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Abstract 

This study is about the above-average pupils’ situation in schools and how teachers work to 

encourage and motivate these pupils' development in mathematics. The purpose of this study 

is to find out how a group of teachers work with above-average pupils in mathematics. The 

study addresses previous research on these students' school situation and how teachers should 

work with them. There have been unstructured interviews with a number of educators to get a 

personal insight into how they work with above-average pupils. The results show that the 

teachers who participated in the study found stimulation of the above-average pupils 

important but they think it is difficult to get sufficient time to fully be able to satisfy these 

pupils. It has also shown that teachers believe that pupils with difficulties first of all should 

get help from special education teachers. They conclusions that I have made is that the above-

average pupils development and stimulation is vitally important, but that they too often falls 

through the net and we let them work on on their own. I believe that more attention should be 

on the above-average pupils and that we can use their knowledge in the classrooms. 
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Sammandrag 

Den här studien handlar om de högpresterande elevernas situation i skolorna och hur 

pedagoger arbetar för att stimulera och motivera dessa elevers utveckling inom matematik. 

Syftet med studien är att ta reda på hur en grupp lärare arbetar med högpresterande elever 

inom matematik. Studien tar upp tidigare forskning kring dessa elevers skolsituation och hur 

pedagoger bör arbeta med dem. Det har gjorts ostrukturerade intervjuer med ett antal 

pedagoger för att få en personlig inblick i hur dessa arbetar med de högpresterande eleverna.  

Resultatet visar att de pedagoger som deltagit i studien har funnit stimulansen av de 

högpresterande elevernas utveckling viktig men att det är svårt att få tiden att räcka till att 

fullt kunna tillfredsställa dessa elever. Det har även visat att pedagogerna tycker att elever 

med svårigheter i första hand skall få stöd från speciallärare. De slutsatser jag själv dragit är 

att de högpresterande elevernas utveckling och stimulering är oerhört viktig. Men att de alltför 

många gånger faller mellan stolarna och endast får räkna på för sig själva. Jag anser att man 

bör satsa mer på de högpresterande eleverna och ta hjälp av deras kunskap i klassrummen.  

 

Nyckelord: Högpresterande elever, stimulans, utveckling, matematik.  
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1. Inledning 

Om en elev har inlärningssvårigheter inom matematiken i skolan får den oftast god hjälp och 

mycket stöd för att kunna hänga med i klassens tempo samt för att kunna nå målen som skall 

uppnås. Det finns mycket material för pedagogerna att arbeta med som hjälper och stöttar 

dessa elever och det finns många olika vägar att gå för att eleven skall kunna uppnå målen. 

Jag har under mina år på lärarutbildningen många gånger undrat hur man arbetar med de 

elever som har det på motsatt vis. De elever som har det lätt för sig och som fortare än övriga 

i klassen når målen och som alltid blir klara fortast och ofta snappar upp koden för det man 

arbetar med väldigt snabbt. Hur arbetar man med dessa elever och hur utmanar man deras 

kunskaper och motivation inom matematiken i skolan idag? Jag har under min utbildning flera 

gånger gjort iakttagelser där dessa elever, de högpresterande eleverna ofta får jobba på för sig 

själva, i sin takt och kanske inte ställs inför så pass svåra uppgifter som de faktiskt skulle 

klara av. Rita Barger skriver:  

 
Kort sagt är matematisk begåvade en alldeles för värdefull 

 resurs för att vi skall bygga deras utbildning på antagandet  
att de kommer att klara sig, förstå och bli framgångsrika av  

sig själva. (Barger 2001 s.19) 

 

 

Kanske blir det som Barger skriver att de högpresterande elevernas kunskaper går till spillo 

om de inte blir tillfredställda och om de inte får utvecklas i den takt som passar deras 

kunskapsnivå. Jag frågar mig om de högpresterande eleverna borde få mer uppmärksamhet 

och stimulans utifrån deras kunskapsnivåer. Törnfeldt skriver i en debattartikel:  

 

Mycket resurser ställs till förfogande för lågpresterande elever,  

vilket är viktigt. Men det är också viktigt att tillmötesgå  

högpresterande elevers behov av vägledning och stimulans. (Törnfeldt 2009) 

 

 

Enligt Törnfeldt läggs inte lika mycket resurser på att tillmötesgå de högpresterande eleverna 

och jag undrar om det är så det är ute på skolorna. Hur arbetar lärare i skolorna med de 

högpresterande eleverna de träffar på i klassrummen? Jag frågar mig också om hur resurser 

används i skolan, har någon betydelse för elevernas framtid, vare sig de är högpresterande 

eller lågpresterande.  

 

 

 



 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur en grupp lärare i grundskolan arbetar med 

högpresterande elever inom matematik.  

 

Mina frågeställningar är: 

 Hur motiverar och stimulerar ett antal lärare de högpresterande eleverna och vilken 

betydelse har det för deras utveckling?   

 Tycker lärarna att det är ett viktigt ämne att belysa? 

  Använder man sig av specialundervisning till de högpresterande eleverna i skolan 

idag?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring ämnet behandlas. Jag kommer ta upp vad 

tidigare litteratur och forskning säger om hur man lär matematik, hur man lär ut matematik 

samt olika former av hur man stimulerar de högpresterande elevernas utveckling inom 

matematiken.   

 

2.1 Att lära matematik 

En förutsättning för att eleverna skall bli intresserade av matematik är att de har tilltro till sin 

egen förmåga att förstå och lära och därför bör lärarens intentioner vara att sträva efter att 

elevernas tro på sig själva hela tiden stärks. Elevernas attityd och förhållningssätt till 

matematikundervisningen har avgörande betydelse för deras fortsatta lärande. (Ahlberg 2001 

s. 131). Detta innebär att lärare måste ha kunskaper om hur eleverna lär sig matematik och  

kunna koppla deras kunskaper till elevens behov, känslor och intressen. 

 

När eleverna själva planerar och bestämmer vilka sidor de skall arbeta med i sin räknebok så 

finns det en stor risk att undervisningen blir helt läromedelsbunden och att läroboken blir den 

enda utgångspunkten för elevernas lärande. Enda tillfället de får att ”samtala” matematik blir 

då de stöter på problem. (Ahlberg 2001 s. 59). När eleverna bara räknar i sin bok så 

reflekterar de inte över att de lär sig något, istället kan det bli så att de tävlar mot varandra och 

det viktigaste blir vem som gör flest sidor. (Ahlberg 2001 s. 58). 

