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”För att få gnistan och glädjen tillbaka” 
Lärares arbete med elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom 
matematik 
 
”To rediscover the enjoyment for Math” 
How teachers work with pupils who have potential to be, or who are currently high 
achievers in Math 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med följande studie är att undersöka hur lärare arbetar för att utmana elever med 
potential att vara eller som är högpresterande inom matematik. Enligt skollagen och 
läroplanen har alla elever rätt till utveckling på sin nivå. Tidigare forskning tyder 
däremot på att det i nuläget inte ser ut så i skolan och det är därmed en viktig fråga att 
lyfta. Genom intervjuer och observationer med fyra lärare på fyra olika skolor har målet 
varit att ta reda på hur det är i skolorna idag. Frågeställningarna behandlar hur lärare 
arbetar med att utmana dessa elever. Genom intervjuer och observationer har vi tagit 
reda på hur lärarna går till väga för att identifiera och undervisa denna grupp. Vi har 
även tagit reda på vilka konsekvenser som kan uppstå om stimulans uteblir och hur 
lärarnas förutsättningar för att genomföra detta ser ut. Det har framkommit att det är 
viktigt att utmana eleverna då de utan stimulans kan bli oroliga och kan stagnera i sin 
kunskapsutveckling. Lärarna arbetar varierat med olika sorters uppgifter och material 
för att utmana eleverna på deras nivå. Lärarna använder sig framförallt av 
problemlösning då det ger eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor. 
Det har även framkommit hur betydelsefullt kollegialt samarbete är. Samarbete ökar 
möjligheterna för att individanpassa undervisningen och lärarna kan dra nytta av 
varandras kunskap. Lärarna delger att de har tillräckliga förutsättningar för att utmana 
dessa elever men de efterfrågar ett utökat kollegialt samarbete och vidareutbildning för 
att ytterligare kunna stötta dem.  
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1 Inledning 
 
Skollagen uppdaterades år 2010 med ett förtydligande gällande ”att elever som lätt når 
de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2010:800). Sedan dess har fler texter kommit att 
ta upp detta som en viktig aspekt i läraryrket. Uppdateringen av skollagen 
uppmärksammas bland annat i en av dessa texter, ett stödmaterial från Skolverket 
(2015). Materialet har sammanställts för att framhäva elever som behöver utmaning på 
en högre nivå jämfört med övriga klasskamrater. I rapporten Högpresterande elever, 
höga prestationer och undervisningen från Skolverket (2012) hänvisas det till statistik 
från PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), PISA (Programme for 
International Student Assessment) och TIMSS (Trends in International Mathematics 
and Science Study) som redovisar nedåtgående resultat i kunskapsmätningar för 
högpresterande elever i Sverige. Rapporten visar att svensk skola har gett elever som 
legat på gränsen till att klara kunskapskraven stor del av den tid som finns på bekostnad 
av de högpresterande eleverna. Texterna har i samband med diskussioner under 
lärarutbildningen och verksamhetsförlagd utbildning väckt vårt intresse för att 
undersöka hur lärare arbetar med högpresterande elever inom matematik. I 
verksamheten har vi själva sett exempel på elever som är ofokuserade och ostimulerade. 
I flera fall har vi tolkat det som att detta inte är en konsekvens för att det är svårt utan 
snarare för att det är för lätt. Vi anser att dessa elever har lika stor rätt att gå framåt i sin 
utveckling som alla andra.  
 
Pettersson (2011) beskriver att det inte finns något gemensamt fastställt begrepp för att 
definiera de elever med behov av extra utmaning i matematik. Utifrån de begrepp som 
vi tagit del av i forskning (se avsnitt 3.1) har vi insett att vi söker efter en bred definition 
som inte finns då de begrepp som används i tidigare forskning har en smalare definition. 
Sollervall och Wistedt (2004) konstaterar att det finns ett behov av att kategorisera 
eleverna i homogena grupper. I följande studie ska eleverna inte kategoriseras utan 
studien ska innefatta alla elever, från de som arbetar snabbt till de som har en 
särbegåvning. Vi vill ta hänsyn till och lyfta fram alla elevers olikheter och har utifrån 
detta valt begreppet elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom 
matematik. Komplexiteten gällande begreppen, anser vi, talar även för komplexiteten i 
att stimulera dessa elevers utveckling samt att kunna kartlägga elevernas kunskapsnivå. 
Engström och Magne (2008) beskriver det pedagogiska dilemmat att samtidigt stötta 
både de elever som har svårigheter i matematik och de högpresterande eleverna som två 
sidor av samma mynt. Även om det inte finns en självklar lösning måste dilemmat 
hanteras då det är elevernas rättighet att få stöttning. 
 

Den största utvecklingspotentialen i svensk matematikutbildning finns hos våra barn 
och ungdomar. Deras nyfikenhet och framtidsdrömmar är de viktigaste drivkrafterna i 
allt utvecklingsarbete. (Sverige. Matematikdelegationen, 2004:11) 

 
Utveckling och individualisering ska, enligt Skolverket (2015; 2011), ske efter varje 
elevs behov. Aspekten av en likvärdig skola för alla innebär att även de högpresterande 
eleverna, såsom övriga grupper, har samma rättigheter till utveckling efter sina 
förutsättningar och behov (Skolverket, 2015; 2011). Får inte eleverna denna möjlighet 
finns det en risk att de hamnar i socialt utanförskap och blir lidande för att de visar på 
en högre potential inom matematik än övriga klasskamrater. En positiv inställning till 
ämnet är någonting alla elever skulle gynnas av (Pettersson, 2011). Utifrån skolans 
värdegrund är det fastställt att eleven “ska i skolan möta respekt för sin person och sitt 
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arbete [...] [v]arje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 
(Skolverket, 2011:10). För att alla elever ska känna glädje i skolarbetet bör en 
formulering som denna gälla alla elever, från de som har svårigheter inom matematik 
till de elever som har ett behov av extra utmaning (Pettersson, 2011). Vi har valt att 
formulera ett syfte utifrån alla elevers rätt till utveckling på sin nivå. Detta gör vi genom 
att lyfta problematiken med att skolan i stor utsträckning har fokuserat på elever i 
svårigheter. Förhoppningarna med studien är att kunna ge en större inblick i och ökad 
kunskap om elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom 
matematik. Enligt Persson (2005) har både intresse och medvetenhet för området ökat 
på senare tid och att det börjar märkas i samhället. Det är därmed väsentligt att det finns 
en teoretisk grund för att få en målmedveten pedagogisk verksamhet.  
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2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur matematiklärare i årskurs 1-3 identifierar 
elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom matematik och hur de 
undervisar för att utmana dessa elever. Vi vill även ta reda på vilka konsekvenser som 
kan uppstå om denna stimulans uteblir samt hur lärarna anser att det är möjligt att 
vidareutveckla arbetet.   
 
2.1 Frågeställningar  
 
Hur beskriver lärarna att de identifierar elever som har potential att vara eller som är 
högpresterande inom matematik?  
 
Hur undervisar lärarna för att utmana dessa elever samt hur beskriver lärarna 
konsekvenserna vid utebliven stimulans?  
 
Hur beskriver lärarna sina förutsättningar och utvecklingsmöjligheter? 
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3 Teoretisk bakgrund  
 
3.1 Begrepp  
 
Forskare har inte enats om ett gemensamt begrepp för de elever som är i behov av 
utmaning inom matematik. Det florerar begrepp såsom high achievers och gifted 
children (Epstein, Pianko, Schnur & Wyner, 2011), fallenhet för matematik och 
begåvade barn (Sollervall & Wistedt, 2004), särbegåvning (Persson, 2014), elever med 
särskilda matematiska förmågor (Pettersson, 2011), högpresterande elever (Skolverket, 
2012) och elever som lätt når kunskapskraven (Skolverket, 2015). Det här är några av 
de begrepp som används i texter kring elever som är i behov av extra stöd och utmaning 
inom matematik. För varje begrepp finns även ett flertal definitioner. Persson (2014) 
förklarar särbegåvning med att ”den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade 
tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i 
vardagslivet” (2014:130), “Det alla har gemensamt är ett intresse för potential till hög 
prestation eller produktion” (2014:133) och med att:  
 

De högpresterande vet svaret, har bra idéer, lär med lätthet, är tekniker som uträttar och 
har oftast en enda lösning på ett problem, föredrar seriell progression, trivs ofta i skolan 
och är nöjda med vad de lär sig. De särbegåvade däremot ställer hellre frågorna, har 
oväntade idéer, kan oftast redan det som skall läras in, uppfinner och kommer på nya 
saker, har ofta flera lösningar till samma problem, tycker om komplexitet, älskar att lära 
sig men avskyr ofta skolan samt är perfektionister och är därför mycket självkritiska. 
(Persson 2014:134) 

 
Idag finns det enligt Pettersson (2011) över hundra olika definitioner av 
begåvningsbegreppet. Att forskare ständigt försöker definiera begreppet kan enligt 
Sollervall och Wistedt (2004) tyda på ett behov av att kategorisera eleverna i homogena 
grupper. Att kategorisera eleverna enligt tydliga riktlinjer är inte möjligt då elever inom 
fallenhetsbegreppet är egna individer, precis som alla elever i skolan.  
 
Trots att det finns så många begrepp hittade vi inte ett som innefattar alla de elever som 
ska ingå i vår studien och kom därmed fram till det vida begreppet elever som har 
potential att vara eller som är högpresterande inom matematik. I följande text kommer 
vi att använda det begrepp som används i den forskning som vi refererar till.  
 
3.2 Bakgrund   
 
Svensk utbildningspolitik och forskning inom matematik har av tradition fokuserats på 
elever med bristande kunskaper i matematik. För att motverka låga resultat har en 
acceptabel grundnivå på alla elever i matematik prioriterats. I och med att 
matematiksvårigheter ligger i centrum finns risk för ett färgat perspektiv på lärande. 
Detta bristperspektiv kan i sin tur leda till en färgad syn på matematikundervisningen 
där matematik anses som svårt och att svårigheterna i ämnet endast bidrar till hinder i 
elevers kunskapsutveckling (Sollervall & Wistedt, 2004). Skolverksamheten behöver 
förändra sitt synsätt gällande alla elevers rätt till utveckling, samt rikta 
uppmärksamheten mot alla elever med särskilda förutsättningar (Engström & Magne, 
2008). Intresset för de elever som utmärker sig i ett ämne har varit svagt. Jämfört med 
en majoritet av världens industrialiserade länder har Sverige sedan efterkrigstiden 
saknat både erfarenhet, forskning samt kunskap om dessa intellektuellt avancerade 
elever. Intresse och forskning kring dessa elever är därmed betydligt mer utbrett i övriga 
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världen än i Skandinavien (Persson, 2014; Pettersson, 2011). Sollervall och Wistedt 
(2004) understryker att det har gjorts få svenska studier om matematik som ett 
stimulerande och intresseväckande ämne.     
 
