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Förord 
Jag vill tacka alla de som deltagit med sina tankar i intervjuer till min studie om 

högpresterande elever. Jag vill rikta ett särskilt tack till den berörda skolan som upplåtit 

personal, tid och plats att hålla intervjuerna på. Utan er medverkan hade jag inte fått ihop 

materialet till detta arbete. Vill naturligtvis också tacka min handledare Kristina Andersson, 

lärare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet, 

för allt stöd och all respons samt idéer och hjälp att hitta material. Till sist vill jag även tacka 

min familj som stått ut med mitt knappande på datorn i tid och otid. 

 

TACK! 
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Sammanfattning 
Med denna studie vill jag undersöka hur lärare ute på en skola ser på högpresterande elever i 

ämnet matematik, samt om det finns skillnader och likheter mellan att vara en högpresterande 

elev och att vara en elev med särskild begåvning. Det jag vill veta är vad läraren anser att en 

högpresterande elev är, om läraren har en sådan elev i sitt klassrum, samt vad läraren i så fall 

gör för den eleven?  

Min undersökning utgår från Skollagens formuleringar om högpresterande elever inom ämnet 

matematik. Vidare har jag jämfört Skollagens och Skolverkets formuleringar om högpres-

terande elever. Undersökningen utgår från 11 lärare på en skola i en svensk kommun. Jag 

frågade vad de anser att en högpresterande elev inom ämnet matematik är, samt vad de gör 

med de eleverna i klassrummet och hur de planerar för de eleverna inför terminstarterna. Min 

metod innebar att jag använde både gruppintervjuer och en enskild intervju är för att kunna 

jämföra de olika svaren.  

Resultatet som framkommit av min undersökning är att de lärare jag intervjuat försöker att 

med sin kunskap bemöta de högpresterande eleverna på deras nivå och hjälper dem vidare i 

sin utveckling. En högpresterande elev är en elev som är duktig i alla skolämnen. Lärarna be-

rättade att alla elever kan bli högpresterande elever om de ges möjligheterna och tillgång till 

rätt utbildning samt engagerade lärare.  

 
Nyckelord: Högpresterande, matematik, årskurs 1-3, särskild begåvning 
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Inledning	
Under den verksamhetsförlagda delen av min lärarutbildning har jag träffat på elever som 

högpresterar inom ämnet matematik. Det fick mig att bli intresserad av lärares syn på hög-

presterande elever inom ämnet matematik och är utgångspunkten för denna undersökning.  

Skolverket har uppmärksammat högpresterande elever i Rapport 379. I den rapporten har de 

studerat resultat från internationella kunskapsmätningar för de elever som har höga resultat på 

testerna i Sverige. För att analysera om de högpresterande eleverna över tid gör förbättringar 

eller försämringar, har man i rapporten 379 (Skolverket 2012) studerat PISAs och TIMSS 

resultat i matematik för flera omgångar. Enligt rapporten är det dock svårt att jämföra de olika 

åren som testerna har utförts, dels på grund av att testerna delvis har gjorts om från de olika 

åren och dels för att de elever och länder som varit med i testerna varierar. Åren som går att 

jämföra med varandra i testet PISA är år 2003 fram till år 2009. Det som visas tydligt mellan 

det första året och det sista året som mätningen är möjlig är att nivån på de som presterar högt 

sjunker. I testerna som är gjorda med hjälp av TIMSS är det året 1995 som används som 

referenspunkt och fram till år 2003 och även där visar det på en nedåtgång för de elever som 

presterar högt (Skolverket, 2012, s.25). 

En förutsättning för att förstå varför resultaten för de högpresterande sjunker är kännedom om 

hur dessa elever bemöts i klassrummet. Min undersökning kan utgöra en liten pusselbit till 

ökad kunskap detta. 

Bakgrund	

Under mina praktikperioder under lärarutbildningen har jag flera gånger noterat hur lärare 

påpekat att de elever som riskerar att inte uppnå de lägsta godkända nivåerna måste ges mer 

stöd och hjälp så att de kommer upp till nivån för godkänt innan de övriga eleverna i 

gruppen/klassen går vidare till nästa steg och till nästa mål. Däremot uppmärksammas sällan 

de högpresterande eleverna i klassrummet och vilken stöd de eleverna får för att komma 

vidare till nästa nivå. Jag vill ta reda på om vad lärare anser att en högpresterande elev inom 

matematik är, samt vad de lärarna gör för de eleverna i klassrummet. Det finns även ett annat 

begrepp som används och det är särskilt begåvad elev och jag undrar om lärarna anser att det 

är det samma som en högpresterande elev. Under denna undersökning ska jag försöka reda ut 

vad lärarna på aktuella skolan anser att begreppen högpresterande och särskilt begåvad elev är 
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samt ta reda på vad de lärarna som intervjuas gör för de eleverna i skolan och i klassrummet. 

Fokus i denna undersökning kommer att ligga på vad de intervjuade lärarna gör i klassrummet 

för de elever som högpresterar inom ämnet matematik.  

	
Syfte	och	frågeställning	
 

Syftet med detta arbete är att genom intervjuer med lärare i årskurserna 1-3 undersöka lärares 

syn på högpresterande elever inom ämnet matematik, samt hur de beskriver sitt arbete med 

eleverna i klassrummet. För att undersöka detta kommer jag utgå från följande frågor: 

* Vilka uppfattningar om vad en högpresterande elev är har 1-3 lärare? 

* Hur uppger lärarna att de arbetar med högpresterande elever i klassrummet? 

	

Tidigare	forskning	
 

Under denna rubrik kommer den tidigare forskningen att redovisas i olika teman för att lättare 

få en överblick om vad texten handlar om. De olika teman som behandlas här är högpres-

terande i lagtexten, definition av begrepp, upplevelser av skoltiden, bemötande av hög-

presterande elev samt pedagogik för intresse och fallenhet. 