 

En annan faktor som påverkar är ekonomin på skolor. När kommunerna skall spara pengar 

gör man större grupper med fler elever i varje grupp vilket leder till att lärarna inte har tid till 

att bemöta och hjälpa varje elev som de kanske skulle vilja för att de skall komma vidare i sin 

utveckling. (Gran 1998 s.53). Ofta räcker det inte med att läraren har en didaktisk 

medvetenhet och kunskap om hur människor lär för att kunna möta alla elevers behov utan det 

krävs också en god ledningskultur och samarbetskultur på skolan. (Ahlberg 2001 s. 68). 

 

Matematik utvecklas och uttrycks genom att man pendlar mellan handling och tänkande 

genom matematiska aktiviteter. Att tänka, att uttrycka sina tankar och att handla, flätas 

samman. (Solem 2006 s. 10). De elever som är högpresterande i skolan och har väldigt lätt för 

sig lär sig i vissa fall ingen direkt studieteknik och bra arbetssätt så när kraven ökar på dessa 



elever är de oförberedda på att behöva plugga. De kan istället få svårt att koncentrera sig och 

prestationer i skolan faller drastiskt. (Engström 2007).  

 

2.2 Att lära ut matematik 

Det är enligt Lpo 94 lärares skyldighet att möta varje elev efter hans/hennes förmåga inom 

skolan och därför är det viktigt att man har en bred grund att stå på som lärare. Engström 

skriver: 

 
Begåvade barn har en potential till höga prestationer, men avgörande  

för om de skall få möjligheter att utveckla den handlar många gånger om hur  

skolan förmår möta dem. ( Mönks 2009 s.125) 

 

 

Engström (2008) kan med sin forskning visa att matematikundervisningen bör bygga på 

vardagsmatematik, det vill säga matematik som eleverna känner igen sig i. Det kan vara 

idrottsresultat, pengar, priser och liknade ämnen.  De högpresterande eleverna som redan kan 

vissa avsnitt behöver också möta utmaningar som är utvecklande i skolan. För lärarna blir de 

här eleverna ofta ett problem då de kräver mer undervisningsmaterial och mer tid av läraren. 

Engström menar att skolan måste anpassas även efter de högpresterande eleverna och 

framförallt för elevernas egen skull då de har rätt till att bli bemötta utifrån deras kunskaper 

och situation. Engström skriver: 

 

                                  Den stora variationen är ett pedagogiskt dilemma som inte kan lösas,  

                 det kan bara hanteras.   (Engström 2008 s. 18). 

 

Därför är det viktigt att vi är väl medvetna om variationen. Det går inte att arbeta bort denna 

variation, den finns där och kommer alltid att finnas och vi behöver därför anpassa 

undervisningen efter den så att det gynnar alla, hög- som lågpresterande elever. (Engström 

2008 s. 18).   

 

Sammanfattning 

 Vikten av att man låter eleverna samtala matematik och att man som lärare inte är helt styrd 

efter vad läroboken tar upp utan att man kan känna sig fri att blanda in flera olika arbetssätt 

och annat material som finns är enligt Ahlberg viktigt. Kanske behövs det för att kunna 

motivera eleverna i klassen en variation i undervisningen men att läraren ändå har en bra 

lärobok som grund.  Stor vikt läggs också vid att man ser de elever som är högpresterande så 

att de inte faller i mellan stolarna och får jobba på i sin egen takt. Risken med det kan vara 



som Engström menar, att eleverna inte har några krav på sig och därför lägger sig på en lagom 

nivå och när kraven i högre åldrar ökar så har de ingen vana alls med dessa krav och har ingen 

god studieteknik inarbetad vilket kan leda till att de helt tappar intresset. 

 

2.3 Varje individs behov 

Idag stöter man ofta på begreppet konstruktivism där man menar att kunskap skapas av den 

lärande själv i en aktiv och skapande process och att det är lärarens uppgift att skapa tillfällen 

där detta kan ske. Malmer (2002 s. 24) menar att ett sådant synsätt gör att det ställs höga krav 

på läraren och hans/hennes utformning av undervisningen. Eleven tilldelas numera ett större 

ansvar och delaktighet i lärandet. Malmer fortsätter med att säga att för att man ska uppnå ett 

så bra resultat som möjligt av detta arbetssätt krävs att elev och lärare kan mötas i både tanke 

och språk. Undervisningen skall anpassas efter elevens förutsättningar.  

 

När det gäller elever i behov av särskilt stöd vill läraren istället för att lägga problematiken 

hos enskilda elever se elevens möjligheter till utveckling så att man kan anpassa det 

pedagogiska arbetet till varje enskild elev och dennes förutsättningar. (Persson 2009 s. 20).  

Eftersom alla elever är olika krävs att läraren är flexibel i sitt arbete och kan variera sin 

undervisning så att det gynnar alla. (Malmer 2002 s. 24). En viktig del är att låta elever gå 

fram i olika takt, somliga behöver mer tid vid vissa delar av matematiken medan vissa kan 

jobba på i snabbare takt. Därför är det svårt menar Malmer att låta alla jobba på i samma 

lärobok i samma takt vilket är ganska vanligt i skolorna. Lärare känner en trygghet i 

läroboken. (Malmer 2002 s. 28).  

 

När det gäller individualisering sker det ofta på lärarens villkor, det är läraren som bestämmer 

vad eleven behöver göra och gör det så klart i tron om att detta är vad eleven behöver göra 

och att det är bäst för eleven. Många gånger bör det vara tvärtom, att det är eleven som 

klargör sina egna inlärningsbehov och sitt eget sätt att tänka kring matematik och läraren 

fungerar istället som dialogpartner och tar ansvar för inlärningssituationen medans eleven tar 

ansvar för lärandet. (Gran 1998 s.16).  

 

2.4 Högpresterande elevers anpassning 

De elever som lär sig snabbare och som kan ta till sig mer kunskap får i skolan oftast inget 

extra stöd eller extra hjälp i skolan. Dessa elever får anpassa sig till genomsnittet. Den enda 



gemensamma faktorn hos elever i samma klass är att de är födda samma år. Men detta betyder 

inte att utvecklingsnivån är den samma hos alla.(Mönks 2009 s. 71). Detta är faktorer som 

försvårar lärarens arbete.  

Det är oftast lite tabu att prata om vad de högpresterande eleverna behöver för extra stöd för 

att kunna utveckla sina förmågor.  Man kan inte begära att de högt begåvade eleverna skall 

anpassa sig efter genomsnittet på bekostnad av sina egna utvecklingsmöjligheter då alla elever 

skall ses som en individ och där varje individs behov skall tillfredställas. Skolan är till för alla 

barn och måste därför göra allt för att alla, högt som lågt begåvade skall kunna utvecklas 

utifrån sina olika anlag och färdigheter. (Mönks 2009 s. 72). Mönks fortsätter och skriver att 

om intellektuella färdigheter undertrycks kan detta leda till att dessa elever blir stökiga, 

omotiverade och lata.  