I artikeln Are we lifting all boats or only some? diskuterar Epstein m.fl. (2011) huruvida 
alla elever får möjlighet att utvecklas eller inte med hjälp av skolans undervisning. 
Författarna beskriver ett oroväckande glapp mellan lågpresterande och högpresterande 
elever i USA. I och med att resurser och kraft ständigt läggs på att höja de 
lågpresterande elevernas resultat, för att minska skillnaderna, kan konsekvenserna bli att 
de högpresterande eleverna stagnerar. Enligt de senaste PISA-resultaten, vid 
undersökningstillfället, syntes det att de lågpresterande eleverna hade en högre 
utvecklingskurva än de högpresterande. Detta i samband med ytterligare rapporter tyder 
på att mer tid och resurser finns för att de lågpresterande ska utvecklas och att de 
högpresterande stannar upp i utvecklingen då de inte får samma resurser. De 
lågpresterande eleverna ska naturligtvis få det stöd som de behöver men det författarna 
poängterar är att ”high achievers have paid a high price for our attention to struggling 
students” (Epstein m.fl. 2011:47). Flera författare håller med om att dessa elever på 
olika sätt har blivit lidande, vilket har lett till att de inte har fått tillräckliga 
utvecklingsmöjligheter inom matematiken (Pettersson, 2011; Jess, Skott & Hansen, 
2011).  
 
Uttryck som ”varför ska vi satsa på de redan duktiga, de klarar ju sig själva” 
(Pettersson, 2011:18) florerar runt om i Sverige. Satsningar på individer med särskilda 
förmågor ses som elitsatsningar, vilket inte anses höra hemma i skolan. Detta har 
resulterat i en skolgång där elever i behov av anpassning inte har blivit tillgodosedda. 
Skolan kan i och med detta i vissa fall uppfattas som en fientlig miljö för dessa elever 
(Pettersson, 2011). Det finns vanligt förekommande kritik mot satsningar på begåvade 
elever, till exempel om det verkligen är de elever som behöver stöd i skolan och om det 
är demokratiskt rätt att satsa på dem (Mattsson, 2013). Sollervall och Wistedt (2004) 
skriver dock att barn inte har ”skyldighet att utveckla sin talang”. Däremot har de en 
lagstadgad rättighet till det. Det är skolan som har skyldighet att se till att de ges 
möjlighet att utvecklas efter sin förmåga” (Sollervall & Wistedt, 2004:129). Författarna 
menar att alla ska få testa och vara kreativa inom matematiken, vilket inte ska ske 
utefter prestation utan utifrån intresse och lust. Pettersson (2011) betonar att det inte står 
uttalat i läroplanen, Lgr11, att det endast är elever i svårigheter som är i behov av stöd. 
Det är upp till lärarna att tolka läroplanen i ett vidare perspektiv, vilket resulterar i att ett 
stycke kan tolkas på flera sätt.  
 
3.3 Konsekvenser vid utebliven stimulans  
 
Elever som inte får den stimulans de behöver i skolan blir ofta uttråkade. Det ordinarie 
skolarbetet ger dem inte den utmaning de behöver, vilket resulterar i att de istället 
underpresterar och kan därmed känna sig mindre lyckade i skolan. Slutsatsen dras då 
Pettersson (2011) under fallstudier har sett exempel på hur dessa underpresterare har fått 
tillbaka sin motivation genom att de har fått lösa uppgifter på en högre nivå. Elever som 
har varit understimulerade har hittat tillbaka till det roliga i matematik när de blivit 
stimulerade (Pettersson, 2011). Det faktum att erfarenheter från skolåren påverkar 
generellt alla elever senare i livet stärks av empiriska undersökningar som har 
genomförts med elever som av olika anledningar inte trivts i skolan. Undersökningarna 
har gjorts i åldrarna 18 och 25. Resultatet talar för att skolan påverkar elevers utveckling 
gällande både skolarbete, umgänge, relationer och att skolan inte kan frånsäga sig det 
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ansvaret. En elevs självkänsla är starkt kopplad till skolprestationer och påverkar även 
det sociala samspelet (Giota, 2002). Pettersson (2011) belyser att många av de elever 
som underpresterar inte blir uppmuntrade utan istället får känslan av att vara 
misslyckade och att inte duga. Giota (2002) beskriver att om känslan av misslyckande 
finns närvarande i skolan är det en stor risk att den även visar sig i ett större 
sammanhang och genomsyrar hela elevens vardag. Detta kan leda till svårigheter i att 
samarbeta med andra barn, att ta hänsyn till andras känslor samt att avläsa sociala 
situationer. Reaktioner på att känna sig dålig, missförstådd eller utanför kan visa sig på 
mer eller mindre tydliga vis. Pettersson (2011) har under en fallstudie fått exempel på 
en elev som under en period slutade prata och istället låtsades att vara hund. Detta var 
ett barn som dels hade problem med talet men som även hade en särbegåvning i 
matematik. Han talade om matematik på ett sätt som jämnåriga inte kunde förstå och 
tyckte att han lika gärna kunde vara hund eftersom att ingen förstod honom. De elever 
som använder sig av tankestrategier utanför normen och försöker lösa uppgifter eller 
föra sig i klassrummet på ett annorlunda sätt riskerar att bli kategoriserade som 
bråkstakar. Elever som blir missförstådda eller understimulerade kan utmärka sig som 
oroliga i klassrummet (Pettersson, 2011). Elever med en begåvning inom matematik 
skiljer sig ofta märkbart från resterande klasskamrater, men myten om att de skulle ha 
en bristande social kompetens stämmer inte. Däremot påvisar omgivningen ofta 
svårigheter i att acceptera dessa elever, till skillnad från de som ”bara” är 
högpresterande som ofta blir mer inkluderade. Särbegåvade elever, som ofta visar drag 
på perfektionism och ifrågasätter situationer som inte stämmer överens med deras 
kunskap, anses ofta som udda av klasskamrater och hamnar därmed utanför (Persson, 
2014). Det kan i vissa fall till och med räcka att en elev är frågvis eller använder ett mer 
utvecklat ordförråd för att det ska vara en anledning till att andra elever börjar stöta ut 
och mobba denna elev (Mönks & Ypenburg, 2009). Utifrån de tio fallstudier Pettersson 
(2011) gjort av särbegåvade elever i skolan, föräldrar, lärare och rektorer har hon 
kommit fram till att barn som inte följer normen anses vara udda. Dessa elever blir ofta 
utstötta och försöker ibland dölja sina förmågor för att passa in i gruppen. I en av 
Perssons (2005) fallstudier har det även framkommit ett extremt exempel på en 
särbegåvad elev som försökt ta bort sin förmåga. Den här eleven har i vuxen ålder, 
under intervjuer, berättat för Persson att han under skolåren har sniffat lim då han visste 
att det kunde åsamka honom hjärnskador. Detta gjorde han med förhoppningarna om att 
minska sin hjärnkapacitet för att vara mer som sina andra klasskamrater. Persson (2014) 
skriver att när varken den pedagogiska eller den sociala miljön fyller de behov som 
barnet har, har det visat sig att flera av de begåvade eleverna har fått betydande 
psykosociala problem.  
 
3.4 Matematiska förmågor  
 
Olika forskare har utifrån en studie av Krutetskii (1976) beskrivit vad en matematisk 
förmåga är. Trots att studien genomfördes redan år 1976   är det en av de mest aktuella 
studierna om barns matematiska förmågor, vilka är föränderliga och visar sig i ett flertal 
lärandeaktiviteter. Det är även i aktiviteter som förmågorna skapas och utvecklas. När 
framgång nås i en aktivitet beror detta på ett samspel av flera förmågor (Sollervall & 
Wistedt, 2004). En förmåga kan inte separeras från en annan utan det är en mångfald 
som skapar skicklighet. Är en förmåga inte lika stark som de andra kan en stark 
förmåga komplettera den svaga. En förmåga är inte medfödd utan det som existerar från 
start är snarare en villighet att utveckla den. Det här är ingenting som sker plötsligt utan 
det krävs både träning och erfarenhet. En lärare kan under undervisningens gång 
upptäcka vilka förmågor en elev besitter genom de färdigheter eleven visar. Förmågor 
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och färdigheter är starkt kopplade till varandra och kan med hjälp av iakttagelse 
upptäckas i lösningar av matematikuppgifter. Det finns exempel på hur elever i årskurs 
fyra löser problem där eleverna själva behöver komma på vilken strategi de behöver 
använda. I dessa rika problem kan författarna urskilja flera matematiska förmågor i en 
och samma uppgift. Utifrån detta konstaterar de att den här typen av uppgift krävs för 
att eleverna ska ha chans att utveckla sina förmågor. Två krav för att kunna identifiera 
och stimulera de matematiska förmågorna är sammanfattningsvis att läraren har djupa 
kunskaper om matematikämnet och att eleverna erbjuds uppgifter där de har chans att 
använda sina förmågor (Pettersson, 2011).  
 
Krutetskii (1976) (refererad i Pettersson & Wistedt, 2013) beskriver åtta förmågor som 
individer besitter. Allt från att kunna operera med siffror till förmågan att ha sekventiellt 
och logiskt resonerande. Den förmåga som skiljer sig från de andra är fallenhet och 
intresse för matematik. Samtliga, förutom denna, krävs hos alla individer för att kunna 
förstå omvärlden. Fallenhet och intresse utvecklar däremot endast vissa barn. Det är en 
förmåga som finns hos elever med begåvning i matematik. Krutetskii beskriver 
förmågan med orden:  
 

It is expressed in a striving to make the phenomena of the environment mathematical, in 
a constant urge to pay attention to the mathematical aspect of a phenomena, to notice 
spatial and quantitative relationships, bonds, and functional dependencies everywhere - 
in short, to see the world “through mathematical eyes.” (Krutetskii, 1976:302)  

 
Det finns en medvetenhet om att det krävs stöttning för att utveckla olika förmågor i 
olika områden för att de är just utvecklingsbara. Ett exempel är att diskutera vad som 
krävs för att utvecklas med en jämförelse med höjdhopp. En höjdhoppstränare hade 
funderat på vilka förmågor som utgör en bra höjdhoppare. Hen hade troligtvis tänkt ut 
mängder av varierade övningar som skapar möjlighet för höjdhopparen att hela tiden 
utvecklas och hoppa högre. Övningar som exempelvis ökar spänst, styrka, smidighet, 
stresstålighet och koncentration hade med största sannolikhet stått på schemat. Det finns 
knappast någon framgångsrik tränare som anser ”att det räcker att låta eleven, den 
blivande höjdhopparen, hoppa över en ribba ett stort antal gånger – om och om igen! 
Detsamma gäller matematiska förmågor” (2013:8) För att en elev ska utvecklas inom 
matematiken fungerar det inte att räkna sida upp och sida ner i matematikboken för att 
därefter kontrollera svaren (Pettersson & Wistedt, 2013).  
 