 

Högpresterande	i	lagtexten	
Arne Engström skriver i tidningen Nämnaren (2005:3) att redan år 1994 utfärdade Europa-

rådet rekommendationer för sina medlemsländer att barn med särskild begåvning också är 

barn med behovet av särskilt stöd. Europarådet slår där fast att de elever som har särskild 

begåvning har rätt att utvecklas efter sin förmåga i skolan men, Europarådet påtalar samtidigt 

att de eleverna har rätt att utvecklas efter sin förmåga, inte att det är en skyldighet. Europa-

rådet menar att det finns risk för särbehandling av de barn med särbegåvning och förordar att 

det är bättre med vanlig klass och stöd för de elever som har talang. Därefter dröjde det flera 

år innan någon läste Europarådets rekommendationer, menar Engström. De blev lästa åren 

2002-2003 och då konstaterades att det var viktigt att utveckla lärarutbildningarna i Sverige så 

att alla lärarstuderande fick möjligheten att ta del av forskningen om högpresterande elevers 

behov av särskilt stöd. Med utgångspunkt i den forskningen kan man undersöka vad skolan 

idag innebär för elever som är högpresterande i klassrummet. 
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Den första juli år 2010 trädde en ny skollag i kraft i Sverige. Den innebar att från 1 juli år 

2011 skulle den nya lagen gälla och med den nya läroplanen som innefattar även 

gymnasieskolan. Från och med den 1 juli år 2011 är det skolans skyldighet enligt Skollagen 

”att ge elever och barn det stöd och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som det är 

möjligt för varje enskild person” (SFS 2010:800). Persson, psykolog i Jönköping, skriver att 

elever som är duktiga i skolan får sällan beröm när de har alla rätt medan elever som elever 

som har det svårt i skolan får mycket beröm (Persson, 2010, s. 3). Skollagen skriver även att 

elever och barn som utan större ansträngning och med lätthet når det lägsta kravet för att nå 

godkända resultat, ska med hjälp av ledning och stimulans i sitt utvecklande och i sitt vidare 

lärande ges möjligheter att komma vidare mot större utmaningar och nya mål som gäller för 

dem. Det som dock är märkbart i Skollagen är att den inte använder begreppen 

högpresterande elev eller särskild begåvad elev (SFS 2010:800).  

År 1994 skrev Sverige tillsammans med flera andra länder som samarbetar med UNESCO 

under att alla elever i de länderna ska i sina respektive klassrum oavsett anledning undervisas 

tillsammans med sina klasskamrater. Den underskriften gäller även för att finna en gemenskap 

som för dem tillsammans och den underskriften stämmer ihop med FN:s barnkonvention om 

alla barns rätt till gemenskap som Assarsson skriver om (2012, s. 12). 

 

Upplevelser	av	skoltiden	
Det har gjorts en studie av de barn som är högpresterande i den svenska skolan (Persson, 

2010, s. 3-4). Där konstaterades att av de barn och elever som är högpresterande var det 92 

procent som vantrivdes i grundskolan. Det framgick även av studien att det var vanligt att 

eleverna på grund av vantrivsel och oförmågan av såväl kamrater och personal att kommuni-

cera med eleverna att det var vanligt att elevhälsan blev inkopplad och att man misstänkte 

eleven för svårigheter som till exempel diagnoser inom ADHD- spektrumet. 

Det är inte alltid säkert att man hittar elever som är högpresterande då de eleverna inte alltid 

utmärker sig varken under skoltiden eller ens som vuxna. De eleverna tas ofta för att vara 

besvärliga och inte högpresterande. Enligt Persson (2010, s. 5) blir ett fåtal suicidala eller 

kriminella som en direkt effekt av upplevelserna under skoltiden.  

Tittar man bara efter elevernas höga prestationer och utgår från det så hittar man de eleverna 

som är högpresterande och att de under tidspress klarar av att prestera under kort tid. Det är 

vanligt att en elev som är högpresterande inte ges möjlighet att utvecklas i skolans värld och 
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då ger eleven upp i klassrummet, då reflekteras inte elevens höga kunskaper utan kanske bara 

den eleven som är snabb i att utföra uppgifterna som ges av lärare enligt Stålnacke, som är 

legitimerad psykolog och filosofie doktor i barnneuropsykologi (Stålnacke, 2010, s. 4-5).  

 

Definition	av	begrepp	
I rapporten 379, som är utgiven av Skolverket, (2012b) skriven av en projektgrupp, framgår 

det att det finns fler begrepp för elever som presterar på en högre nivå. De menar att 

begreppen högpresterande, särbegåvad, begåvad, elever med fallenhet och elever med särskild 

förmåga alla syftar på elever som kan eller skulle kunna prestera på en väldigt hög nivå i 

klassrummet om de eleverna fick rätt stöd. I rapporten framgår det också att det begrepp som 

skiljer sig från de övriga begreppen som används i tester som PIRLS, PISA och TIMSS är 

begreppet högpresterande eftersom det syftar på en elev som redan presterar på en hög nivå i 

klassrummet. Rapporten visar att de övriga begreppen oftast används i litteratur som är 

refererad. Skolverkets rapportförfattare menar att högpresterande är en egen kategori av 

elever medan övriga kategorier av elever faktiskt har en förmåga att prestera på en högre nivå 

än den genomsnittliga eleven, men inte alltid gör det i klassrummet av olika anledningar. Den 

högpresterande eleven är högpresterande i klassrummet, vilket enligt rapporten inte betyder 

att eleven för det har en högre nivå i sitt kunnande eller faktiskt förstår vad eleven gör med 

sitt material utan i första hand bara är snabb (Skolverket, 2012b, s.18).  

Särskilt begåvade elever beskrivs som att de har lätt för att förstå hur matematiken fungerar 

och löser snabbt det logiska resonemanget skriver Mattsson samt Pettersson vid Blekinge 

tekniska högskola (s11). De särskilt begåvade tycker om att arbeta med logiskt tänkande och 

kluriga frågor samt matematiska gåtor. Det gör även den högpresterande eleven och därför är 

det också svårt att sära de två och se skillnaderna som finns där. En högpresterande elev är 

naturligtvis duktig och snabb på att lösa sina uppgifter men, den eleven är oftast inte otålig. 

En särskilt begåvad elev förstår inte nyttan med upprepning, behöver alltid meningsfulla 

uppgifter för att eleven ska intressera sig. Det är också vanligt att en särskilt begåvad elev har 

stort ordförråd och umgås med äldre elever/kamrater på grund av den högre kunskapen. Det 

som gör det hela mycket svårt är att det är en hårfin skillnad mellan att vara högpresterande 

elev och särskilt begåvad elev men, båda kategorierna av elever har enligt Skollagen rätten på 

sin sida att bli bemötta där de befinner sig och ges den hjälp de behöver för att kunna komma 

vidare i sin utbildning och då på sin nivå där de befinner sig samt i sin takt som då ofta är hög 

och snabb (Mattsson, Linda & Pettersson, Eva, s. 6).  
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Det finns yttre faktorer som påverkar hur ett barn kommer att fungera och agera i skolan. 