 

Barger (2001 s. 18) tar i sin studie upp att om ett barn är duktigt inom exempelvis idrott eller 

musik lyfts barnet fram och får stort stöd av lärare, tränare eller liknande. Men om ett barn är 

matematiskt begåvat ges det ingen särskild behandling. Istället blir de understimulerade och 

används ofta som lärare för sina klasskamrater. Det är av stor vikt att även högpresterande 

elever undervisas och inte bara får lära av sig själva. De behöver intressant, utmanande och 

stimulerande matematik för att utvecklas. Många matematiskt begåvade elever kan ofta 

matematiska begrepp innan undervisningen och har därför ofta lärt sig ganska lite nytt av ett 

avsnitt.  

 

2.5 Att stimulera de högpresterande eleverna 

Även högpresterande barn borde ha rätt att lära sig något nytt varje dag och de behöver få 

utforska matematiken så den behåller sin skönhet och mystik. (Barger 2001 s. 19). I sin studie 

om högpresterande elever nämner Barger även vikten av att låta elever arbeta mycket med 

problemlösning för att utveckla elevernas sätt att tänka matematik. Barger menar att det är 

slöseri med tid att låta eleverna arbeta med saker de redan kan. Hon menar att detta inte 

utvecklar eleverna det minsta utan de står bara stilla på samma ruta. Då är det bättre att ge 

dem uppgifter som fördjupar eller vidgar deras kunskaper kring ett ämne. Om eleverna 

däremot stöter på ett område de inte behärskar deltar de självklart i ordinarie undervisning 

med övriga klasskamrater. Man kan även utveckla redan färdiga uppgifter, göra dem lite 

svårare och klurigare. Så att alla elever i en klass kan jobba med samma uppgift fast på olika 



nivåer. Detta kan sedan leda till bra diskussioner kring uppgiften där eleverna kan lära av 

varandra. (Barger 2001 s. 21-22).   

 

Läroplanen är till stor del utformad utifrån de normal- och lågpresterande eleverna i våra 

skolor medan de högpresterande ofta tappar lust och motivation på grund av att de saknar 

stimulerande, utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. (Törnfeldt 2009). Många anser att 

högpresterande elever kan klara sig bra själva och inte behöver något extra stöd. I vissa fall är 

det så att de högpresterande eleverna inte är flinka och följsamma i skolan. De är 

understimulerade och upplever skolan som tråkig och presterar långt under sin kapacitet. 

Andra skäms för att vara annorlunda och lägger sig därför på en ”lagom” nivå i klassen för att 

inte sticka ut och vill istället dölja sin kompetens. ( Wistedt 2005 s. 54). Ofta i skolorna letar 

vi efter möjliga svagheter hos eleverna för att kunna hjälpa dem med dessa. Wistedt anser att 

man kanske istället skulle leta efter kompetens och talang hos alla elever och lägga fokus på 

dem och sedan utveckla elevernas matematiska förmågor utifrån det.  

 

Det finns enligt Mönks (2009 s. 73-77) tre olika sätt som ofta används för att bemöta 

högpresterande elever inom skolans värld och de benämns  acceleration, berikning av den 

normala undervisningen (enrichment) och kooperativ inlärning.   

 

Acceleration 

Acceleration innebär att en elev börjar skolan tidigare, alltså hoppar över en eller flera klasser. 

Dock finns ett relativt stort motstånd mot sådana åtgärder hos föräldrar och lärare och man 

menar att barnet kanske inte är socialt och känslomässigt moget och därför bör gå kvar i 

samma klass som sina jämnåriga kamrater. Vid sådana här åtgärder läggs oftast tonvikten på 

de negativa effekterna som sker om en sådan flytt görs och inte på konsekvenserna som kan 

bli om ett särbegåvat barn går kvar i samma klass. I många fall får det konsekvenser som att 

de inte blir motiverade vilket leder till att eleverna blir lata och stökiga istället på grund av att 

eleven är understimulerad och frustrerad. Men samtidigt behöver eleverna utbyte och kontakt 

med barn på samma utvecklingsnivå för att utvecklas emotionellt och socialt för att lära sig 

ömsesidighet och att bli förstådd. Att acceleration genomförs i Sverige är dock väldigt 

ovanligt. Acceleration behöver inte innebära att man hoppar över en klass utan det kan även 

innebära att en elev arbetar i en lärobok för en högre klass men ändå går kvar med sina 

jämnåriga klasskamrater.  

 



Berikning av den normala undervisningen (enrichment) 

Berikning kan beskrivas som en utvidgning av lärostoffet. Att eleven får gräva djupare inom 

ett ämne som man arbetar med i skolan eller ett ämne som eleven själv är intresserad av. Detta 

är enklare att införa i skolor men lite mer tidskrävande för läraren. Det som är viktigt att tänka 

på om man arbetar med berikning av den normala undervisningen är att det skall utveckla 

elevens stimulans och tidigare kunskaper.  

 

De högpresterande eleverna behöver stöta på material som är variationsrikt, krävande och 

stimulerande och möjligheter till att fördjupa sig i den vanliga undervisningens ämnen samt 

att snabbare kunna få arbeta sig igenom dessa ämnen bör vara en självklarhet för dessa elever. 

(Mönks 2009 s. 116). Materialet skall även vara motiverande då motivation ger energi och 

uthållighet så att de högpresterande får lust att utvecklas och lära sig mer. (Mönks 2009 s. 

116).  

 

Kooperativ inlärning 

Kooperativ inlärning kan beskrivas som att den starke hjälper den svage. Man låter då 

eleverna i klassen hjälpa varandra. Kontakten med andra barn är oerhört viktig. Det är därför 

viktigt att man inte ”plockar ut” de högpresterande eleverna ur en klass utan att de känner 

tillhörighet till sina klasskamrater. De sociala aktiviteter och relationer som råder mellan 

eleverna är oerhört viktig, även med elever på samma kunskapsnivå men också med elever 

som ligger på en annan nivå. (Mönks 2009 s. 116).  

 

Mycket av litteraturen tar upp värdet av att låta de högpresterande eleverna jobba vidare i sin 

takt och på sin nivå. Detta anses vara viktigt för att inte hämma och stoppa upp deras 

utveckling. Barger tar i sin studie upp möjligheten att använda samma problem fast på olika 

nivåer i en klass, där hela klassen arbetar med samma problem och i slutet har en gemensam 

diskussion kring problemet och där de alla kan lära av varandra.  