3.5 Lärares kompetens och resurser  
 
”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” 
(Skolverket, 2011:14) Citatet ur Lgr 11 ställer höga krav på att undervisningen ska 
anpassas efter varje elevs förutsättningar. Detta kräver mycket tid, kunskap och 
engagemang av arbetslag och skolledning men framförallt av lärare (Pettersson & 
Wistedt, 2013). Vilka resurser som erbjuds spelar stor roll för utformandet av 
undervisningen. Vad ekonomin tillåter, vilken tid som finns och vilka möjligheter det 
finns att dela in eleverna i grupper utifrån personal och lokaler, är alla faktorer som 
påverkar lärarnas förutsättningar. Trots dessa faktorer är det lärare och föräldrar med 
brist på förståelse och kunskap som framförallt skapar problem för elever med behov av 
extra stöd (Pettersson, 2011). En grundläggande kompetens för att arbeta som lärare är 
att kunna förstå och tolka läroplanen. Många lärare lämnas ensamma i detta arbete, 
vilket kan resultera i att den största delen av skolor inte undervisar mot målen i 
styrdokumenten i tillräckligt hög grad. Det har även framkommit i observationer att 
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undervisning som ska träna förmågor som resonemang, problemlösning och 
kommunikation inte heller gör det (Jäder, 2015). Det finns ett starkt behov av 
samordning mellan skolpersonal och föräldrar för att stötta dessa elever och ge dem en 
större chans att utvecklas. En ytterligare åtgärd som behövs är att elever med hög 
begåvning inom matematik behöver får plats i de nationella policydokumenten för att 
öka chanserna till att eleverna får rätt stöd och en varierad undervisning (Mattsson, 
2013).  
 
Det finns fall som visar att lärare “känner sig oroliga för att de inte räcker till för de 
elever som har särskild fallenhet för ämnet, som inte har tillräcklig kompetens och som 
inte får tillräckligt stöd av skolledningen” (Pettersson, 2011:6). Forskaren har fått detta 
bekräftat av att flera lärare har tagit kontakt med henne på grund av att de inte har 
tillräcklig kunskap om hur de ska hantera undervisningen gällande begåvade elever. 
Även om viljan är stark hos lärarna är det inte tillräckligt. Att möta dessa elever är 
någonting som ställer höga krav på lärare behöver en gedigen kunskap om hur elever 
förstår matematik. De krav som ställs på lärare är exempelvis att de ska kunna föra 
fokus från att resultatet är det mest väsentliga, till att processen är det som ger kvalitativ 
kunskap. Att skapa dessa utmanande uppgifter och att ställa frågor utan självklara 
lösningar och svar kräver ett stort mod och en djup matematisk kunskap (Pettersson, 
2011). Lärare som inte har tillräcklig kunskap inom ämnet kan ha svårt att skapa denna 
typ av uppgifter och de kan dessutom ha svårt att se värdet i vissa av elevernas 
lösningar (Sollervall & Wistedt, 2004). Det är tydligt att det finns en vilja hos lärarna att 
stötta eleverna på bästa sätt men det är resurserna och lärarens kompetens som avgör 
vad som är möjligt (Pettersson, 2011).  
 
För att möjliggöra de åtgärder som behövs för dessa elever krävs ett brett utbud av 
material, ämneskunniga lärare samt resurser från skolledning (Pettersson & Wistedt, 
2013). En kompetens som krävs för att kunna arbeta med dessa elever är att först kunna 
identifiera dem. Alla som arbetar med begåvade barn bör känna till egenskaper och 
karaktärsdrag som de har (Pettersson, 2011). Lärarnas uppfattning om vad som 
särskiljer dessa elever varierar kraftigt från lärare till lärare (Mattsson, 2013).  
 
3.6 Identifiering  
 
Identifieringen av begåvade barn är till stor del en kompetensfråga. I skolorna är det på 
så sätt väsentligt med vidareutbildning för lärare om hur de kan gå till väga. Lärare är 
idag duktiga på att finna de begåvade eleverna i klasserna men de missar även många. 
Detta beror i stor utsträckning på bristande kompetens och på att ett flertal av eleverna 
inte besitter de klassiska dragen för begåvning. Om dessa elever blir förbisedda under 
de tidigare åren kan en konsekvens vara att deras motivation till skolarbetet är svår att 
höja senare under skoltiden. Det är därmed väsentligt att deras potential 
uppmärksammas redan i elevens första år i skolan (Mönks & Ypenburg, 2009). För att 
förhindra att den inte uppmärksammas kan lärarna se till elevens intresse, kreativitet, 
lösningar, kamraternas kommentarer, diagnosmaterial, lösningar av problem, 
uppträdande i matematiska sammanhang och deras förmåga att resonera abstrakt (Jess 
m.fl. 2011). Kunskapstester som matematikdiagnoser bör inte vara det som 
huvudsakligen används för identifiering. I en amerikansk studie har kunskapstester 
jämförts med vad lärare anser om eleverna i sina klasser. Det har då framkommit att de 
rekommendationer lärarna gör är ovärderliga för att identifiera elever som har fallenhet 
för matematik. Trots att gedigna kunskapstester har genomförts är det lärarnas 
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kompetens och kännedom om eleverna som skapar bäst underlag för att identifiera 
elever med hög kunskapsnivå (Foreman & Gubbins, 2015).  
 
För att under skolgången kunna identifiera begåvade elever finns det vissa egenskaper 
som bör uppmärksammas. Några av de tidigaste tecknen som både föräldrar och lärare 
kan se är en stark nyfikenhet, intresse, förmåga att formulera och lösa problem och 
framförallt att kunna resonera kring dem. Det kan även framkomma på ett tydligt sätt 
när elever visar att de kan föra abstrakta resonemang eller som har drag som tyder på 
perfektionism. Perfektionismen kan uppmärksammas i elevernas starka känsla för 
rättvisa i ifrågasättande av regler och auktoriteter. De flesta av de barn som är begåvade 
visar det tidigt. De lär sig snabbare än övriga klasskamrater redan i tidig ålder och de 
förvånar om och om igen med sin kunskap (Pettersson, 2011).  
 
Det finns andra egenskaper som tyder på begåvning men som synliggörs i andra 
situationer än i själva skolarbetet. Begåvade elever kan upptäckas genom att de visar 
tendenser på svårigheter i att kontrollera sitt beteende och därmed upplevas som stökiga 
och störande. Det är de elever som är understimulerade och beteendet är en konsekvens 
av att de inte får den utmaning de behöver. Elever som drar sig från gruppen och gärna 
sitter själva kan vara ett tecken på särbegåvning. De sitter djupt koncentrerade och 
arbetar hellre själva än att socialisera sig i grupp. Föräldrar i studien har exempelvis 
berättat att barnen hellre stannar hemma än att umgås med vänner (Pettersson, 2011).      
 
Lärare kan missa många elever som inte besitter de drag för begåvning som är 
förklarade ovan. Dessa elever benämns som underpresterande men har egentligen 
potential att vara högpresterande. Det finns vissa indikatorer som kan tyda på att 
eleverna har potential att vara högpresterande men av olika anledningar inte är det. 
Dessa indikatorer är enligt Mönks och Ypenburg (2009):   
 

·                 Svag koncentration  
·                 Negativ föreställning om sig själv vad gäller skolan  
·                 Låg studietakt i jämförelse med klasskamraterna  
·                 Stora problem att lära sig skriftligt lärostoff  
·                 Negativ uppfattning om lärare och skola  
·                 Låg skolmotivation  
·                 Missnöje med sina studievanor och uppnådda resultat  
·                 Alltför många aktiviteter utanför skoltid på bekostnad av läxorna  
·                 Skolkamraterna har alltför höga förväntningar vad gäller prestationsförmågan  
·                 Lärarna hävdar ständigt att eleven presterar under sin förmåga  
·                 Föräldrarna är missnöjda med anledning av de låga prestationerna i skolan  
·                 Rädsla inför prov  
·                 Lågt socialt självförtroende  
·                 Eleven känner sig inte accepterad av klasskamraterna   
(Mönks & Ypenburg, 2009:80)  

 
För att lärare ska kunna upptäcka begåvade elever behöver de ha kännedom om  dessa 
egenskaper. Det krävs även att eleverna får så pass utmanande uppgifter att de har 
möjlighet att visa sina färdigheter. Utan tillfälle att visa dessa är möjligheterna att 
upptäcka och stötta eleverna minimal (Mattsson, 2013).  
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3.7 Matematikundervisning  
 
3.7.1 Arbetssätt och material   
 
Elever ”lär sig bara det som de får en möjlighet att lära sig, vilket innebär att de 
möjligheter till lärande som erbjuds eleverna i skolan måste beaktas” (Jäder, 2015:vii). 
Elevernas möjligheter till att utveckla sitt lärande varierar och ansvaret för detta ligger 
inte hos eleverna. De kan endast utvecklas om möjligheter till lärande finns. Läraren bör 
därmed noggrant tänka över sitt arbetssätt och se över vilka läromedel som används i 
undervisningen. Jäder (2015) har analyserat matematikböcker från tolv länder. Han har 
kommit fram till att i snitt endast var tionde uppgift i matematikböckerna var av kreativ 
karaktär, det vill säga uppgifter som inte har en på förhand given metod eller ett givet 
svar. Med hjälp av observationer och intervjuer med elever under de senare åren i 
skolan i Sverige visade det sig dessutom att eleverna ofta bara räknade den första delen i 
ett avsnitt, vilket innebär att de missade de kreativa uppgifter som fanns. Detta 
arbetssätt kan enligt studien till stor del resultera i att fokus endast läggs på det rätta 
svaret istället för lösningen. I skolan ses matematik ofta som ett mekaniskt räknande i 
läroböckerna, där utantillinlärning är en central del (Jäder, 2015). Observationer och 
enkätundersökningar visar att enskilt arbete i matematikboken innehållande uppgifter 
som ska lösas med en förbestämd metod förekommer i skolor. Det är ett reproduktivt 
arbetssätt där det är viktigast att använda matematiska regler så att det går snabbt att 
komma fram till ett korrekt svar. Detta bidrar snarare till att eleverna memorerar regler 
än att utveckla matematiska förmågor och att förståelsen i vad de gör ökar. Både läraren 
och läromedlet kan ses som auktoriteter i ett klassrum där det saknas tillfällen till att 
utforska matematik. Finns det inga möjligheter till matematiska utmaningar hämmar det 
elevernas matematiska utveckling. Att träna en och samma färdighet utan att variera och 
höja nivån på innehållet i undervisningen är därmed inte optimalt (Pettersson, 2011).  
 