Samspelet mellan omvärlden och barnet samt hur andra vuxna bemöter barnet under de 

tidigare åren spelar in hur barnet kommer att prestera under tiden som skolelev och även 

vidare i sitt liv. Att ha lärarprofessionalitet, att inte bara förmedla kunskap till eleverna utan 

även att intressera sig för vad eleverna tar till sig och förstår vad de lär sig är enligt Nilsson 

(1999, s 9-11) en viktig del av en lärares arbete. Han skriver också om att det i undervisningen 

är viktigt att kunna förmedla kunskap samt att innehållet i undervisningen har betydelse och 

det är en av de yttre faktorer som påverkar barn och elevers prestationer under skoltiden.  

 I Skolporten (2014, s.8) finns det en artikelserie, Särbegåvade tonåringar, som handlar om 

hur man identifierar dem. Liljedahl, gymnasielärare i Nacka kommun, (2014) väljer att kalla 

även högpresterande elever för särbegåvade elever men med skillnaden att de får tillägget 

måttligt särbegåvade. Visserligen så väljer Liljedahl att göra det oavsett vilken begåvning 

eleverna har i studien.  

Många är understimulerade och finner skolan så trist att de presterar långt under sin kapacitet. 

Andra tycker att det är så besvärligt att vara annorlunda än andra att de gör allt för att dölja sin 

kompetens. Ytterligare andra tänker långsamt. De reflekterar, vänder och vrider på problem, 

prövar tankar och omprövar dem. Det är förmågor som i ämnet matematik har stort värde men 

som inte alltid värderas i undervisningen, där det gäller att snabbt ta sig fram i läroboken. 

Vissa är kreativa och okonventionella. Ibland redovisar de lösningar på skoluppgifter som inte 

alls stämmer överens med skolans konventioner, som de kan ha svårt att underordna sig. 

Lärare med bristande kunskaper i matematik kan ha svårt att se värdet av sådana lösningar 

och kan därmed döma ut elevens prestationer. Förmågor är utvecklingsbara Myterna om 

begåvning har alla det gemensamt att de ger bilden av matematisk talang som något statiskt. 

Det är en föreställning som bör ifrågasättas. Hur blir ett barn ”begåvat”? Hur ser vi att någon 

har ”talang”? Hur blir någon intresserad av ett visst område?  

En rysk forskare, V. A Krutetskii, genomförde i slutet av 60-talet en 10-årig studie av barn 

med särskild begåvning i matematik. Han intervjuade också matematiker. Han kunde i sin 

studie visa att begåvning inte är ett bra begrepp att använda när vi talar om människor med 

intresse och fallenhet för matematik. Han föreslår att vi istället talar om förmågor. 

Matematisk förmåga handlar enligt detta synsätt alltså inte om en enstaka förmåga, eller gåva, 

utan ett flertal utvecklingsbara förmågor. I själva verket utvecklas de när vi ägnar oss åt en 

aktivitet, och de olika förmågorna vi har att inskaffa, processa och minnas matematiskt 
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material kan kompensera varandra inom vida gränser. Det är också värt att notera att förmågor 

som vi i skolan ofta förknippar med matematisk förmåga – snabbhet i tanken, 

beräkningsförmåga och minne för symboler och tal, i Krutetskiis studie inte beskrivs som de 

mest väsentliga för framgång i matematik. Han menar att det inte är en matematisk förmåga 

utan att det är flera. Han menar också att den inte är statisk utan att den är föränderlig och att 

den går att förbättra för alla individer oavsett förkunskaper. Den tidiga socialisationen har 

givetvis stor betydelse för utveckling av olika förmågor och barn kommer olika kulturellt 

förberedda till skolan (Nämnaren, 2006).  

”Ingen gillar en besserwisser”, skriver Roland S Persson, psykolog, (2014) och skriver att 

ingen gillar en person som har mycket mer kunskap än andra och att det gäller både vuxna 

och barn. Han skriver att det är en avsevärd skillnad på att vara högpresterande och att vara 

särskilt begåvad och menar samtidigt att det sticker ut om man är särskilt begåvad medan en 

som högpresterar är mer accepterat både i skolvärlden bland eleverna och i samhället bland 

vuxna människor (Pedagog Stockholm, 2014-05-22). 

 

Bemötande	av	högpresterande	elev	
En grundläggande fråga är hur den svenska skolan bemöter elever med höga prestationer och 

hur en lärare bemöter en högpresterande elev i klassrummet. Skolverket (2012a, s.44) har 

gjort en undersökning där lärare har fått svara vad deras attityd gentemot högpresterande 

elever är, och i den undersökningen svarade 1 av 3 lärare att de har gett och ger elever med 

höga prestationer de stöd de behöver. Den undersökningen utgår från vad lärare uppger att de 

gör och resultatet är inte kontrollerat med kompletterande undersökningar från skolornas 

verksamhet. Det som är märkbart i denna undersökning är att det är ungefär lika många lärare, 

som har svarat att de inte ger mer stimulans och stöd till elever med höga prestationer som de 

behöver i klassrummet. Skolinspektionen har berört denna del i skolan genom en 

kvalitetsgranskning där Skolinspektionen kontrollerar skolornas anpassning i undervisningen 

till elever som är högpresterande och de har kommit fram till i sin granskning att det endast är 

hälften av de granskade skolorna som faktiskt kommer upp i den önskade anpassningen för 

högpresterande elever (Skolverket, 2012a, s.45).  Det som bland annat kontrollerades i den 

undersökningen från Skolinspektionen var om skolan de undersökte erbjöd högpresterande 

elever extra utmaningar, utan att ge de eleverna lösningar som innefattar att bara räkna 

ytterligare fler liknande tal i matematikboken, så kallade schablonlösningar. Tyvärr kom 
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Skolinspektionen också fram till att skolorna och lärarna hade väldigt låga förväntningar på 

eleverna och väldigt olika förväntningar på olika elever (Skolverket, 2012a, s.45).  

Det finns flera myter kring de så kallade begåvade barnen. En av dem är enligt Engström, do-

cent i matematikdidaktik vid Karlstads universitet (2005), är att elever med fallenhet för ämnet 

matematik uppfattas av andra att vara en exklusiv grupp som klarar sig själva i klassrummet och 

att de helt plötsligt ska kräva extra stödinsatser och hjälp. Alla elever har olika intressen och 

bakgrund. En del elever har en bred begåvning, andra har begåvning för vissa ämnen till 

exempel matematik. Det som ställer till det för elever som högpresterar och som har särskild 

begåvning är bristen på kunskap om hur lärare kan variera uttrycken för den matematiska för-

mågan. Det är när bristen hos lärarens undervisning uppkommer som gruppen ”högpresterande 

elever” uppfattas som en särskild grupp av andra elever (Engström, 2005, s. 54).  