 

 

 

 

 

 



3. Metod 

I detta avsnitt redovisas den metod som använts för att samla in data för att nå de resultat som 

arbetet fått. Även metodkritik kommer att behandlas och redovisas under detta avsnitt. 

 

3.1 Val av metod 

Jag valde att göra ostrukturerade intervjuer då jag finner den typen av intervju mer tilltalande 

eftersom jag tycker en sådan ger mer individualiserade svar. (Patel 2003 s. 61). Jag valde att 

använda mig av få frågor och låta fler frågor uppstå under intervjuernas gång vilket skulle 

leda till att vi skulle få en diskussion kring frågorna istället för korta svar.  Tanken med 

studien var inte att få fram exakt likadana svar i samtliga intervjuer utan mer få en bild av hur 

flera lärare arbetar. En annan fördel med att använda ostrukturerade intervjuer tycker jag är att 

man ger den intervjuade möjligheten att berätta mer fritt vilket ofta leder till att man får mer 

uttömmande svar.   

 

3.2 Urval 

Intervjupersonerna valdes ut utifrån vilken årskurs de arbetar i. För att inte få för stort 

material till arbetet har jag valt att intervjua tre lärare. De tre lärare som valts ut arbetar alla i 

olika årskurser, i år 2, i år 4 samt i år 6. Detta val gjordes för att se om ålder och årskurs på 

eleverna hade någon inverkan på lärarnas arbetssätt men samtidigt för att få ett lite bredare 

perspektiv och för att kunna se om det skilde sig något beroende på var de intervjuade 

arbetade. De tre lärarna valdes slumpmässigt ut av mig. 

 

Intervjupersonerna arbetar på två olika skolor som finns i min hemkommun. Dessa skolor 

valdes ut av geografiska skäl. Då jag är känd på båda skolorna har jag valt att fråga 

intervjupersonerna personligen om de vill ställa upp på en intervju och de har då blivit 

informerade om: 

 Vad intervjun handlar om 

 I vilket syfte intervjun skall göras 

 Att intervjun kommer vara av ostrukturerad typ 

 Att intervjun kommer spelas in 

 Att materialet kommer behandlas helt konfidentiellt 

 Att personen när som helst under intervjun av olika skäl kan välja att avbryta den 

(Patel 2003 s. 62-63). 



 

Då samtliga tillfrågade tackade ja till att delta i intervjun bokades tre olika tider in efter 

intervjupersonernas önskemål då intervjuerna skulle genomföras. Intervjupersonerna blev alla 

tillfrågade om de innan intervjun ägde rum ville ha tillgång till frågorna som skulle användas 

under intervjun. Två av deltagarna valde detta medan en av dem avstod.  

 

3.3 Genomförande  

De tillfrågade informerades vid första mötet om undersökningens syfte och innehåll. (Patel 

2003 s. 62). Eftersom jag var medveten om att det i dessa tider var aktuellt med 

utvecklingssamtal och skriftliga omdömen fick de tillfrågade då de svarat ja till att delta 

bestämma en tid samt plats för intervju helt utifrån deras önskemål. Två av intervjuerna ägde 

rum på de tillfrågades arbetsplatser och en av dem ägde rum hemma hos mig.  

När intervjuerna ägde rum informerades intervjupersonerna än en gång om att all samlad data 

skulle behandlas konfidentiellt samt att de när som helst under intervjun fick avbryta om så 

önskades. Innan intervjun startade informerades intervjupersonen än en gång om syftet med 

intervjun och det tänkta innehållet. (Patel 2003 s. 63).  

 

Intervjun startade och bandades med hjälp av min mobiltelefon. Jag valde att använda mig av 

en huvudfråga som skulle leda till en diskussion kring ämnet där följdfrågor kunde uppstå. En 

ostrukturerad intervju som lämnar maximalt utrymme för den intervjuade att svara på 

frågorna. (Patel 2003 s. 61). Jag hade även några egna följdfrågor förberedda som också 

ställdes under intervjun. Intervjusamtalens längd varierade från 33 minuter till 64 minuter.  

 

3.4 Intervjufrågor 

Då jag använde mig av en ostrukturerad intervjumetod, vilket kan leda till att frågor uppstår 

under intervjuns gång, så innehöll inte samtliga intervjuer exakt samma frågor. Jag valde dock 

att ha en frågebas som har ingått i alla intervjuerna:  

 

 Kan du berätta för mig hur och om du tänker och arbetar på något särskilt sätt med 

elever som är duktiga i matematik? 

 Upplever du att högpresterande elever får stå tillbaka för lågpresterande elever? 

 Upplever du att du själv har tillräckligt med kunskap och tid till att stimulera de 

högpresterande eleverna? 



 Hur ställer du dig till att använda speciallärare till högpresterande elever? 

 Tycker du att detta är ett viktigt ämne att beröra och görs detta på din arbetsplats? 

 

3.5 Bearbetning av resultat 

Efter att intervjuerna var gjorda lyssnades det insamlade materialet igenom en gång utan att 

bli nedskrivet för att uppdatera mig själv om vad som sades under intervjuerna. Först den 

andra gången som jag lyssnade på materialet skrevs intervjuerna ned på papper. Jag valde att 

inte ha med pauser och tvekanden eller liknande då jag inte fann att detta bidrog till resultatet 

eller påverkade svaren på frågorna. När all data var nedskriven analyserades materialet. Det 

lästes igenom flera gånger och jag markerade delar i materialet och när jag hittat mönster och 

likheter sammanställdes dessa till ett resultat där allt insamlat material behandlades 

tillsammans.  

 

3.6 Metodkritik 

Då samtliga som tillfrågades för studien tackade ja till ett deltagande blev det inget bortfall. 

När det gäller mina frågor som jag använde under alla intervjuer så var det några av dem som 

var aningen vinklade och mina egna värderingar låg till grund för formuleringen av dem. Då 

jag har intervjuat tre lärare så är det svårt att få en giltig överblick över hur det är i 

verkligheten, därför kan inte min studie ligga som grund för hur lärare generellt arbetar med 

högpresterande elever. Så här i efterhand hade det varit intressant att ha intervjuat fler lärare 

och även från fler stadier. Jag har endast intervjuat kvinnliga lärare och det hade varit 

intressant att även få med en manlig aspekt i studien. En av intervjuerna ägde rum direkt efter 

att den intervjuade slutat sitt arbete i hennes klassrum vilket ledde till att vi vid några tillfällen 

blev avbrutna av kollegor och elever som funderade över något vilket gjorde att vi ibland 

tappade tråden och fick gå tillbaka för att se vart vi var.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultat 

I det här kapitlet kommer resultatet av undersökningen redovisas. Det kommer även vara en 

analysdel i slutet av kapitlet. Resultatet kommer att redovisas på så vis att de intervjuades svar 

kommer vara sammanfattade fråga för fråga.  