Det är av stor betydelse att skapa utmanande uppgifter för att eleverna ska få en chans 
att visa sin matematiska begåvning (Mattsson, 2013). Vid de tillfällen lärare erbjuder en 
varierad undervisning ges även fler chanser för eleverna att ta till sig kunskap samt 
upptäcka fler spännande sidor inom matematiken. Ett sätt kan vara att använda sig av 
laborativa arbetssätt och material. Några av fördelarna med laborativ undervisning är 
ökat intresse och kunnande i matematik, varierande kreativ undervisning samt en vidgad 
syn på matematik. Dessutom finns det möjlighet att individualisera och anpassa 
undervisningen till elever med olika behov (Rystedt & Trygg, 2013).  
 
3.7.1.1 Problemlösning 
 
Problemlösning är enligt Krutetskii (1976) (refererad i Pettersson, 2011) det som står i 
centrum för all matematik. Problemlösningsuppgifter stimulerar elevernas tankar och 
bjuder in till, för eleverna, nya upptäckter inom matematiken. Idag har problemlösning 
fått en stor roll i den svenska skolans undervisning. I Lgr11 står i det centrala innehållet 
för matematik årskurs 1-3 att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
“[s]trategier för matematisk problemlösning i enkla situationer” (Skolverket, 2011:49) 
Eleverna ska även vid uppgifter med problemlösningskaraktär kunna ”reflektera över 
och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat” (Skolverket, 2011:47).  
 
Pólya (1957) beskriver att problem finns i alla situationer. För att någonting ska 
definieras som ett problem krävs det att en person behöver fundera över en lösning. Han 
har delat in problemlösningen i fyra faser. Dessa problemlösningsfaser är att förstå 
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problemet, göra upp en plan, genomföra planen och kontrollera att lösningen fungerar. 
Behövs inte dessa faser för att lösa en uppgift är det därmed inte ett problem för den 
personen.  
 
På vilket sätt problemlösning genomförs i skolan är viktigt för att eleverna ska kunna 
utveckla sina matematiska förmågor. Det är väsentligt att metoden inte är given på 
förhand utan att det är eleven själv som ska hitta rätt metod och använda sig av olika 
strategier för att kunna utvecklas. Läraren måste vara noga med att det finns tydliga mål 
för vad eleverna ska uppnå. Uppgifterna ska kunna utmana eleverna och samtidigt ligga 
på en nivå där de har chans att kunna lösa och ta till sig lösningar. När problemen inte 
har en självklar och på förhand given metod och inte heller ett enda korrekt svar handlar 
det om rika problem. Det är de som ger eleverna störst chans att utveckla de 
matematiska förmågorna. I dessa problem visas ofta matematisk kreativitet (Pettersson, 
2011).  
 
3.7.1.2 Nivågruppering  
 
Utifrån en sammanställning av forskning som genomförts av NCM (Nationellt Centrum 
för Matematikutbildning) på uppdrag av skolverket konstateras att det inte finns något 
enkelt svar på frågan om nivågruppering är bra eller inte (Wallby, Carlsson & Nyström, 
2001). Diskussionen stannar inte vid att vara endast en pedagogisk fråga utan även en 
ideologisk fråga. Risker med nivågruppering är att vissa elever kan känna sig 
diskriminerade och att gruppindelningarna kan bli fasta och därmed inte möjliga att 
ändra på. Det kan bli negativa konsekvenser för lärandet och etiska dilemman kan 
uppstå. Det kan även vara så att utgångspunkten i planeringen är att gruppen är 
homogen och att undervisningen därmed inte individanpassas samt att det kan orsaka en 
negativ stress hos både de lägst och högst presterande (Wallby m.fl. 2001). För de 
elever som är allra duktigast kan nivågruppering öka möjligheterna, inte för att de är i 
samma grupp utan för att undervisningen får högre kvalité. Det underlättar även i 
lärarens arbete att planera en lektion för en grupp som ligger på samma nivå 
kunskapsmässigt (Wallby m.fl. 2001). Klustergrupper, som det kallas när elever som är 
i behov av extra utmaning samlas i en grupp, är ett förslag som kan tas tillvara på när 
resurserna inte räcker till. I många fall hade det varit önskvärt med en mentor till varje 
enskild elev som har särbegåvning. När detta inte är möjligt kan ett bra alternativ vara 
att samla flera av dessa elever från olika klasser för att ge dem den stimulans de behöver 
(Pettersson & Wistedt, 2013).  
 
3.7.2 Metoder   
 
Det vanligaste sättet att tilldela elever ytterligare uppgifter är, enligt resultat från 
Petterssons (2011) fallstudier och enkätundersökningar, att lärarna ger fler uppgifter 
men på samma nivå som eleverna redan har klarat av. Har de tur får de mer 
stimulerande uppgifter eller får fortsätta i en alternativ bok. Tyvärr är inte det 
situationen för många elever. Eleverna får sällan ta emot beröm för att de håller en hög 
nivå och det finns en risk att de tröttnar snabbt. Det är konstaterat att endast arbete i 
läromedlet inte erbjuder den variation som behövs för att utveckla de matematiska 
förmågorna (Pettersson, 2011). För att stimulera de elever med behov av extra stöd 
finns enligt Mönks och Ypenburg (2009) två olika metoder: acceleration och berikning. 
 
Acceleration är en metod som innebär att elever får arbeta med material och bli 
undervisade på en nivå som är tänkt till en högre årskurs. Detta kan innebära att eleven 
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får arbeta i en snabbare takt än övriga klasskamrater, få bli uppflyttad en årskurs eller 
börja skolan tidigare än jämnåriga (Skolverket, 2015). Effekten av att elever har blivit 
uppflyttade en årskurs har i Tyskland varit kunskapsmässigt positiv. I studier har 
kunskapsnivån jämförts hos elever som har accelererat till en högre årskurs med de 
elever i samma årskurs men som inte har accelererats. Resultatet tyder på att eleverna 
följer de äldre elevernas kunskapskurva och visar inte på någon sämre förståelse för 
området. Effekten på den sociala aspekten diskuteras inte (Kretschmann, Vock & 
Ludtke, 2014).  
 
Acceleration inom klassens ramar kräver hög kompetens av pedagoger. De behöver 
kunna sätta sig in i material på den nivå eleven arbetar på. Den kompetensen finns 
sällan vilket innebär att det alltid behöver finnas en kunnig person på skolan som kan 
stötta klassläraren. En svårighet kan vara att eleverna förstår i en så pass snabb takt att 
grundskolelärarnas kompetens inte längre är tillräcklig. Det är inte ovanligt inom 
acceleration att det är en pedagog från gymnasieskolan eller från universitetet som får 
stötta klassläraren i arbetet med vissa elever (Mönks & Ypenburg, 2009).   
 
Berikning är en metod som innebär att eleverna får fördjupa sig i ett ämne och se det ur 
nya perspektiv som inte alltid är självklara i skolans värld. Lektioner i form av 
berikning innebär till stor del av att lära sig ställa hypoteser samt att finna samband 
(Mönks & Ypenburg, 2009). Berikning kan även innebära att eleverna får arbeta med 
uppgifter på en nivå som vanligtvis inte ingår i den ordinarie lektionsplaneringen. Detta 
är ett sätt för att elever som har förstått ett område ska få fortsätta att gå framåt i sin 
utveckling under tiden som resterande klasskamrater fortfarande behandlar området på 
grundnivå. Det finns misstolkningar som innebär att lärare tror att berikning innebär att 
lösa fler uppgifter inom samma område och repetera. Vissa använder elever som har 
klarat av ett område som extralärare till sina klasskamrater, vilket kan leda till obehag 
hos de elever som får ett sådant ansvar. Upprepning av ett redan genomfört 
arbetsområde är lämpligt om eleverna saknar kunskap i ett område, inte när de redan har 
kunskap om ett område (Pettersson & Wistedt, 2013). Att arbeta med berikning innebär 
en utmaning för lärare. Elever i klassrummet behöver olika sorters stöd i 
lärandeprocessen och det krävs mycket av pedagogen. Ett alternativ är att utgå från 
samma uppgift och matematiskt område som resten av klassen arbetar med men att 
fördjupa arbetet med frågor utifrån varje elevs kunskapsnivå (Skolverket, 2015).   
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4 Metod   
 
4.1 Urval   
 
Undersökningsgruppen har tagits fram genom ett strategiskt urval och ett 
bekvämlighetsurval. För att ha möjlighet att få svar på frågeställningarna är det viktigt 
att välja ut en viss kategori av respondenter som är relevanta för arbetet (Stukát, 2011). 
När det finns ett begränsat antal tillfällen är det väsentligt att få kvalité vid dessa 
tillfällen och därmed välja ut personer som har kompetens inom området (Denscombe, 
2009). Stukát (2011) påtalar att antalet personer som ska ingå i studien beror på de 
resurser som finns gällande tid och ekonomi. Intervju är en metod som tar mycket tid i 
både genomförandet och i efterarbetet. Den kräver därmed en mindre 
undersökningsgrupp. Utifrån dessa aspekter valde vi att observera och intervjua fyra 
grundskolelärare som vid tillfället för studien var aktiva inom matematikundervisning i 
årskurserna 1-3. Då målet är att studien ska vara så övergripande som möjligt, efter 
förutsättningarna, valde vi lärare som är aktiva i olika årskurser inom 1-3 som arbetade 
på olika skolor. De respondenter som tagits fram i det strategiska urvalet och som sedan 
deltog valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Detta urval innebär att forskaren utifrån tid 
och pengar väljer det alternativ som är bäst lämpat (Stukát, 2011). Bekvämlighetsurval 
bör inte styra urvalet på grund av några andra anledningar då det ökar risken att få 
felaktiga resultat (Denscombe, 2009). Valet att själva välja ut respondenterna var på 
grund av att de vid tillfället var tillgängliga inom närområdet och att vi hade vetskap om 
dem sedan tidigare. En ytterligare anledning var att välja respondenter som vi hade en 
relation till för att säkerställa att de skulle ställa upp på avtalad tid och är engagerade, så 
länge ingenting utöver det ordinära sker.   
 
