 

tillfälle. Vi kommer främst att ställa frågor som har med hur matematikundervisningen 

gick till under ditt barns mellanstadietid och vad han/hon tycker om detta.  

Varför just ditt barn?  

I vårt examensarbete har vi valt att ha elever som har sökt spetsmatematisk profil som 

inriktning från årskurs 7 som utgångspunkt. Det vi är intresserade av att undersöka är 

hur de elever vi intervjuar ser på sin tidigare matematikundervisning, då främst i 

årskurserna 4-6.  

Hur lång tid kommer det att ta?  

Vi räknar med att intervjun kommer att ta max 30 minuter, vilka förläggs under ditt 

barns ordinarie skoltid  

Viktigt att veta.  

Både vårdnadshavare och barn ska ge sitt godkännande för att vara med i 

undersökningen.  

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen.  

Du eller ditt barn kan avbryta deltagandet när som helst och utan förklaring.  

Det finns inga faror med att vara med i undersökningen.  

Ljudupptagning kommer att ske under intervjun och dessa ljudfiler kommer att raderas 

direkt efter transkription.  

Ditt barns svar kommer inte kunna gå att koppla till ditt barn personligen då barnets 

namn inte kommer att nämnas i examensarbetet.  

Undersökningen är en del av vårt examensarbete på lärarutbildningen vid Högskolan i 

Kristianstad.  
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Har du några frågor angående intervjun eller examensarbetet är du välkommen att 

kontakta oss. Emelie Petersson e-post emeliepetersson80@hotmail.com eller Jessica 

Justad Nilsson     e-post jessica_lotta@hotmail.com 

Vill du vara med? Om du känner att du vill ge ditt barn tillåtelse att vara med i 

undersökningen efter att ha läst denna information OCH att ditt barn själv vill vara med 

så ber vi er att fylla i det informerande samtycket på nästa sida.  

 

Sätt ett kryss för samtycke till medverkan.  

Eller sätt ett kryss om du/ni inte samtycker.  

 

 

Samtycker till att mitt barn deltar, genom att bli intervjuat, i 

undersökningen…………………….  

 

 

Samtycker ej till att mitt barn deltar, genom att bli intervjuat i 

undersökningen……………………  

 

 

Har ni frågor om undersökningen kan ni kontakta oss.  

 

Jessica Justad Nilsson: jessica_lotta@hotmail.com  

Emelie Petersson: emeliepetersson80@hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:emeliepetersson80@hotmail.com
mailto:emeliepetersson80@hotmail.com
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Bilaga 3 

Frågor till lärare 

 

1) Vad har du för utbildning? 

 

2) Vilka åldrar undervisar du? 

 

3) När genomförde du din utbildning? 

 

4) Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

5) Har du någon erfarenhet av högpresterande elever i matematik? På vilket sätt 

kan du förklara? 

 

6)  På vilket sätt arbetar du i klassrummet och i resten av verksamheten med att 

utmana högpresterande elever i matematik? 

 

7) Tror du utifrån din erfarenhet av kollegor att lärare har tillräckliga kunskap om 

hur undervisningen kan anpassas för att stimulera lärande och 

kunskapsutveckling hos högpresterande elever i matematik? 

 

8) På vilket sätt skulle lärares kompetens kunna öka när de undervisar 

högpresterande elever i matematik 
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