 

Här kommer en kort presentation av de tre lärarna och namnen de fått i uppsatsen är inte deras 

riktiga namn. 

Maria: Maria arbetar som grundskolelärare i årskurs två. Hon är vad de på skolan kallar för 

”mattespindel” vilket innebär att hon är lite extra engagerad i matematikutvecklingen på 

skolan. 

Carina: Carina är grundskolelärare i årskurs fyra. Även Carina är ”mattespindel” på den 

skolan hon arbetar. 

Anneli: Anneli arbetar som grundskolelärare i årskurs sex. Hon har personligen ett stort 

intresse för matematik vilket ofta hjälper henne i undervisningen.  

 

4.1 Intervjufrågor 

4.1.1 Hur arbetar och tänker lärarna med de högpresterande eleverna? 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att de högpresterande eleverna stimuleras på deras egen 

nivå. De är alla överens om att det i annat fall kan hämma elevens utveckling inom 

matematiken. Maria nämner variation som en viktig del i sin undervisning, för att hålla alla 

elevers låga vid liv. Maria säger:  

 

Så när de är klara får de oftast sitta två och två och arbeta i en speciell problemlösningsbok och 

just när det gäller problemlösning så arbetar vi ofta med rika problem, ett problem som går att 
utveckla till olika nivåer så att samma problem passar elever på olika nivåer. 

 

Att arbeta med problemlösning anser samtliga lärare vara väldigt bra och utvecklande. De 

menar att eleverna då får koppla sina kunskaper till verkliga problem och att de får en större 

förståelse för hur matematiken kan användas i vardagen.  

 

Anneli har låtit sina högpresterande elever hoppa över en bok och låtit dem arbeta i nästa 

årskurs matematikbok. När det gällde de här två eleverna så räckte inte det extra material som 

läraren tog fram för att stimulera deras utveckling. Att hoppa över en bok bestämdes i 

samförstånd med de berörda eleverna och föräldrarna. Den ena eleven deltar på genomgångar 

i klassen medan den andra i stort sett sköter sig själv. Anneli säger:  



 
Hon är dessutom helt självgående och behöver ingen som helst hjälp.  

Hon är snarare den som är så duktig att hon kan förklara för kompisarna. 

 

Anneli känner just när det gäller den här eleven att hon hade velat samtala mer matematik 

med henne men tiden räcker inte till. Det är något som läraren har dåligt samvete för men 

samtidigt säger eleven att hon trivs med arbetssättet som det är just nu. Då de här två eleverna 

arbetar i samma bok försökte Anneli att sätta ihop dem för att kunna arbeta tillsammans i en 

mindre grupp men detta fungerade inte då de var på helt olika nivåer. Anneli förklarar:  

 

De var båda duktiga men på olika sätt. Han behöver lite mer driv i sitt jobb. 

 

När de båda stötte på problem såg pojken det som ett misslyckande att han inte kunde göra 

uppgiften rätt medans flickan såg det som en utmaning att kunna lära sig något nytt.  

 

Carina tycker det är viktigt att de högpresterande eleverna ändå arbetar inom samma ämne 

som övriga i klassen. Fast på sin nivå. Hon menar att skulle eleverna arbeta med allt för olika 

delar av matematiken så skulle det bli svårt att få en helhetsbild. Samtliga lärare använder sig 

av läroböcker som har olika spår och svårighetsgrad på uppgifterna. Först är det en 

genomgång av ämnet och sedan väljer man spår efter vilken nivå man ligger på. Carina 

förklarar lärobokens upplägg: 

 

Med svårare, innebär det att det är längre lästal helt enkelt. 

 

Samtliga tycker det är viktigt att man upptäcker elevernas olika förmågor. Då någon kanske är 

duktig på aritmetik men har problem med lästal och problemlösning eller tvärtom är det 

viktigt att de får arbeta lite extra med den del de har det lite jobbigare med. Pedagogerna tror 

även att det är oerhört viktigt att de högpresterande eleverna blir stimulerade för att de inte 

skall tröttna på matematik. Maria nämner att det är vanligt att många elever lägger sig på en 

”lagom nivå” för att inte sticka ut för mycket ur mängden och för att inte ha för höga krav på 

sig.  

Maria och Anneli tar båda upp problematiken kring att det inte finns något exakt sätt som 

fungerar i alla fall. Det beror helt på eleven som individ och på vilken nivå den ligger. Det 

kan finnas kunskapsskillnader på högpresterande elever också och det finns inget perfekt 

recept för alla. Pedagogerna menar därför att det krävs en del av dem som lärare för att kunna 

möta samtliga elever och deras behov av stimulans. Anneli menar att det är oerhört nyttigt för 



en som lärare att stöta på dessa högpresterande elever då man själv måste hålla sig ajour och 

uppdatera sig. Hon säger: 

 

Har man dem i olika steg så måste man hålla sig ajour med den svårare 

matematiken också. Det är nyttigt även för att kunna hjälpa de som har  

det svårt med matten. 

 

Därför anser Anneli att det är oerhört viktigt att man som lärare är bred i sin kunskapsbank 

och att man behärskar flera olika områden inom ämnet på många olika plan.  

 

4.1.2 Upplever lärarna att högpresterande elever får stå tillbaka för lågpresterande 

elever i skolan? 

Både Anneli och Carina anser att högpresterande elever får stå tillbaka för de lågpresterande 

och Anneli beskriver att det automatiskt blir så att de som räcker upp handen ofta får mest 

hjälp. Carina försöker under varje lektion se och vara framme hos varje elev för att hjälpa och 

stötta och berömma för deras arbete. Men hon använder sig gärna av de högpresterande 

eleverna till att hjälpa sina klasskompisar. Carina berättar: 

 

Då kan jag säga åt någon som är långt fram att hjälpa någon som har det lite svårt.  
Då får den eleven träna sin muntliga matte som är minst lika viktigt. 

 

Anneli nämner uppnåendemålen som finns i Lpo 94 som en anledning till att de 

högpresterande eleverna får stå tillbaka. Alla skall ju uppnå vissa mål inom matematiken och 

då blir det så att läraren hjälper de elever som har svårt att nå upp till målen mer än de som 

redan nått dem. Carina säger att de högpresterande eleverna ibland räcker upp handen för att 

få lite bekräftelse på att det de gjort är rätt och då kan läraren få lite dåligt samvete för att 

denne kanske inte varit hos eleven på ett tag.  