4.2 Datainsamlingsmetoder  
 
Målet med studien var att ta reda på hur lärarna, respondenterna, undervisar för att 
utmana elever med potential att vara eller som är högpresterande inom matematik. För 
att ta reda på det valde vi att använda oss av både observationer och intervjuer. Valet att 
kombinera två metoder var med beaktning av Denscombes (2009) rekommendationer 
att ta hänsyn till de olika metodernas starka och svaga sidor. Observation är ett bra sätt 
för att ta reda på vad som faktiskt sker bortom det talade ordet. Det skapar möjlighet att 
“ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör” (Stukát, 
2011:55). Stukát (2011) framhäver risken med observation, nämligen att den undersöker 
endast vad det är som sker och inte några tankar kring situationen. För att få båda 
delarna kompletterade vi observationerna med ytterligare information genom intervjuer.  
 
En systematisk observation innebär att observationen sker under ett tillfälle som är 
naturligt. Situationen var alltså färdig och vi gick inte in och ändrade på någonting i 
klassrummet. Detta för att se vad som sker och inte varför det sker (Denscombe, 2009). 
Vi valde att inte fokusera på ett specifikt matematiskt område att observera i förväg. 
Detta för att observationen skulle bli så objektiv som möjligt i och med att lärarna inte 
anpassade undervisningen efter några specifika önskemål från vår sida. Grunden i en 
systematisk observation är att förbereda vad som ska observeras utifrån ett schema och 
tydligt bestämma de delar som ska observeras innan själva tillfället (Denscombe, 2009). 
Intervjun planerades för att samla in kvalitativ data. Det innebär att den var i form av en 
semistrukturerad fältintervju. Fältintervju innebär att den sker på respondentens 
arbetsplats, dels för att det är praktiskt och dels för att skapa en trygghet hos 
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respondenten. Både Johansson och Svedner (2010) och Denscombe (2009) betonar hur 
viktigt det är att etablera ett förtroende hos respondenten och att hen känner sig trygg 
med situationen för att få ett så bra resultat som möjligt. Intervjufrågorna var tydligt 
kopplade till ämnet men var av öppen karaktär och ordningen på frågorna var till viss 
del flexibel. Intervjun var därmed semistrukturerad (Denscombe, 2009). Vi valde att ha 
öppna men tydliga frågor i intervjun för att få ett kvalitativt resultat. För att få det ska 
frågorna vara anpassade för att få breda och innehållsrika svar från de intervjuade 
(Johansson & Svedner, 2010).   
 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av fyra lärare från fyra olika skolor vid ett tillfälle 
vardera. För att kvalitetssäkra dessa tillfällen tog vi beslutet att göra alla observationer 
och intervjuer tillsammans. Eftersom att vi hela tiden var två skapade det förutsättningar 
för att samtliga tillfällen skulle ske på samma sätt. Vi valde även att dokumentera 
observationen med hjälp av bilder och anteckningar samt ljudupptagningar och 
anteckningar vid intervjun. “Det mänskliga minnet är emellertid ett ganska opålitligt 
forskningsinstrument” (Denscombe 2009:258). En ytterligare kvalitetssäkring skedde i 
form av en pilotobservation och en pilotintervju. Johansson och Svedner (2010) skriver 
om hur viktigt det är att kontrollera att intervjufrågorna belyser frågeställningarna samt 
att testa sin intervjuteknik. Detta anser vi vara användbart både när det gäller 
observationsschema och intervjufrågor. Resultatet av pilotobservationen och 
pilotintervjun resulterade i att vi la till intervjufrågor och omformulerade vissa. En fråga 
visade sig vara missvisande och vi ställde inte heller tillräckligt många följdfrågor för 
att garanterat få svaren vi behövde. Det blev även bekräftat att tiden var väl avvägd, att 
rubrikerna i observationsschemat var bra och att läraren var bekväm med den placering 
och de hjälpmedel som användes under intervjun.   
 
4.3 Procedur   
 
Efter urvalsprocessen och metodvalet tog vi kontakt med utvalda lärare via mejl och 
bifogade missivbrevet (Bilaga A). Efter den första kontakten tackade alla lärare ja och 
vi gick vidare med att boka in tider för observation med en direkt efterföljande intervju. 
Observationerna och intervjuerna bokades in med en respondent per dag, fyra dagar i 
rad. Alla fyra tillfällen följde samma struktur. Vi började med att presentera oss för 
klassen innan vi placerade oss i bakgrunden. Under lektionen observerade vi enligt de 
rubriker som är skrivna i observationsschemat (Bilaga B). Vi observerade, antecknade 
och fotograferade även matematiska material. Vid lektionens slut intervjuade vi 
respondenterna i ett enskilt rum där inga störningar förekom. Intervjuerna inleddes med 
att starta diktafonen. Till att börja med gav vi samma introduktion, enligt intervjuguiden 
(Bilaga C), till alla respondenter. Frågorna ställdes enligt intervjuguiden med vissa 
undantag för förtydligande följdfrågor. En av oss ställde frågorna och den andra tog 
anteckningar. Vem som intervjuade växlade från gång till gång. Tiden på intervjuerna 
skiljde sig från ca 18 minuter till 37 minuter. Avslutningsvis transkriberades 
intervjuerna för att vara till grund i analysarbetet. Med undantag från att tiden drog över 
vid ett tillfälle skedde genomförandet utan avvikelser från planeringen.   
 
4.4 Databearbetning  
 
När datan var insamlad var det första steget att sammanställa den genom att 
sammanfatta observationerna och transkribera intervjuerna. Vi utgick från 
transkriptionen och placerade svaren från alla fyra lärare under tillhörande intervjufråga 
för att få en överblick över samtliga svar. För att koppla svaren till rätt frågeställning 
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skapade vi underkategorier: lärarnas tillvägagångssätt, elevers egenskaper, material, 
arbetssätt och metoder, konsekvenser av utebliven stimulans, lärarnas förutsättningar 
och lärarnas utvecklingsmöjligheter. Till varje underrubrik placerade vi ut passande 
delar av intervjuerna. Till sist markerade vi vilka svar som var generella för alla lärare 
och vilka som skiljde sig från de andra och sammanfattade resultatet.  
 
4.5 Etiska aspekter  
 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver de forskningsetiska principerna, som forskare ska 
förhålla sig till. Informationskravet förhöll vi oss till genom att skicka ut ett missivbrev 
(Bilaga A) med studiens syfte och villkor för deras medverkan. Vi informerade återigen 
alla respondenter om det vid tillfället för observation och intervju. Samtyckeskravet 
respekterade vi genom att informera de medverkande om att de själva avgör sin 
medverkan och därmed kan begära att avsluta om de så önskar. Konfidentialitetskravet 
har vi tagit i beaktande genom att inte använda några namn i resultatet, inte nämna 
geografisk plats för studien och att radera insamlad data när studien är publicerad. 
Nyttjandekravet har vi respekterat genom att vi inte har använt eller kommer att 
använda den insamlade datan i något annat syfte än till denna studie.   
 
4.6 Reliabilitet   
 
Enligt Stukát (2011) finns det vissa delar av undersökningsmetoden som måste 
reflekteras över. Forskaren bör ställa sig frågor som: hur pålitlig undersökningsmetoden 
är, hur exakt den är och hur hög kvalitén på själva mätinstrumentet är. 
Reliabilitetsbristerna såsom den mänskliga faktorn, dagsform, yttre störningar och 
tolkning kan påverka respondenterna (Stukát, 2011). Vår studie har varit pålitlig ur 
perspektivet att intervjufrågor och observation har varit likadana vid alla tillfällen. 
Tillvägagångssättet har varit likadant vid alla tillfällen men de har inte sett likadana ut. 
De observerade lektionerna har varit olika långa och innehållet har varierat, vilket kan 
ge skillnader i resultatet.   
 
4.7 Validitet     
 
För att ha möjlighet att få ett resultat som kan benämnas som sant skriver Denscombe 
(2009) att utformningen på intervjufrågorna spelar stor roll. Metoden kan vara den rätta 
men det finns ingen garanti för att den undersöker rätt sak. Intervjufrågorna som vi har 
tagit fram har därför tydligt utgått från vårt syfte och våra frågeställningar. För att vara 
säkra på att få svar utifrån frågeställningarna har frågorna varit tydligt riktade mot vårt 
syfte. Har frågan i något fall misstolkats har vi enligt intervjuguiden ställt förtydligande 
följdfrågor. Eftersom observationen skedde vid endast ett tillfälle fick vi inte tillräckligt 
med stoff för att svara på alla frågeställningar.   
 
4.8 Generaliserbarhet   
 
Studien skulle kunna få ett annorlunda resultat om den genomfördes igen. Detta skulle 
inte bero på metoden utan på det låga antalet deltagare. Då det finns en stor spridning i 
vissa delar av resultatet förstärks tesen om att det inte går att dra några generella 
slutsatser (Stukát, 2011). Det är möjligt att se samband och att dra vissa slutsatser för 
just dessa fyra lärare men inte utifrån ett större perspektiv och resultatet är därmed inte 
generaliserbart.  
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5 Resultat och analys 
 
5.1 Lärarnas identifiering av elever som har potential att vara eller 
som är högpresterande inom matematik  
 
En givande undervisning för elever med behov av extra utmaning kräver att lärarna kan 
identifiera dem. Följande två avsnitt beskriver hur lärare går tillväga för att upptäcka 
elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom matematik samt vilka 
egenskaper lärare beskriver att dessa elever besitter. 
 
5.1.1 Lärarnas tillvägagångssätt  
 
Det framkommer under intervjuerna att vissa skolor har gemensamma riktlinjer i form 
av diagnosmaterial för kartläggning av elevers kunskapsnivåer men att även de som inte 
har det gemensamt använder sig av andra diagnosmaterial. När lärarna använder 
diagnoser försöker de i ett tidigt skede höja nivån på uppgifterna för att se vilka elever 
som behärskar dem. Även samtal med och observationer av elever i arbete och deras 
lösningar visar sig vara en viktig aspekt i identifieringen. Lärarna uttrycker att det inte 
är svårt att upptäcka eleverna utan att de snarare utmärker sig ganska snabbt från de 
andra klasskamraterna, vilket nedanstående citat illustrerar.  
 

De har ju resonemangsförmåga som de andra barnen inte riktigt har och när man har en 
undervisning som bygger på resonemang så är det ju lätt att upptäcka dem. Så det beror 
ju på hur undervisningen ser ut. (Lärare 1)  

 
Lärarna delger att de planerar undervisningen för att ge eleverna möjlighet att visa sina 
matematiska förmågor för att kunna identifiera elevernas kunskapsnivå. 
 