”Det räcker inte att enbart använda IQ-tester för att bedöma matematisk särskild begåvning”, 

skriver Attila Szabo (Pedagog Stockholm), forskare och forsknings- och utvecklings-

samordnare i Stockholm stad. Han menar att IQ-tester bara mäter logiskt tänkande under tiden 

testet utförs. IQ är inte bestående och kan förändras över tid vilket gör testerna värdelösa 

enligt honom. Istället förespråkar han en kombination av IQ-tester, elevernas prestationer i 

klassrummet och i hemmet samt lärarens bedömning av eleven. Enligt Attila Szabo finns det 

inget som tyder på att en elev som har högt IQ är en elev som är högpresterande elev eller en 

särskilt begåvad elev. Han menar att skillnaden mellan högpresterande och särskilt begåvade 

elever är mycket svår att upptäcka därför att det inte finns ett allmänt mått på begåvning 

(Pedagog Stockholm, 2014-05-22).  

 

Pedagogik	för	intresse	och	fallenhet		
Engström (2005) poängterar att det inte råder någon motsättning mellan omsorg om de så 

kallat svaga eleverna och de talangfulla. Ett ensidigt fokus på matematiksvårigheter tenderar 

dock att färga vårt perspektiv på elevers lärande. Människan letar, i all välmening, efter 

möjliga svagheter och tillkortakommanden där det ofta vore mera fruktbart att söka efter 

kompetens och talang. Också de svaga eleverna skulle må bra av att människor såg till de 

förmågor de faktiskt har och till hur vi kan utveckla deras matematiska förståelse med grund i 

dessa. Bristperspektivet färgar också synen på ämnet.  

Bilden av matematik som ett svårt ämne är framträdande. Få har studerat matematik-

möjligheter och matematik som intresseväckande och stimulerande. Projektet som Engström 
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beskriver handlar just om att låta elever möta matematiken i intresseväckande och utforskande 

sammanhang. Engström (2005, s. 54) skriver: ”Synd bara att det endast ska ske på fredagar 

eller på fritiden och att det bara är vissa utvalda som får möjlighet att ta del av sådant som 

flertalet inte möter i skolan”.  I det projekt som Engström beskriver arbetar barnen 

tillsammans i grupper med ”spännande matematikaktiviteter”.  Av studier vet vi att 

individualisering i matematik ofta innebär att eleverna räknar sig fram i läromedlen i den takt 

som de själva väljer eller förmår på egen hand. Det betyder att det inte finns någon grund för 

samtal om matematik i många klassrum. Man har inget gemensamt att tala om. Men indi-

vidualisering behöver inte betyda att var och en sysslar med matematiken i egen takt och på 

egen hand. Det finns många sätt att individualisera inom ramen för gemensamma teman.  

I projektet ”Pedagogik för elever med intresse och fallenhet för matematik” vill de utveckla 

en liknande pedagogik. Regeringen har bett dem att göra det, och Vetenskapsrådet gav dem 

medel för att utforska vad en sådan pedagogik kan innebära. De ser nu förmågor hos elever 

och hos de lärare som vill vara med om att utveckla undervisningen så att alla barn får 

möjlighet att ta vara på och upptäcka sin matematiska talang. 

 Fortsättningsvis kommer termen särskilt begåvade elever inte att användas mer i detta arbete. 

Detta för att inte skapa förvirring mellan de två termerna högpresterande elev och begåvad 

elev. Samt att det tar plats och tid att använda de båda termerna i skriven text. 
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Metod	och	material	
Under rubriken metod förklaras hur insamlandet av information till min undersökning gått till 

samt arbetets väg till beslut av val av metod och genomförande. Här ingår även forsknings-

etiska aspekter, samt en redovisning av hur data förvaras samt hur jag bearbetat insamlat 

material. 

I samhällsvetenskaplig forskning när man använder sig av kvantitativa metoder ser man ofta på 

de strukturer och de personliga egenskaperna människan har. Dessa kunskaper blir sedan till en-

heter som sedan omvandlas i en dator som en analysenhet. Detta endast för att sedan slås sam-

man med liknande egenskaper hos andra människor (Trost, 2014, s. 27). Det man då uppmäter 

är statistik men, inom ramen för det som är genomsnittligt eller det som ger olika sannolikheter. 

 Intervju som metod har använts för att besvara forskningsfrågorna. Detta har valts därför att 

syftet är att undersöka lärares syn på vad en högpresterad elev inom matematiken är, samt 

vilka uppfattningar lärarna har på elevers fortsatta lärande. För att få reda på det var intervju 

den bästa metoden, eftersom jag då kunde ställa följdfrågor samt ge den intervjuade en chans 

att uttrycka det som hen tyckte var viktigt.  Kvale och Brinkmann beskriver intervjun på föl-

jande sätt: ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersöknings-

personens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som 

den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 17). 

Tre gruppintervjuer med lärare på en skola genomfördes. Att det är tre grupper beror på att 

intervjuerna genomfördes i de olika årskurserna för sig. Den första intervjun var med årskurs 

två, sedan intervju med lärarna i årskurs ett och den sista lärargruppen var med de som arbetar 

i årskurs tre. Anledningen till det valet berodde på att lärarna i varje årskurs hade lättare att få 

tid för gruppintervjuer på grund av arbetslag, klassmöten samt gemensamma planeringar 

årskurserna emellan.  

 

Val	av	skola	och	lärare	
 

Intervjuerna genomfördes med lärare i årskurserna 1, 2 och 3, och totalt deltog elva lärare. Jag 

valde att göra gruppintervjuer då jag ville få till en diskussion mellan aktiva lärare och höra 

hur och vad de tänkte om högpresterande elever inom ämnet matematik. I min studie interv-

juades elva lärare som jag delade upp på följande sätt:  
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Tabell över lärare, antal år i tjänst samt erfarenhet av högpresterande elever 

Årskurs 1 Antal år i tjänst Erfarenhet av högpresterande 
Lärare 8 1 termin  
Lärare 9 2 år  
Lärare 10 6 år  
Lärare 11 1 år  
 

Årskurs 2 Antal år i tjänst Erfarenhet av högpresterande 
Lärare 1 1 år  
Lärare 2 Över 6 år Har elev och har haft elever 
Lärare 3 1 termin  
Lärare 4 3 veckor  
 

Årskurs 3 Antal år i tjänst Erfarenhet av högpresterande 
Lärare 5 10 år Har elev och har haft elever 
Lärare 6 15 år Har elev och har haft elever * 
Lärare 7 8 år Har elev och har haft elever 
*Lärare 6 har arbetat som speciallärare 

	
Genomförande		
Intervjuerna förlade jag gruppvis i den årskursen lärarna arbetar i då intervjun ägde rum. 