 

4.1.3 Upplever lärarna att de själva har tillräckligt med kunskap och tid för att kunna 

stimulera de högpresterande elevernas kunskapsutveckling? 

Samtliga lärare anser sig ha tillräckligt med kunskap till att stimulera de högpresterande 

eleverna. Då de själva har ett stort intresse för matematiken vill de alla själva utvecklas inom 

ämnet och ser det som en utmaning. Då samtliga lärare arbetar inom samma kommun går de 

en fortbildningskurs inom matematik med fokus på problemlösning och analys och 

bedömning. De känner att denna fortbildning gett dem mycket användbart just till de 

högpresterande eleverna.  



 

Samtliga känner dock att tiden inte räcker till. Carina nämner allt nytt arbete som läggs på 

lärarrollen men ingenting tas bort. Med det menar hon att det i slutändan blir eleverna som 

blir lidande då planeringstid och liknande måste läggas på att skriva skriftliga omdömen och 

iup:er och så vidare. Carina förklarar:  

 

Jag känner att jag flera gånger skulle vilja prata med barna och se hur de tycker  

och tänker om matten men tiden finns helt enkelt inte där. 
 

Tid är för dem alla en bristvara och de vill kunna lägga mer tid på att kunna hjälpa och 

utmana eleverna istället för på allt pappersarbete som tillkommit lärarrollen.  

 

4.1.4 Hur ställer sig lärarna till att använda speciallärare till högpresterande elever och 

har de någon erfarenhet av det? 

Ingen av lärarna har varit med om att man använt speciallärare till högpresterande elever. De 

är alla överens om att det viktigaste är att få de svaga eleverna att nå målen och då resonerar 

de som så att det skulle kännas fel att lägga extra resurser på duktiga elever när det finns de 

som inte når upp till målen utan specialundervisning. Anneli är dock nyfiken på hur långt man 

skulle kunna gå med en grupp högpresterande som fick specialundervisning. Här är de också 

överens om att det troligen är den ekonomiska biten som spelar in och att lärartätheten blir 

mindre medan elevantalet i klasserna ökar i dagens skolor. Självklart önskar de att det skulle 

gå och att man skulle kunna använda speciallärare även till de högpresterande eleverna men 

de anser att i dagens skola är det inte möjligt. Carina säger: 

 

I dagens skola där det dras in på allt och grupperna blir större och lärarna färre så  

låter det tyvärr som en utopi. 

 

Samtliga lärare arbetar på så vis att de låter lågpresterande elever gå ifrån i mindre grupper 

och menar att även detta gynnar de högpresterande som då är kvar i klassrummet. Då får även 

de arbeta i mindre grupp och får tillfälle att ta mer plats.  

 

 

 

 



4.1.5 Anser lärarna att det är viktigt att beröra de högpresterande elevernas utveckling i 

skolan? 

De är alla överens om att detta är ett viktigt ämne och att det skulle behöva läggas mer 

resurser på det. Ofta söker man stöd, tips och hjälp hos kollegor för att kunna hjälpa de svaga 

eleverna men allt för sällan söker man samma stöd för de högpresterande eleverna menar de. 

Maria och Carina menar att de som lärare är ganska självständig och att man själv försöker 

hitta bra material och övningar till de här eleverna. Så det gäller att man har bra material på 

sin arbetsplats och en stor bank att hämta material ifrån. Maria nämner också att det är viktigt 

för att hålla de högpresterande elevernas motivation uppe. Om de inte blir sedda och 

stimulerade kan det i många fall vara så att de tappar lusten och orken till att fortsätta 

utvecklas. De lägger sig på en ”lagom nivå” som är under deras egentliga kapacitet och 

stannar då kanske upp i sin utveckling.  

 

4.1.6 Övriga tankar och åsikter hos lärarna angående högpresterande elever 

Något som kom upp under samtliga intervjuer var att de flesta elever är starka inom något 

område inom matematiken men lite svagare inom ett annat. Därför anser pedagogerna att det 

är oerhört viktigt att man varierar sin undervisning. Man behöver inte följa läroboken till 

punkt och pricka men ändå ha den som en stabil bas då den är bra på sitt sätt. Carina beskriver 

hur eleverna ibland kan fråga om att få jobba i matteboken om de inte gjort det på ett längre 

tag.  Maria anser att det är viktigt att låta alla elever glänsa till ibland, man kanske har svårt 

med aritmetiken men är duktig på problemlösning och för dessa elever är det viktigt att detta 

då lyfts fram så att de får känna sig stolta över det de presterat.  

 

En annan viktig aspekt är att låta eleverna samtala matematik, att koppla det till verkligheten 

för att få förståelse för vad de skall använda sina kunskaper till. Detta använder samtliga olika 

typer av problemlösning till. Carina menar:  

 

Det är då det är viktigt som lärare att man går runt till eleverna och lyssnar hur  

de resonerar, hur de förklarar och hur de tänker. 

 

Under Annelis intervju kom ålderskillnad på tal. Vi diskuterade om man märker av de 

högpresterande eleverna tydligare i yngre eller äldre åldrar och Anneli menar att de nog är 

svårare att se i tidigare åldrar vilka som är högpresterande. Hon menar att det hos en elev i 

årskurs ett kanske kan vara svårt att skilja mellan kunskap och en vilja och ett sug att lära sig. 

När man precis har börjat ettan och man kanske kan räkna innan man börjar så är det nog lika 



intressant och motiverande för den elev som inte kan räkna. Men ju högre upp man kommer i 

åldrarna desto tydligare blir det nog att de högpresterande sticker ut från mängden. Hon menar 

att det är viktigt att man tidigt märker det för att kunna hålla motivationen vid liv ännu högre 

upp i åldrarna. Anneli förklarar: 

 

Lusten tror jag finns där lika mycket, kan du inte så vill du lära dig och kan du så  

är du nöjd med det. Så det är nog större skillnad i motivation mot äldre barn. 

 

Vikten av att tidigt upptäcka de högpresterande eleverna säger Anneli är stor. Det är också 

viktigt för deras motivation när de kommer upp i högre åldrar för att de skall orka med och 

veta att de faktiskt kan.  

 

4.2 Analys av resultatet 

Under min analys av intervjuerna så kunde jag se olika mönster som återfanns i samtliga 

intervjuer. Jag har valt att kategorisera dessa till olika teman som kommer behandlas här. 

Dessa teman är problemlösning, tid och resurser – för alla elever? och individanpassad 

undervisning. 