5.1.2 Elevers egenskaper  
 
Det första tecknet som uppmärksammas är att eleverna med behov av extra utmaning 
håller ett högre tempo än övriga klasskamrater. De blir dels snabbt klara med uppgifter 
och dels förstår de resonemang och genomgångar snabbt. Hur dessa elever samtalar 
kring matematik skiljer sig också från övriga elever. Uttryck som lärarna använder är att 
de kan föra abstrakta, logiska och kluriga resonemang. Även om många av dessa elever 
har kloka förklaringar så kan vissa ha svårt att sätta ord på hur de går till väga för att 
lösa en uppgift. En beskrivning är att:  
 

Det faller sig snabbt naturligt att de vet vad det är frågan om  men kan inte förklara 
varför. (Lärare 4)   

 
Det framkommer under intervjuerna att eleverna visar en lust att lära då lärarna berättar 
att de själva söker nya uppgifter och nya utmaningar när de har klarat av de uppgifter 
som de blivit tilldelade. Elevernas positiva inställning till matematik genomsyrar deras 
arbete och är talande för den grupp av elever.  
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5.2 Undervisningsupplägg och konsekvenser av utebliven stimulans  
 
Resultatet av hur lärarna lägger upp matematikundervisningen för att stimulera elever 
med behov av extra utmaning kommer nedan redovisas i två delar, Material och 
Arbetssätt och metoder. Till sist redovisas även lärarnas beskrivningar av de 
konsekvenser som blir av utebliven stimulans.  
 
5.2.1 Material  
 
Två huvudsakliga drag i användandet av lärobok har framkommit. Det ena är att 
läroboken styr undervisningen till stor del och det andra är att läroboken utgör en liten 
del av undervisningen. Anledningen till att två av lärarna använder läroboken till stor 
del är för att de anser att det är ett bra material som även utmanar elever med behov av 
det. De lärarna känner inte att de behöver använda andra undervisningsmaterial lika 
mycket som de andra. De som är nöjda använder samma material och en lärare uttrycker 
sig så här kring det.  
 

Det kanske är synd men samtidigt tänker jag så här, har man ett bra material, varför ska 
man inte jobba med det? (Lärare 2)   

 
Läromedlet lyckas stimulera även de elever i behov av en extra utmaning i och med att 
det finns i två nivåer.   
 

Jag tycker att vi har kommit en liten bit på väg i alla fall. Med tanke på vårt nya material 
har vi kommit lite längre än vad vi kommit tidigare. Vi har kunnat möta dem som i 
tvåan kände sig frustrerade över att de inte kom någon vart, tyckte att det var för lätt, 
alltid var färdiga och det kändes som att det var på fel nivå. Så det har vi ju kunnat möta 
och det känns ju bra. (Lärare 3)  

 
Flera sätt att stimulera elever med behov av extra utmaning beskrevs av lärarna. Den 
alternativa undervisning som beskrivits för att utmana elever är digitala medel, 
laborativt material, nivågrupperade matematikstationer och extrauppgifter. Läromedlet 
nyttjas på olika sätt. I vissa fall nivåanpassas inte läromedlet alls och i andra fall får de 
högpresterande eleverna matematikböcker i en nivåanpassad upplaga eller 
matematikböcker för högre årskurser. 
 
Utöver ett matematiskt läromedel är problemlösningsuppgifter det som alla lärare 
förespråkar när det gäller nivåanpassning, vilket bekräftas av vad vi såg under 
observationerna. Problemlösningsuppgifterna kompletterades och varierades med de 
alternativa undervisningsformer som även delgavs under intervjuerna. 
 

Jag tycker också att det är jättekul att jobba laborativt med matte, även problemlösning 
och logiskt tänkande. Vi har lite olika slags material och uppgifter från nätet. (Lärare 2)   

 
5.2.2 Arbetssätt och metoder  
 
Arbetsätt som används till elever som har potential att vara eller som är högpresterande 
inom matematik är individuellt anpassade uppgifter, diskussioner och deltagande i 
genomgångar i helklass. Vid vissa tillfällen har dessa elever egna genomgångar, 
individuellt eller i liten grupp, som är kopplade till det område som de arbetar med. De 
deltar i de gemensamma genomgångarna med resten klassen för att träna på att resonera 
kring problem på flera nivåer.  
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Problemlösning används i stor utsträckning för att utveckla de matematiska förmågorna 
och är bra för att utmana även de elever som behöver svårare uppgifter. Detta 
uppmärksammades under samtliga observationer och intervjuer, ofta med laborativt 
material som komplement.  
 
Det framkommer under både observationerna och intervjuerna att nivågruppering 
förekommer. Enligt de lärare som använder detta gynnar nivågruppering både de 
högpresterande eleverna och lärarna. Elever får ett innehåll som är anpassat för just 
dem...  
 

...för [att de ska] få gnistan och glädjen tillbaka (Lärare 2)  
 
 Lärarna beskriver att de har lättare att planera undervisningen.  
 

Jag har upptäckt att det är oerhört värdefullt att ha de här olika nivåerna, för jag har ju 
kunnat anpassa undervisningen jättebra utefter det. (Lärare 1)  

 
Lärarna är även överens om att grupperna behöver varieras. De behöver anpassas efter 
den uppgift eleverna ska lösa. När grupperna delas in är det viktigt att det är olika elever 
som har mest kunskap från gång till gång, en elev ska inte ständigt behöva dra de andra.   
 

Jag vill att de ska känna att det här gör vi gemensamt, men de ska ändå känna 
någonstans att de får en utmaning och att det fortfarande är roligt. (Lärare 4) 

 
Berikning som metod syns genom att lärarna låter dessa elever följa samma struktur 
som de andra i klassen men på en djupare nivå. Den andra metoden som framkommit är 
acceleration, vilket sker genom att låta eleverna börja i ett helt nytt läromedel som är 
anpassat efter en högre nivå.  
 
5.2.3 Konsekvenser vid utebliven stimulans  
 
När eleverna är understimulerade märker lärarna det tydligt på hur de beter sig i 
klassrummet.  
 

Det kan ju se ut på två sätt, det ena är ju att de kan bli ofokuserade, och skulle kunna 
utmärka sig som stökiga elever. Det kan också bli åt andra hållet, att de blir tysta, 
fogliga och bara följer med, men istället tappar intresset helt och hållet under åren som 
går. (Lärare 1)   

 
Ytterligare konsekvenser enligt lärarna är trötthet, håglöshet, brist på arbetsglädje och 
att de inte kommer vidare i arbetet. Det kan bli stökigt och oroligt i form av lek och 
trams i klassrummet. Eleverna kommer inte till ro och blir stressade över att ständigt 
behöva söka efter nya utmaningar. I ett av fallen där eleverna nyligen har fått större 
utmaningar berättar läraren att det är en mycket bättre arbetsro nu.  
 
5.3 Lärarnas beskrivningar av sina förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter  
 
Lärarnas beskrivningar om hur deras undervisning påverkas av faktorer som lokaler, tid, 
pengar och kompetens samt vad de anser om sina utvecklingsmöjligheter redovisas i två 
avsnitt nedan.  
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I den här studien har en lärare till skillnad från de andra en förstelärartjänst i matematik, 
vilket innebär att förutsättningarna skiljer sig åt mer än vad det skulle gjort om alla hade 
samma tjänst.  
 
5.3.1 Lärarnas förutsättningar  
 
Enligt lärarna finns det tillräckligt med lokaler och resurser i form av fritidspedagoger 
som är kopplade till klasserna. Den resurs som är bristfällig är tid till framförallt 
planering och specialpedagog. Så som det är nu är tiden med specialpedagog 
otillräcklig, vilket innebär att de blir tvungna att välja om det är de elever som har 
svårigheter i matematik eller de högpresterande eleverna som ska få möjlighet att gå 
iväg. Viljan som uttrycks av lärarna är att det skulle finnas lika stor möjlighet för båda 
grupperna att få ta del av det stödet.  
 

Traditionellt har det alltid varit så att man får resurser till de eleverna som befaras att 
inte nå målen och det är just nu som man har blivit mer uppmärksam på att man måste 
ge mer resurser till de barnen som behöver mer utmaningar. Så det är en jätteintressant 
diskussion och på tiden verkligen. (Lärare 3)  

 
Att få tiden att räcka till i klassrummet är inget problem däremot saknas tid till en 
gemensam kompetensutveckling och samarbete mellan kollegor.  
 

Jag tycker att jag har bra förutsättningar, jag har lyckats upptäcka de här eleverna. Jag 
känner att jag har tid att ge dem, jag har material att ge dem och kunskap att vägleda 
dem vidare. (Lärare 1)  

 
Synen på den egna kompetensnivån tyder på att det finns brister. Trots att flera lärare 
uttrycker att de har tillräcklig kompetens finns det undantag.  
 

Jag skulle definitivt behöva kunskapsutveckling när det gäller elever som är duktiga i 
matematik. Man har ju pratat väldigt lite om det, alltså i min utbildning fanns det ju 
absolut ingenting utan bara om mattesvårigheter. (Lärare 3)  

 
Nästa citat skildrar hur kompetensnivån påverkar lärarnas undervisning. 
 

Jag är ju trygg i min undervisning jag vågar ju släppa de här eleverna när de kan 
släppas. Jag vågar undervisa dem på ett annat sätt men det är många av mina kollegor 
som inte vågar det som försöker hålla ihop bara för att det är det lättaste sättet att 
undervisa. (Lärare 1)  

 
Har lärarna stor kunskap om området vågar de ge eleverna uppgifter på olika nivåer. Är 
kompetensen inte lika hög om hur de ska gå till väga väljer de att ha eleverna på en nivå 
som de känner sig trygga med.  
 
5.3.2 Lärarnas utvecklingsmöjligheter  
 
Den enda vidareutbildning som anordnas för lärarna just nu är matematiklyftet. Enligt 
lärarna räcker inte dessa tillfälliga vidareutbildningar så länge det inte finns chans att 
fortsätta arbetet tillsammans med kollegor efteråt. 
 

Jag hade nog önskat…  nu går vi i mattelyftet det här läsåret, och där önskar jag 
fortsättningsvis att få leda kollegorna vidare nästa år, att vi fortsätter lyfta även efter 
mattelyftet. Så mer tid att handleda mina lärarkollegor. (Lärare 1)  
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Matematiklyftet är ingen utbildning som fokuserar på elever som är i behov av extra 
utmaning utan handlar generellt om matematikämnet. Det finns ett behov av utbildning 
om just dessa elever och i samband med detta uttrycks återigen en önskan om att utöka 
samarbetet med kollegor.  
 