Varje intervju tog ungefär en timme och förutom att få svar på mina frågor var slutet på 

intervjun avsatt för att få till en diskussion om sådant som uppkommit under tiden jag ställde 

mina intervjufrågor. Med hänvisning till undersökningens omfång beslutade jag att begränsa 

intervjuerna till att omfatta en kommun och en skola samt att de första intervjuerna skedde 

gruppvis inom den årskurs läraren arbetar. Alltså intervjuades de lärare som arbetar i årskurs 

ett tillsammans och svarade på intervjufrågorna endast för den aktuella årskursen även om 

lärargruppen undervisar i de andra årskurserna vid andra tillfällen och år. Samma intervju-

teknik användes sedan för årskurs två och tre. Intervjuerna genomfördes först i grupp inom 

den årskurs de arbetar. Efter gruppintervjuerna genomfördes även en enskild intervju med en 

av de deltagande lärarna. Valet till att det blev den läraren är för att läraren ansåg sig ha mer 

tid än de övriga då de tackade nej till att delta ännu en gång. 

 

För att få möjlighet att få lärare att ställa upp med kort varsel valde jag att vända mig till en 

för mig bekant skola i en kommun där jag känner till folk med namn. Jag skickade iväg ett 

mejl till skolans rektor och bad om tillstånd att få intervjua lärare i olika årskurser i en 

gruppintervju. Efter några dagar ringde jag rektor för att få bekräftelse på tillåtelse och bad 
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om att få fråga personalen personligen. Jag frågade en personal i varje årskurs och bad dem att 

fråga sina arbetskamrater och sedan efter senast två dagar återkomma till mig och då bestäm-

ma datum och tid för intervju. Intervjuerna genomfördes i skolans konferensrum. 

Efter intervjun så bad jag om att få återkomma om fem dagar då jag hunnit gå igenom 

intervjun hemma och om det var möjligt att få genomföra en enskild intervju med en av dem i 

gruppen vilket inte var några problem.  

Den enskilda intervjun ägde rum två veckor efter gruppintervjuerna. Under den enskilda 

intervjun beslutades det att vi skulle vara i lärarens klassrum eller även här i konferensrummet 

om klassrummet var upptaget av fritids eller annan verksamhet. Under den enskilda intervjun 

fick jag möjlighet att åter ställa frågor men, här kunde jag ställa fler frågor och mer motfrågor, 

till exempel varför-frågor.  

 

Gruppintervjun genomfördes en eftermiddag då eleverna antingen hade gått hem eller hade gått 

till sitt respektive fritids. Intervjufrågorna som är framtagna är tänkta att vara öppna frågor och 

ska skapa en diskussion mellan lärargruppen. Intervjun är en grund till att skapa en 

tankeväckande diskussion om vad lärarna i gruppen anser en högpresterande elev är och vad 

lärarna i respektive årskurs praktiskt gör för och med eleverna som är högpresterande i 

klassrummet. Det var också min tanke att lärargruppen funderar om det finns hjälp och stöd på 

skolan som eleverna som är högpresterande kan ta hjälp av. Intervjugrupperna består av: fyra 

lärare i årskurs 1, fyra lärare i årskurs 2 samt tre lärare i årskurs 3. Tanken med 

gruppintervjuerna är att det ska komma upp något intressant som går att bygga vidare på och 

som går att ta upp i en enskild intervju. Alla deltagare vet om detta och är med på att bli enskilt 

intervjuade om det kommer upp som en fråga. Jag ställde frågor till lärarna om vad de ansåg att 

en högpresterande elev är och om de ansåg att de för tillfället hade elever som är högpresterande 

i klassen. Jag frågade även om de upplevde problem med att ha hög-presterande elever i 

klassrummet och i så fall varför det var ett problem. Det som blev komplicerat med intervjun 

var att en del av lärarna kände obehag av att bli inspelade under intervjun. Jag informerade 

lärarna om de forskningsetiska principerna, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet, som 

påtalar om att insamlad information endast får användas i forskningssyfte samt att 

konfidentialitetskravet behandlar sekretess och anonymitet. Jag valde dock att inte spela in 

intervjuerna då en del av lärarna kände obehag inför detta. Jag informerade samtliga deltagare 

till mina intervjuer om informationskravet som också det är en del av de forskningsetiska 

principerna. Detta gjordes muntligen och till alla deltagare samtidigt.  
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Genomförande	av	enskild	intervju	
 

Den enskilda intervjun genomfördes med en av lärarna från gruppintervjuerna. Den intervjun 

gnomfördes i skolans konferensrum. Konferensrumet är lämpad för möten då det ligger i en 

del av skolan där det inte bedrivs fritidsverksamhet på eftermiddagar. Konferensrummet är 

bokningsbart vilket gör att risken för att bli störda under intervjun minskar. Intervjun genom-

fördes utan inspelning då den enskilde intervjupersonen avböjde att bli inspelad. Intervjun 

med personen tog ungefär en timme att genomföra.  

 

Bearbetning	och	analys	av	datamaterial	
 

Valet att inte spela in intervjuerna var på grund av att det i varje grupp fanns en eller flera lärare 

som tyckte att det var obehagligt med inspelning som metod. Jag valde att anteckna det som 

sades under intervjuerna istället. Under intervjuerna satt vi på avskild plats för att inte bli störda 

under intervjuerna av förbipasserande personer eller av störande ljud. För att efter intervjuerna 

bearbeta min datainsamling använde jag mig av koncentrering som sammanfattningsmetod, 

vilket innebar att jag omformulerade långa svar till kortare samman-fattningar men utan att 

förlora innebörden av intervjuerna (Esaiasson, 2007, s. 305). Detta gjordes för att jag var ute 

efter intervjupersonernas åsikter om högpresterande elever inom matematiken, inte för att jag 

ville exakt återge vad personerna i intervjuerna berättade eller hur de uttryckte sig. Efter 

intervjuerna samlades datamaterialet ihop och delades upp i teman som sedan blev rubriker i 

resultatdelen. Datamaterialet jämfördes sedan med den tidigare forskningen. 