 

4.2.1 Problemlösning 

Att låta eleverna arbeta med problemlösning verkar vara något som pedagogerna tycker är 

bra. De menar att eleverna då får sätta sina matematiska kunskaper i ett förhållande till 

verkligheten vilket kan leda till att eleverna känner större motivation till att lära sig mer då de 

förstår vad de skall använda kunskapen till. Maria nämner rika problem som något bra. Det är 

problem som går att anpassa till olika nivåer och elever som ligger på olika kunskaps nivåer 

arbetar i grund och botten med samma problem. I samband med arbetet med rika problem är 

diskussionen som blir i klassen oerhört viktig. Det är då eleverna lär från varandra och får 

samtala kring det de just gjort och får höra andras synsätt på problemet. Dessa diskussioner 

leder till förståelse och motivation hos både låg-, normal- och högpresterande elever.  

 

4.2.2 Tid och resurser  

Att tiden inte räcker till riktigt är de samtliga överens om. Det råder ingen tvekan om att de 

efterfrågar mer tid till lektioner och planering. När det gäller de högpresterande elevernas 

stimulans så faller de ofta offer för lärarnas tidsbrist. Då alla elever skall nå målen finns inte 

tiden att lägga på de som redan kan utan fokus måste vara på de elever som lätt hamnar efter. 

Samtliga lärare anser att mer tid skulle behöva läggas på de högpresterande eleverna men 



menar samtidigt att det skulle kännas fel om dessa elever prioriterades framför de elever som 

inte når målen. På samma sätt resonerar pedagogerna kring användandet av specialpedagoger 

och liknande resurser. De högpresterande eleverna är inte högt prioriterade inom detta område 

och detta märks kanske inte som ett problem just här och nu men när eleverna blir äldre och 

de är understimulerade, så kanske de tröttnat på matematik och inte är intresserade längre. 

 

Då tid är en bristvara känner Anneli att det är svårt att leta nytt material till de högpresterande 

eleverna hon har. Det är även svårt att få tid till att sitta ner och bara samtala matematik med 

dessa elever då tiden på mattelektionerna går åt till att hjälpa de svagare eleverna. Därför 

nämner Anneli att hon ofta känner dåligt samvete på grund av att de högpresterande eleverna 

hon har ofta bara får räkna på för sig själva.  

 

4.2.3 Individanpassad undervisning 

De tre lärarna är överens om att det är viktigt att kunna individualisera eleverna och att man 

som lärare inte är rädd för att låta eleverna arbeta på olika nivåer och anpassa undervisningen 

efter individernas behov. Dock menar Carina att det ändå är viktigt att alla elever i klassen 

arbetar inom samma område fast på olika nivåer. Hon motiverar detta med att det är oerhört 

viktigt att eleverna känner en samhörighet i klassen och att de känner sig som en del i klassen. 

Maria menar att det är svårt att bestämma ett speciellt sätt som man ska arbeta med alla 

högpresterande elever på. Hon menar att bara för att de är högpresterande så passar inte alla 

arbetssätt alla. Därför är det viktigt att man som lärare känner och vet vad ens elever kan och 

behöver göra. För att kunna anpassa undervisningen till de enskilda eleverna använder de sig 

alla av läroböcker med flera olika spår i varje avsnitt. Detta gör att de högpresterande som 

kanske redan kan eller som snabbt snappar upp ett område inom matematiken redan med en 

gång arbetet i läroboken startar kan hoppa fram till de lite svårare uppgifterna. Detta upplägg 

på läroböckerna anser samtliga vara ett bra sätt att jobba på vilket gynnar alla elever, hög- 

som lågpresterande.  

 

 

 

 

 



5. Diskussion  

I det här avsnittet kommer jag att ställa min bakgrund mot mitt resultat och sen jämföra dem 

mot varandra. Jag kommer hitta likheter och skillnader och även ge min syn på de 

högpresterande elevernas utveckling. Jag har valt att dela in diskussionen i några teman som 

jag ansett vara viktiga och som kommit upp både i bakgrunden och i resultatet. 

 

5.1 Lärarens kunskaper och intresse 

För att kunna tillgodose utvecklingen och stimulansen hos samtliga elever i en klass så krävs 

det ett stort engagemang från läraren i klassen anser jag. Man måste verkligen vara intresserad 

av att lära eleverna så mycket som möjligt. Ahlberg (2001 s. 131) menar att lärarna måste ha 

kunskap om hur eleverna lär sig matematik och kunna hjälpa eleverna att koppla kunskapen 

till sitt vardagliga liv. Maria sa flera gånger under vår intervju att det minsann inte är lätt att 

anpassa sin undervisning till alla individer i en klass. Maria menar att det är svårt att hitta 

material till eleverna som skall stimulera dem alla och samtidigt täcka in samma område som 

övriga i klassen arbetar med. Anneli sa i sin intervju att hon är tacksam för sitt eget stora 

intresse för matematiken. Det gör enligt Anneli att hon är mer intresserad själv till att hitta 

utmanande uppgifter till de högpresterande eleverna.  

 

Carina lyfte i sin intervju upp vikten av att ha en bra bank med mycket material som man kan 

använda sig av till de högpresterande eleverna. Då kan man även variera undervisningen lite 

vilket Carina tycker är viktigt. Carina nämner också att hon och hennes kollegor ofta frågar 

varandra om tips och råd när det gäller de lågpresterande eleverna men nästan aldrig när det 

gäller de högpresterande. Jag anser att man kan se sina kollegor som en bank på material 

också. Alla lärare är ju olika individer med olika erfarenheter och olika tankesätt. Därför tror 

jag att det man kan hitta mycket bra tips och råd på material till högpresterande elever även 

hos sina kollegor.  

 

5.2 Att prata matematik 

I alla intervjuerna som gjordes betonade pedagogerna vikten av att man samtalar matematik, 

att man kopplar det man lär sig till vardagen och vardagliga situationer. Maria tar upp 

fördelen med problemlösning, där eleverna får koppla det de lärt sig i boken till problem som 

rör verkligheten. (Barger 2001 s.19) menar att det är viktigt att även låta högpresterande 

elever arbeta med problemlösning. Hon förklara att det inte är speciellt utvecklande att sitta 



och räkna sida upp och sida ner med tal som man redan kan. När Maria arbetar med 

problemlösning i sin klass så avslutar hon alltid med en diskussion kring problemet. Hon ser 

detta som ett tillfälle då låg- och högpresterande elever lär från varandra.  

 

Anneli berättar hur hennes elever kan be om att få samtala matematik istället för att räkna i 

boken. Hon beskriver hur hon ser i elevernas ögon när de förstår något och hon säger att det är 

mer vanligt när man pratar matematik med eleverna. Ibland låter Anneli sina högpresterande 

elever förklara för sina klasskamrater om det är så att Anneli själv inte kan förklara på något 

bra sätt. Detta tror jag är ett väldigt bra sätt för alla elever att verkligen känna att de har befäst 

sin kunskap.  