Jag tror att jag skulle få så mycket mer av att diskutera med mina kollegor. Det finns så 
många som kan så mycket mer än jag. (Lärare 4)  

 
Utökad tid till samarbete, skulle enligt lärarna, öka möjligheterna till att stimulera elever 
som har potential att vara eller som är högpresterande inom matematik. Det skulle öka 
möjligheterna att kunna dela upp klasserna och att dra nytta av varandras kunskap. Den 
gemensamma synen hos kollegor påverkar också huruvida elever blir stimulerade 
genom hela sin skolgång. Det är väsentligt att kompetens och intresse finns hos alla 
lärare på skolan.   
 

Sen är det min önskan att detta arbetet [med att stimulera de elever som ligger på en 
högre kunskapsnivå] får fortsätta till fyran nästa år. (Lärare 1) 

 
5.4 Resultatsammanfattning  
 
Sammanfattningsvis arbetar alla lärare i studien medvetet för att upptäcka och utmana 
elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom matematik. De 
uppger liknande strategier för att upptäcka eleverna i form av diagnosmaterial, samtal 
och observationer. Egenskaperna som syns hos eleverna är nyfikenhet och lust att lära. 
De är snabba på att lösa uppgifter och att förstå genomgångar och matematiska 
resonemang.  
 
När det gäller arbetssätt och material arbetar lärarna inte lika enhetligt. Alla använder ett 
matematiskt läromedel som grund. Anledningen till att det skiljer sig mellan lärarna är 
att vissa anser att deras läromedel utmanar eleverna tillräckligt medan andra inte anser 
det. Problemlösning, laborativt material och stenciler anses vara bra sätt för att variera 
och nivåanpassa undervisningen. De som inte känner att läromedlet räcker till använder 
detta i större utsträckning än de andra. Både berikning och acceleration används som 
metod för att utmana elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom 
matematik.  
 
Det mest centrala i resultatet är hur stor del problemlösning utgör av arbetet med att 
utmana eleverna. Problemlösning i samband med nivågruppering och laborativt material 
är det som förespråkas mest för att alla elever ska kunna bli utmanade.  
 
När eleverna inte blir stimulerade får det negativa konsekvenser. Eleverna blir trötta, 
håglösa, rastlösa, stökiga och oroliga. Det är stor risk att de tappar intresset för 
matematik.  
 
När det gäller personal och lokaler är alla lärare i studien nöjda. Det som fattas är fler 
timmar med specialpedagog för att kunna fördela dessa timmar till både elever med 
svårigheter i matematik och högpresterande elever. Utöver fler timmar med 
specialpedagog är den tydligaste önskan hos lärarna att det kollegiala samarbetet 
förbättras och utökas. Ett tätare kollegialt samarbete skulle öka förutsättningarna för att 
kunna nivågruppera eleverna oftare och lärarna skulle kunna ta del av varandras 
kunskap.  
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6 Diskussion  
 
6.1 Metoddiskussion  
 
Utifrån den omfattande data som samlats in kan vi bekräfta att observationer och 
intervjuer har varit lämpliga för att besvara våra frågeställningar. Det har funnits tid till 
att grundligt dokumentera och analysera den insamlade datan. Hade det varit fler 
datainsamlingstillfällen finns en risk att vi hade fått sämre kvalité på resultatanalysen. 
 
Den pilotobservation och pilotintervju som gjordes i ett tidigt skede gav ett värdefullt 
resultat i form av att intervjufrågorna blev tydligare formulerade för att få svar på 
frågeställningarna. Hade intervjufrågorna skickats ut i förhand och lärarna fått tillfälle 
att förbereda sig hade datan kunnat bli ännu utförligare. Valet att inte göra det står vi 
ändå bakom då vi önskade få ett resultat utifrån lärarnas spontana svar. Vi gav inte 
heller ut någon information kring ett matematiskt område som lärarna skulle svara eller 
planera efter. Dessa beslut togs på grund av att minska risken att få svar som är 
genomtänkta utifrån vad respondenterna kan tro att vi vill se och höra. Vårt syfte var att 
se hur undervisningen genomfördes i vardagen och inte utifrån ett specifikt, planerat 
tillfälle.  
 
Ett alternativ för att få en större mängd data hade varit att ha en kvantitativ studie i form 
av en enkätundersökning. Det hade gjort att resultatet hade blivit mer generaliserbart. Vi 
eftersökte lärarnas beskrivningar och diskussioner kring vissa faktorer som värderingar 
och förutsättningar. I en kvantitativ studie skulle detta inte vara möjligt. Det faktum att 
intervjuerna utfördes personligt gör också att det gav oss chansen att förtydliga våra 
frågor eller be respondenterna att förtydliga sina svar.  
 
Anledningen till att starta med en observation och följa upp med intervju var att vi inte 
ville påverka lärarna innan lektionstillfället och därför ha intervjun efter. Den 
halvtimme vi lovade respondenterna att hålla oss inom räckte dock inte till att ställa 
frågor om själva observationstillfället. De förberedda frågorna, som var samma för alla 
respondenter, tog upp den tid vi hade bokat. Det hade varit fördelaktigt att ha både fler 
observationer och intervjuer med varje lärare för att få en klarare och tydligare bild över 
situationen. Detta rymdes inte inom ramarna för studien, vilket innebär att resultatet 
endast skildrar respondenternas arbetssätt och är därmed inte generaliserbart. 
 
Beslutet att genomföra studien på olika skolor och att vara två forskare vid varje tillfälle 
har gjort att tillförlitligheten på resultatet har ökat. Det är tydligt att arbetet skiljer sig åt 
mellan de olika skolorna, vilket har gett en bredare bild av situationen. Genom att vi har 
varit två har det hjälpt oss att behålla objektiviteten. Ingen av respondenterna har varit 
okänd för oss båda. Det finns därmed en risk att vi skulle kunna läsa in tidigare 
erfarenheter i svaren. Tack vare att vi inte har haft kännedom om samma lärare har vi 
med hjälp av varandra kunnat sammanfatta ett resultat, som är baserat endast på den 
insamlade datan, utan att läsa in tidigare erfarenheter. Vi har upptäckt att det är stor 
skillnad på att båda har ett intryck av lärarna och miljön, till skillnad från att endast läsa 
en skriven text. Det har upplevts som positivt att vi båda har haft samma utgångspunkt i 
analysen av den insamlade datan. 
 
Huruvida observationerna har bidragit någonting väsentligt till resultatet eller inte, har 
vi diskuterat fram och tillbaka. Slutsatsen efter noggranna granskning av den insamlade 
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datan är att det hade behövts fler observationer för att kunna bekräfta eller ifrågasätta 
det respondenterna delgett. Resultatet av observationerna här däremot gett oss annan, 
oväntad information. Det har tydligt framkommit på vilket sätt och i hur hög grad 
lärarna använder problemlösning och laborativa material i undervisningen. 
Observationerna har alltså bidragit till en av de viktigaste slutsatserna. I intervjuerna 
framkom det att dessa arbetssätt användes, men utan observationerna hade vi inte fått 
veta hur elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom matematik 
faktiskt utmanas på sin nivå.  
 
6.2 Resultatdiskussion   
 
De resultat som framkommit i studien visar att intresset finns hos lärarna men att det 
finns skillnader i deras kompetens och resurser för att stimulera elever som har potential 
att vara eller som är högpresterande inom matematik. Hur lärare identifierar dessa 
elever handlar nästan enbart om de förmågor eleverna visar genom sina färdigheter 
under matematikundervisningen. Lärarnas beskrivningar stämmer överens med det 
Pettersson (2011) skriver om att eleverna visar en nyfikenhet, vilja samt har förmåga att 
skapa och lösa problem. Ytterligare egenskaper som perfektionism och att särbegåvade 
elever gärna drar sig undan från den övriga gruppen nämns däremot aldrig under 
lärarintervjuerna. Utifrån Mönks och Ypenburgs (2009) påstående, att trots att lärarna 
identifierar många elever missar de fortfarande många, ifrågasätter vi om det verkligen 
är så lätt att finna alla dessa elever som lärarna i studien påstår.  
 
Samtliga lärare har uppmärksammat att elever kan visa tendenser på att bli oroliga, 
stökiga och omotiverade om de blir understimulerade i skolan. Mönks och Ypenburg 
(2009) menar att understimulerade elever inte upptäcks förrän de senare åren i 
grundskolan. Lärarna har uppmärksammat dessa egenskaper och ser det 
förhoppningsvis som tecken på att de kan ha potential att vara högpresterande istället 
för att stämpla dem som bråkstakar. Även om det finns en risk att det fortfarande finns 
många elever som inte upptäcks visar lärarna en stor medvetenhet kring identifiering. 
Pettersson (2011) samt lärarna i studien betonar vikten av att skapa en undervisning som 
ger eleverna chans att använda och visa sina förmågor. Det är positivt att lärarna ser sitt 
ansvar i det hela då barn inte har “skyldighet att utveckla sin talang. Däremot har de en 
lagstadgad rättighet till det” (Sollervall & Wistedt, 2004:129). 
 
Slutsatsen, utifrån Perssons (2014) och Petterssons (2011) studier, om att lärare har en 
bristande kompetens, stämmer inte överens med det resultat vår studie har visat. Persson 
(2014) och Petterssons (2011) studier handlar framförallt om elever med särbegåning 
inom matematik medan lärarna svarar utifrån begreppet elever som har potential att vara 
eller som är högpresterande inom matematik. Detta måste tas i beaktande i 
konstaterandet att tidigare forskning och vårt resultat inte stämmer överens. Persson 
(2014) ser det som negativt att intresset för elever som utmärker sig i ett matematiskt 
arbete har varit lågt. Författaren anser att det under en lång tid har saknats både 
erfarenhet, forskning och kunskap om dessa elever. Slutsatsen i vårt resultat är dock inte 
att kompetensen är det största hindret i att möta alla elever på deras nivå utan att det 
snarare är det kollegiala samarbetet som avgör. Vi vill uppmärksamma att resultatet från 
vår studie och resultaten från Perssons (2014) och Petterssons (2011) studier skiljer sig 
åt. Däremot betvivlar vi att resultatet från vår studie är tillräckligt omfattande för att 
kunna ifrågasätta deras resultat, men vi anser ändå att det är viktigt att poängtera 
skillnaderna.  
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Pettersson och Wistedt (2013) menar att faktorer som tid, lokaler och ekonomi påverkar 
möjligheterna att utmana elever på en högre kunskapsnivå. Resultatet från vår studie 
bekräftar detta och tyder dessutom på att förutsättningarna skiljer sig från skola till 
skola. Resultatet visar även att många av lärarna anser att resurserna fördelas ojämnt. 
De få timmarna med specialpedagog går till elever som är i svårigheter i matematik, 
vilket innebär att elever som behöver extra utmaning aldrig får den chansen. Resultatet 
bekräftar även att det finns ett problem i skolorna i och med att de elever som har 
svårigheter i matematik får tillgång till mer resurser än de högpresterande. De elever 
som har svårigheter får detta på bekostnad av de högpresterande elevernas 
utvecklingsmöjligheter, vilket Epstein m.fl. (2011) tidigare har kommit fram till. 
Dilemmat att kunna finnas till för alla elever lyfts av Mönks och Ypenburg (2009) då de 
beskriver att behovet av stöd till båda grupperna inom matematik är som två sidor av 
samma mynt. Genom vårt resultat framkommer det att diskussionen kring detta 
dilemma forfarande är aktuell år 2015. Lärarna uttrycker att de ständigt behöver göra ett 
val i vilken grupp av elever de ska prioritera vid alla tillfällen. Detta bekräftar att det är 
en viktig fråga som bör lyftas för diskussion till förmån för alla elevers rätt till 
utveckling. I resultatet framkommer det att resurserna inte bör tas från de svaga utan 
snarare bör utökas för att lärarna inte ska tvingas välja en sida av myntet. 
 