 

 

Forskningsetiska	principer		
 

Vid en forskningsstudie är det viktigt att intervjuaren tar hänsyn till de personer som blir 

intervjuade. Det är viktigt att dem känner att de kan vara med och påverka tid och plats för 

intervjun men även att de vet att de kan avbryta intervjun när de inte längre vill delta (Bell, 

2010, s. 169). 

Forskning är viktigt för att nå utveckling både för varje enskild individ som för samhället. Det 

är viktigt att den bedrivs men, också att den inriktas på väsentliga frågor samt att den håller 

väldigt höga krav. När man forskar så finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till, och till varje 

huvudkrav följer en eller flera regler att tänka på. De fyra kraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Under informationskravet 
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finns en regel som talar om att forskaren har till uppgift att informera deltagare vad det är 

tänkt att de ska göra i projektet samt vad det är för villkor som gäller för deras deltagande. 

Under samtyckeskravet följer att forskaren behöver få deltagarens samtycke inför projektet 

och är deltagaren under 15 år behövs även vårdnadshavarens samtycke för medverkan i 

projektet. Det är även viktigt att informera om att deltagaren har rätt att bryta sin medverkan 

utan att behöva ge specifik orsak, det ska heller inte på något vi drabba deltagaren negativt om 

den väljer att inte medverka mer i projektet. Konfidentialitetskravet ligger nära frågan om 

sekretess och om offentlighet. Här handlar det om att kunna ge tystnadsplikt om det gäller 

känsliga uppgifter samt om anonymitet. Under nyttjandekravet återfinner vi att uppgifter om 

insamlad information endast ska användas i forskningssyfte och inom det ändamålet. Det 

insamlade materialet ska inte användas i kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). 

 

Till grund för intervjuerna med lärarna på den aktuella skolan ligger frågeställningarna och 

även en del av den tidigare forskningen samt vad Skolverket skriver om vad högpresterande 

elever är och innebär i klassrummet. Att få lärarna att ställa upp var inget problem då jag har 

kännedom om personalen sedan förut och även de tycker att ämnet är intressant. Intervjuerna 

genomfördes i grupp i den årskurs de för tillfället arbetade i och skulle om möjligt bortse från 

klasser de tidigare har haft.  

Det som kunde bli problematiskt med metoden att intervjua lärarna i grupp var att om någon 

av deltagarna till en intervju använde sig av samtyckeskravet och valde att inte längre delta i 

intervjun och detta arbete så kan jag inte använda mig av något material i den intervjun vilket 

i sin tur gör att arbetet inte blir så tillförlitligt som det var tänkt från början.  

Förbehåll	
 

Då jag valde att endast intervjua lärare som arbetar på en och samma skola är risken hög för 

att svaren på intervjufrågorna skulle kunna blir aningen vinklade efter mentaliteten på den 

skola intervjun sker. Det är också svårt att få en bild av hur det ser ut på andra skolor då det 

endast är en skola som är med och därför kan detta arbete inte ligga till grund för hur övriga 

skolor och lärare tänker och arbetar med elever som är högpresterande inom ämnet 

matematik. I intervjun ingår det dessutom endast kvinnliga lärare vilket kan bidra till att 

vinklingen på svaren kunde blivit annorlunda om det ingått manliga informanter i 

intervjuerna. Jag kunde dessutom valt att intervjua i tvärgrupper istället för i årskursgrupper 

vilket kanske också bidragit till de enhälliga svaren på frågorna som uppkom. Det som är 

ytterligare en svårighet med att anteckna under pågående intervju är att det är lätt att missa en 
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del som informanterna säger och att det är svårt att hinna med att skriva ner vad de säger. Det 

som stärker mitt val av metod är att den enskilda intervjun stärker upp de gruppintervjuer som 

genomfördes och gav möjlighet att fylla eventuella luckor. Trots dessa begränsningar anser 

jag att den valda metoden är tillräcklig för att besvara undersökningen frågor och är rimliga 

med hänsyn till projektets art och omfång. 

	

Resultat		
Under resultatdelen har jag valt att redovisa lärarnas svar under intervjuerna i form av teman 

under rubrikerna: Definition av högpresterande elev - en gemensam nämnare, Högpresterande 

elever i klassrummet, Orsaker till att elever högpresterar inom matematikämnet, Att utmana 

högpresterande elever samt Lärarnas uppfattningar om kollegialitet. 

Valet att separera gruppintervjuerna från den enskilda intervjun i sammanställningen gjordes 

för att synliggöra om den enskilda informanten bekräftade eller visade på skillnader mellan 

det som kommer fram under de olika gruppintervjuerna.  

 

Definition	av	högpresterande	elev	-	en	gemensam	nämnare	

Gruppintervju	
En central fråga för undersökningen handlade om att få lärarna att förklara vad de uppfattade 

som en högpresterande elev. En gemensam nämnare i deras svar var att en högpresterande 

elev inom matematiken är en elev som är duktig och har hög matematisk förmåga och stor 

förståelse för det matematiska tänkandet. Det stämmer överens med vad Skolverket skriver i 

rapporten 379 (2012b) där det står att det finns fler begrepp men alla syftar på elever som 

presterar på högre nivå än övriga elever. De svarade även att eleven inte alltid, är en elev som 

dessutom är snabb i förhållande till övriga klasskamrater. 

De berättade dock att även snabbhet är väldigt vanligt för en elev som är högpresterande. De 

eleverna behöver ofta, men inte alltid extra uppgifter i form av fler uppgifter som är något 

svårare än de aktuella de håller på med i klassen för tillfället. Det finns elever som är snabba i 

klassrummet, elever som snabbt blir klara med sina uppgifter och som tycker att uppgifterna 

är enkla och tråkiga. Lärarnas syn var emellertid att det inte är typiskt för en elev som 

högpresterar utan det betyder ofta bara att eleven är slarvig och bara vill bli klar. En av lärarna 

uttryckte dessutom att en högpresterande elev inte alltid märks under det första skolåret. Jag 

frågade den läraren då om det kan vara så att lärare missar elever som är högpresterande 

under det första skolåret och hur man som lärare kan veta att man har en högpresterande elev 
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under det första skolåret om eleven inte märks. Svaret kom från en av de andra lärarna om att 

eftersom de arbetar med samma elever under deras tre första skolår så upptäcker man som 

lärare dem i ett av de andra två skolåren och kan då göra tillbakablickar och få så kallade aha-

tankar om den eleven: ”Det var därför eleven låg under bänken det första året, eleven var 

understimulerad” (lärare nummer sju, årskurs 3).  