 

Som lärare skall man nog inte vara rädd för att ta hjälp av eleverna, fråga dem hur de vill 

jobba och vad som känns bäst för dem. Anneli berättade i intervjun om en av hennes 

högpresterande elever som själv sa ifrån på ett utvecklingssamtal att hon tyckte boken var för 

lätt som hon jobbade i nu. Då Anneli själv känner att hon gärna vill samtala mer matematik 

med den här eleven så säger eleven att hon är nöjd som det är nu, då hon bara räknar på i sin 

takt i årskurs sjus mattebok. (Gran 1998 s.16) menar i linje med detta att istället för att läraren 

talar om vad eleven skall göra så är det eleven som tydliggör sina inlärningsbehov och sitt sätt 

att tänka kring matematiken. Läraren fungerar då istället som en dialogpartner, och tar ansvar 

för inlärningssituationen och eleven tar ansvar för själva lärandet. Jag tror dock att det är 

viktigt att man som lärare inte anstränger sig för mycket och hela tiden letar nytt material 

gång på gång.  Ibland kan eleven själv ha en mycket bättre lösning som är mycket enklare och 

som de anser passar dem bättre. Att lyssna på eleven är oerhört viktigt.  

 

5.3 Tid och resurser 

Tid är något som alltid spelar in och oftast är det brist på den. Under mina intervjuer så 

resonerade pedagogerna som så att den extra tid och resurs som finns i klasserna bör läggas på 

de elever som har det svårt i matematik och som behöver extra stöd för att nå upp till målen. 

Jag håller med. Men samtidigt kanske en högpresterande elevs utveckling hämmas på grund 

av för få utmaningar och för lite stimulans. Vilket senare kanske leder till totalt ointresse för 

matematik och att eleven längre fram i sin utbildning inte når målen på grund av för dålig 

stimulans. Jag undrar då om man kan resonera på det sättet som pedagogerna gör, kanske om 



man ser till nuet, där man är just då. Men kanske finns det en risk att det längre fram i tiden 

missgynnar den högpresterande eleven.  

 

Mönks (2009 s.72) säger att man inte kan låta de högpresterande eleverna anpassa sig efter 

genomsnittet på bekostnad av sina egna utvecklingsmöjligheter. Alla elever skall ses som en 

individ där varje individs behov skall tillfredställas. Och visst pratar man ju alltid så fint om 

en skola för alla men det är kanske inte alltid så lätt att upprätthålla.  

 

5.4 Att få vara duktig 

Jag har känslan av att man i Sverige ofta betraktas som skrytsam om man talar om hur och att 

man är duktig på något. Ändå är det något som de allra flesta strävar mot och vill vara. Redan 

som litet barn får man höra vad duktig man är som kissat på pottan, vad duktig man var som 

satt tyst i kyrkan. När föräldrarna går på utvecklingssamtal så vill de flesta höra hur duktigt 

deras barn är i skolan. Men när man väl är väldigt duktig på något så anses man vara skrytsam 

om man pratar för mycket om det. Då blir det plötsligt något fult och dåligt. Barger (2001 

s.18) tar i sin studie upp att elever som är duktiga inom idrott eller musik och liknande ofta 

hyllas för sina kunskaper men att så inte är fallet när det gäller högpresterande inom 

matematik. Dessa elever får istället sköta sig själva och jobba på i sin egen takt. Jag tror att vi 

har det inpräntat i oss utan att vi själva tänker på det, att det är något fult att skryta och tala 

om att man är duktig på något. Vilket jag tycker är synd då jag tror att man skulle kunna få 

med sig fler elever som har det svårt inom matematiken, om de istället såg sina 

högpresterande klasskamrater som förebilder istället för skrytmånsar.  

 

Carina beskriver att hon tycker det skulle kännas konstigt att lägga extra tid och resurser på 

högpresterande elever när det finns de elever som inte får godkänt i matematik. Jag håller med 

henne, till viss del. Jag tror att det är just det här med att man inte vågar sticka ut hakan och 

tala om att man är bra på något. Att som lärare behöva försvara för föräldrar varför man satsar 

på dem som redan kan och inte på dem som inte kan, skulle nog bli en tuff match. Det är väl 

alltid lite känsligt att sortera in någon annans barn i bättre och sämre grupper. Men jag anser 

att man ibland som lärare måste våga göra det och våga ta den fighten med föräldrarna. Att 

dela in eleverna i grupper beroende på deras kunskaper tror jag gynnar alla, låg- som 

högpresterande då undervisningen kan läggas på olika nivåer och anpassas utifrån elevernas 

egna kunskaper.  



5.5 Slutsatser 

Syftet med det här arbetet var att undersöka hur en grupp lärare arbetar med högpresterande 

elever inom matematik inom skolan. Jag anser att syftet är uppnått då jag genom mina 

intervjuer fått flera infallsvinklar till ämnet och fått fram information om hur några lärare 

arbetar med de högpresterande eleverna. Att de högpresterande elevernas utveckling är viktig 

att ta vara på råder det ingen tvekan om. Under studien har jag fått fram många tecken som 

tyder på det. De tre pedagogerna som intervjuats är alla överens om att dessa elever finns i 

varje klass och att det är svårt att veta hur man skall hantera deras utveckling då ett arbetssätt 

kanske inte passar alla. Därför är det viktigt att lärare är flexibla och varierad i sitt arbetssätt. 

Jag tror att vi går mot en mer och mer individanpassad skola vilket jag tror skulle gynna alla 

elever då vi alla är olika och tar till oss kunskap på olika sätt. Att elever är högpresterande 

betyder inte att de klarar sig utan motiverande stöd och hjälp. Som lärare måste man även 

hålla dessa elevers låga vid liv. Lågan och suget efter mer kunskap. Jag anser att vi bör ge de 

högpresterande eleverna mer plats i klassrummen och använda oss av deras kunskap. Som 

lärare kan man ibland köra fast i sitt sätt att tänka och då kan det vara bra att få höra ett annat 

sätt. Vilket absolut kan komma från elever i klasserna.  

 

5.6 Fortsatt forskning 

I min studie har de högpresterande elevernas situation endast tagits upp ur pedagogernas 

synvinkel. Det skulle vara intressant att istället se det ur elevernas synvinkel och göra en 

liknande studie där man utgår ifrån deras tankar om deras stimulans och motivation. Då skulle 

man bland annat kunna få in hur de upplever sin egen situation, lärarnas insatser och 

klasskamraternas syn på de högpresterande eleverna. 
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