Jäder (2015) skriver att elever “lär sig bara det som de får möjlighet att lära sig, vilket 
innebär att de möjligheter till lärande som erbjuds i skolan måste beaktas” (Jäder, 
2015:vii). Resultatet från vår studie tyder på att detta har tagits i beaktande av 
respondenterna. De som uttrycker att läromedlet är tillräckligt för att utmana elever på 
en högre nivå använder sig av läromedlet till stor del. De lärare som anser att deras 
läromedel inte är tillräckligt kompletterar det med alternativ undervisning. Även den 
alternativa undervisningen varieras. De blandar mellan digitala uppgifter, stenciler och 
mycket laborativt material. Rydstedt och Trygg (2013) beskriver att en varierad 
undervisning ger elever fler chanser att ta till sig kunskap. Pettersson och Wistedt 
(2013) håller med genom att framhäva att det inte är tillräckligt utvecklande för 
eleverna att räkna sida upp och sida ner i matematikboken. Vi blev positivt överraskade 
över hur mycket lärarna i studien varierade sin undervisning och arbetade 
lösningsfokuserat snarare än resultatfokuserat.  
 
Jäder (2015) och Pettersson (2011) hänvisar till problemlösning som en variation för att 
berika eleverna och det syns tydligt i resultatet att lärarna arbetar med detta. Då 
problemlösning är ett centralt innehåll i Lgr11 är lärarna skyldiga att arbeta med det. 
Respondenterna har uppmärksammat problemlösning som ett bra arbetssätt både för att 
variera undervisningen och för att nivåanpassa till alla elever, precis som Jäder (2015) 
och Pettersson (2011) har gjort. Respondenterna framställer dessutom problemlösning 
som det främsta och mest givande arbetsättet för att utmana elever som har potential att 
vara eller som är högpresterande inom matematik.  
 
I resultatet framkommer det att alla läromedel som används i undervisningen inte är 
nivåanpassade vilket vi, med utgångspunkt i Petterssons (2011) studie, uppfattar leder 
till en stor del repetitivt arbete på en för låg nivå för de elever som redan har behärskat 
det matematiska området. Pettersson (2011) skriver att uppgifter som ger eleverna chans 
att använda sina matematiska förmågor är ett krav för att eleverna ska utvecklas. Vi 
ifrågasätter därmed om repetitivt arbete kan vara en överflödig färdighetsträning och vi 
anser att vissa elever istället behöver mer utmanande uppgifter.  
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Båda metoderna acceleration och berikning framkommer i resultatet. Samtliga 
respondenter använder berikning men alla använder inte acceleration. Sollervall och 
Wistedt (2004) skriver att det krävs mod att skapa utmanande uppgifter och att ställa 
frågor utan självklara svar. Ett citat från intervjuerna visar att en av lärarna har en 
hypotes om att inte alla lärare arbetar med acceleration på grund av att de inte vågar. 
Utifrån dessa två påstående frågar vi oss om det är mod som avgör att acceleration inte 
är lika vanligt förekommande som berikning. Vi tror att det känns tryggare för lärare att 
ha eleverna inom samma område än att släppa iväg dem till att arbeta på en nivå för 
högre årskurser. Trots att det verkar vara en svår uppgift ser vi det som mycket positivt 
att ingen av respondenterna har gett några svar i stil med “varför ska vi satsa på de 
redan duktiga, de klarar ju sig själva” (Pettersson, 2011:18).     
 
En viktig aspekt i resultatet är efterfrågan av ytterligare kollegialt samarbete. Jäder 
(2015) diskuterar att lärare ofta lämnas ensamma i tolkningen av läroplanen och hur de 
ska anpassa sin undervisning. Vi anser att detta kan påverka hur lärarna väljer att arbeta 
med elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom matematik. 
Lärarna i studien eftersöker både kollegialt lärande och samarbete i arbetet med att 
utmana elever i matematik. Om samma syn, vilja och kunskap finns hos all personal på 
skolan för att utmana dessa elever i matematik skulle det enligt respondenterna gynna 
elevernas kunskapsutveckling. Pettersson och Wistedt (2013) skriver att det ligger på 
lärarnas, arbetslagets och ledningens ansvar att individanpassa undervisningen. 
Respondenterna betonar att samarbetet skulle gynna både elever och lärare genom att 
det är möjligt att dela in i grupper oftare och att det är möjligt att ta vara på varandras 
kunskaper. Utifrån forskning av Pettersson och Wistedt (2013), Persson (2014), Jäder 
(2015) samt vår studie går det att konstatera att det är negativt att stå ensam i arbetet 
med dessa elever. Ett kollegialt samarbete skulle öka både de praktiska möjligheterna 
att individanpassa undervisningen och öka kunskapen hos lärarna. Ett arbete bakom 
stängda dörrar gynnar alltså inte elever som har potential att vara eller som är 
högpresterande inom matematik.  
 
6.2.1 Förslag på vidare forskning 
 
Studien vi genomfört har endast behandlat lärarnas perspektiv och under tiden har 
intressant information framkommit som vi inte har kunnat forska vidare om i nuläget. 
Vidare forskning kan vara att se problemområdet ur ett elevperspektiv eller att 
genomföra en fallstudie för att kunna se skillnader och likheter i lärarnas och elevernas 
upplevelser. Det hade även varit intressant att fortsättningsvis kunna vidareutveckla det 
som framkommit tydligt i studien kring vikten av ett kollegialt samarbete i arbetet med 
elever som har potential att vara eller som är högpresterande inom matematik.  
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
 
Hej! 
Vi är två studenter som studerar vår sjunde termin på lärarprogrammet med inriktning 
F-3 på Linnéuniversitetet. Vi arbetar just nu med vårt självständiga arbete 1 
(examensarbete) i matematik. Vi önskar att få observera och intervjua dig som lärare 
med syftet att ta reda på lärares arbetssätt gällande elever som har potential att vara eller 
som är högpresterande inom ämnet matematik. 
 
Vi vill observera en vanlig matematiklektion samt följa upp med en intervju som 
beräknas ta max 30 minuter. Detta kommer att ske under vecka 48-49 på avtalad tid. 
Vi kommer att föra anteckningar under både observations - och intervjutillfället. 
Intervjun kommer även att spelas in och vidare transkriberas. Vi arbetar enligt de 
forskningsetiska principerna vilket innebär att din medverkan är helt anonym, du deltar 
frivilligt och har därmed rätt att när som helst  avbryta din medverkan. När uppsatsen är 
godkänd kommer insamlat material att raderas och uppsatsen publiceras i DiVa, som är 
databasen för studentuppsatser från LNU. 
 
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Anna Sandström 
As223aq@student.lnu.se 
 
Mikaela Eriksson 
Me222x@student.lnu.se 
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Bilaga B Observationsguide 

Information: Material 
Vad används för material? 

Arbetssätt 
Vilket arbetssätt syns 

i klassrummet? 

Resurser 
Vilka brister och tillgångar 

syns? 

Skola: 
Skola: 

Skola: 
 
 
Årskurs: 
 
 
Tidpunkt: 
 
 
Närvarande 
personer: 
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Bilaga C Intervjuguide 
 
Information till intervjuad lärare: Tack för att du ställer upp på att bli intervjuad inför 
vårt examensarbete med fokus på elever som har potential att vara eller som är 
högpresterande inom matematik. I alla frågor förutom de som är riktade till hela klassen 
vill vi att du svarar utifrån den grupp elever som har behov av extra utmaning i 
matematik. 
 

1. Kan du börja med att berätta kort om din bakgrund som matematiklärare? 
 

2. Vad anser du utmärker en elev som har potential att vara eller som är 
högpresterande inom matematik? 
 

3. Hur går du till väga för att identifiera dessa elever? 
- Finns det några gemensamma riktlinjer för det på skolan? 

 
4. Hur använder du matematiska läromedel i klassen? 

-Arbetar de med behov av extra utmaning i samma läromedel och i samma 
takt som resten av klassen? 
 

5. Använder och anpassar du material till de elever med behov av extra utmaning 
och i så fall hur? 

-Vad är det för material? 
-Hur skiljer det sig från resten av klassens material? 

 
6. Beskriv/sammanfatta varför du väljer att använda det materialet? 

 
7. Saknar du något typ av material? 

 
8. Beskriv på vilka olika sätt du arbetar med dessa elever? 

-Hur väljer du grupper när eleverna inte arbetar enskilt?     
-Är de alltid i klassrummet? 
-Vad gör du om de blir färdigt snabbare med uppgifter och i läromedlet? 
-Är genomgångarna alltid gemensamma?     

 
9. Vilka fördelar och nackdelar ser du med det sättet att arbeta? 

 
10. Hur märks det på eleverna om de inte blir stimulerade i matematiken? 

 
11. Hur ser du på resurserna som finns? Beskriv dem. 

- Personal? 
- Tid? 
- Fysiskt utrymme? 

 
12. Vilka resurser skulle öka möjligheterna att stimulera dessa elever i ditt arbete? 

 
13. Hur ser du på din egen kompetens? 

 
14. Vad får du för möjligheter till kompetensutveckling? 

-Vad hade du önskat för ytterligare möjligheter? 
 



  
 

VI 

 
15. Avslutningsvis, kan du sammanfatta hur du ser på dina förutsättningar för att 

utmana dessa elever? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