De lärare som intervjuades berättade att elever som är högpresterande elever är snabba i 

tanken, har hög matematisk tankeförmåga i form av att de inte bara kan berätta det slutliga 

svaret utan också kan förklara vägen till svaret, hur de har löst frågan. De är intelligenta och 

med det sade lärarna att de har en förståelse för det matematiska tänkandet jämfört med övriga 

klasskamrater och att de har en klarare bild av det matematiska tänkandet i jämförelse med 

sina klasskamrater. De har förståelse för att andra har det svårare samt att den högpresterande 

eleven också är noggrann med sina egna uppgifter och skriver med tydlig och fin handstil. 

”En elev som både förstår och förklarar hur den tänker men den behöver inte vara snabb” 

(lärare nummer tre, årskurs 2). Detta bekräftades också av de andra lärarna. 

 

Enskild	intervju	
 

Läraren bekräftade det som framgick under de olika gruppintervjuerna om vad lärarna på 

skolan tyckte att en högpresterande elev är och hur det tar sig uttryck både i klassrummet, på 

raster och gentemot andra elever och vuxna på skolan. Läraren berättade att oavsett om vad en 

elev har för förkunskaper så har den eleven rätt att få möjligheter och rätt hjälp att ta sig så 

långt som möjligt i sitt kunskapsinhämtande och att komma vidare i sin utbildning. Alla 

elever oavsett hur begåvade de än är ska få rätt hjälp så att eleven får ut det mesta möjliga av 

sin skolgång och tar sig så långt det är möjligt i världen. Detta står även inskrivet i Skollagen 

SFS 2010:800).  
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Högpresterande	elever	i	klassrummet	

Gruppintervju	

Beträffande andelen högpresterande elever ansåg flertalet lärare att de kunde urskilja en elev i 

varje klass som högpresterade inom matematik. Tre av lärarna sade däremot att det finns 

högst två elever i varje klass som högpresterade inom matematiken. De tre lärarna som berät-

tade att det var fler än en högpresterande elev var de tre lärarna med längs erfarenhet inom 

läraryrket (lärare nummer fem, årkurs 3, lärare nummer sex, årskurs 3, lärare sju, årskurs 3). 

Lärare nummer ett påpekar under intervjun att elever som högpresterar inte har en övernivå 

när det gäller kunskapsinhämtning utan förklarar sitt resonemang med att de eleverna ligger 

på en högre nivå när det gäller kunskapsinhämtning och en förståelse för ämnet matematik. 

Enligt Persson (2010, s. 3-4) stämmer detta in på elever som högpresterar då det gjordes en 

studie för barn som högpresterar och där konstaterades det att det var vanligt att elever som 

högpresterar vantrivdes i skolan. På grund av detta fick de eleverna ofta diagnosen inom 

ADHD-spektrumet.  

 

Det som också kom fram under intervjuerna från två av lärarna var att de tyckte att det var 

påtagligt lättare och vanligare att se elever som högpresterar inom svenskämnet än inom 

matematikämnet. Följdfrågan på varför de tyckte att det var lättare kunde de inte riktigt svara 

på men, att en bidragande orsak kunde vara att de båda själva var starkare i sin egen 

profession inom svenskämnet än inom matematikämnet. Vid frågan varför lärarna inte har fler 

elever som högpresterar inom matematik var att många föräldrar själva inte förstår att skolan 

är till för utbildning och inte förvaring för deras barn när de själva arbetar. En av 

anledningarna till det var att föräldrar inte vet var gränsen mellan skola och fritids går då de 

lämnar barnen på morgonen till fritids och hämtar barnen på eftermiddagen på fritids. Att 

barnen däremellan har skola faller ifrån hos en del föräldrar berättade några av lärarna och till 

viss del höll de andra lärarna med.  
 

Enskild		intervju	

	

Det som framkom under den enskilda intervjun var att den här läraren har elever i sin klass nu 

som högpresterar inom matematiken och att det finns elever som skulle kunna vara kapabla 

till att högprestera inom matematik i varje klass om läraren har rätt verktyg och rätt kunskaper 

för att upptäcka de eleverna. Läraren trycker på att det i mångt och mycket beror på 

vårdnadshavarna där hemma om eleven som har potential att högprestera inom matematiken 

får möjlighet att göra det. Det handlar väldigt mycket om ett bra samarbete med 
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vårdnadshavare, lärare, ledning och övrig personal på skolan. ”Då jag har en sådan elev i 

klassen så blir det ganska lätt att svara på. Då jag visste om att eleven skulle finnas i klassen 

vid skolstart gällde det att ha extra material i klassrummet att ta till vid behov men, det gäller 

ju alla elever som behöver”. Läraren berättade att hen tror att en högpresterande elev inom 

matematiken inte skulle klara av att gå i en högre årskurs eller i alla fall få det svårt i en högre 

årskurs och att det beror på att bara för att eleven högpresterar inom matematik betyder det 

inte att det är så i alla ämnen och att eleven då kanske skulle få det tufft. ”En högpresterande 

elev inom matematiken är som vilken annan elev som helst och har det lätt för sig i ämnet 

matematik men, inte nödvändigtvis i alla ämnen”, svarade läraren. 

	
Orsaker	till	att	elever	högpresterar	inom	matematikämnet	
 

Gruppintervju	
 

Under intervjuerna framkom det att föräldrarna hade stor inverkan på om eleverna 

högpresterar inom ämnet matematik. De som var tydligast under intervjuerna var att lärarna 

berättade att det till största delen beror på miljö och inte att det låg så mycket till grund för att 

vara ärftligt. Att föräldrarnas krav på sina barn avgjorde en hel del elevens intresse för 

förståelse inom ämnet matematik. Vid frågan till intervjugruppen framkom även att 

föräldrarnas bakgrund och egen skolgång påverkade samt föräldrarnas egen yrkeskategori 

spelade in om eleven högpresterar i matematik. Föräldrapar där den ena eller båda föräldrarna 

har högskoleutbildning tenderar att lägga mer energi på att deras egna barn i skolan ska 

fokusera på studierna i skolan och tid på läxor hemma. ”Det har man ju varit med om, elever 

som inte får leka med andra i klassen på veckodagarna för de ska hem och studera så att de 

blir lika duktiga som mamma och pappa” (lärare nummer sex, årskurs tre). 

 

Enskild	intervju	
 

Läraren förtydligar här det som framkommer under gruppintervjuerna om att den absolut största 

anledningen är föräldrarnas inverkan och påverkan på sina barns studier. Det är inte nödvändigt-

vis föräldrar som har hög utbildning som har högresterande barn inom matematiken. Har 

föräldrarna ett engagemang och intresse för sina barns utbildning hjälper det barnet i sina stu-

dier. Persson (2014) skriver att omgivningen har stor betydelse för elevens utveckling och där 

ingår även vårdnadshavare. Persson skriver att det sticker ut att vara högpresterande men, att det 

lättare accepteras av omvärlden än om eleven har en hög intelligensnivå.  
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Att	utmana	högpresterande	elever	
Gruppintervju	

Vid frågan om det är ett problem att få tiden att räcka till för högpresterande elever inom 

ämnet matematik var det en av intervjugrupperna som utmärkte sig mer än de andra. Där fick 

jag svar som att de själva kände sig att de inte alls räcker till ibland och att lärarna då tog fram 

en stencil bara för att kunna sätta i händerna på den högpresterande eleven och för att den inte 

skulle få tråkigt och börja störa de andra eleverna i klassrummet. ”Det blir ett problem när du 

som lärare inte kan hjälpa eleven att ta sig till nästa nivå” (lärare nummer två, årskurs 2). De 

andra intervjugrupperna uttryckte inte sig på samma sätt. I de grupperna berättades det att det 

finns material i klassrummet att använda sig av till de elever som behöver det. Läraren 

poängterar att det absolut inte är optimalt att ge någon elev en stencil bara för att sätta i 

händerna på eleven och för att få lugn och ro men, att tyvärr ibland så blir man tvungen då det 

är viktigt att alla elever uppnår kraven för godkänd nivå. Lärare nummer tre inflikar med att: 

”Man känner att man kommer till korta och känner sig som en broms för den eleven som kan 

komma vidare med rätt hjälp” (lärare nummer tre, årskurs 2). Skolinspektionen (Skolverket, 

2012, s. 45) kom fram till i sin undersökning att lärarna har alldeles låga förväntningar på de 

elever som högpresterar men, även att de granskade skolorna kommer hälften upp i 

anpassningen för de högpresterande eleverna.  

Lärarna är i de olika intervjugrupperna överens om hur det ska organiseras för att komma åt 

problemet som tidsbristen innebär. Det gäller för alla lärare inför skolstarten iordningsställa 

extramaterial som kan komma till användning under året som kommer och att det materialet 

är organiserat efter kunskapsnivå samt att alla lärare och annan personal på skolan vet om att 

det finns samt var det finns att hämta. Det ska dessutom vara lättillgängligt så att läraren eller 

den övriga personalen eller en eventuell vikarie har det i närheten så att det inte går åt en 

massa tid till att hämta materialet. Det gäller helt enkelt att vara förberedd på att det kan bli så 

att man får eller om man redan vet om att man har elever som högpresterar i matematik så 

gäller det att fylla skåpen redan innan skolstart. Det är fullt godkänt att ge en elev en stencil 

men då ska det vara en stencil som inte bara är extra uppgifter om samma saker de redan 

arbetat med utan att det ger eleven möjlighet att komma ett steg längre i sin kunskaps-

inhämtning. Det kan handla om problemlösningar, extra material i form av andra böcker eller 

häften. ”Det ska vara roligt och givande för alla och då gäller det att hitta bra material till 

varje elev”. ”Ibland blir det tyvärr lite halvdant när vi har brist på tid och material” (lärare 

nummer två, årskurs 2).  
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Enskild	intervju	
 

Läraren bekräftar det som framkommer under gruppintervjuerna om att det som är svårast är att 

få tiden att räcka till i klassrummet. Att man som ensam lärare ska räcka till och hinna hjälpa 

alla elever känns ibland som en omöjlighet och att elevantalet i klasrummet känns för högt. 

Läraren påpekar dock att det i mångt och mycket handlar om planering och att det definitivt 

hjälper en som lärare att ha erfarenhet både i yrket som lärare och även erfarenhet med elever 

som högpresterar i ämnet matematik för att redan innan veta hur du som lärare ska kunna hjälpa 

eleven vidare i sina studier. ”Såklart att det hjälper dig som lärare om du som nyutbildad lärare 

redan innan har erfarenheten av yrket och kunskap om högpresterande elever”. 

 

 

Erfarenhet	och	egna	upplevelser	inom	lärarkåren	på	skolan		

Gruppintervju	
 

Det finns material på skolan för de elever som behöver extramaterial i matematik. På den 

skola lärarna arbetar på finns det en matematikdepå som är till för alla och där finns det även 

material för de elever som är högpresterande. Det finns ett material som heter Kängurumatte. 

Det är ett material som finns att hämta på internet. Kängurumatte är från början en 

matematiktävling riktad till alla elever som startade i Frankrike år 1994. Sverige var med 

första gången år 1999. Det material till tävlingen tidigare år finns tillgängligt att ladda ner och 

Kängurumatten är indelad i olika åldersklasser eller svårighetsgrader. Då kan man som lärare 

välja vilken nivå som passar den elev man behöver det till. I matematikdepån finns även lådor 

som är fyllda med olika material som till exempel kluringar, där eleven med hjälp av några 

ledtrådar ska tala om vilken lösning man behöver eller svaret på en matematikuppgift. Det 

finns även mattespel, spel som handlar om matematik. Antingen så är det ett tärningsspel där 

man med hjälp av rätt kombinationer ska ta sig fram till mål eller så med hjälp av att räkna ut 

vissa frågor ta sig fram till mål.  

Det finns klassiska stenciler i olika svårighetsgrader och med de olika räknesätten. Tanken är 

så som de arbetar nu att det ska finnas en mattestudio och i den så ska det finnas både material 

för de som behöver extra hjälp för att klara av att nå godkända omdömen men, även för de 

elever som är högpresterande som också behöver extra hjälp och tid för att nå en högre nivå 

och komma vidare i sin kunskapsinhämtning. 
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Jag frågade de intervjuade lärarna om deras erfarenheter om hur de upplever att andra lärare 

på skolan gör med högpresterande elever inom matematik och där var enigheten stor bland 

alla lärare. Det framkommer att de egentligen inte alls vet hur de andra lärarna gör under sina 

lektioner. Lärarna berättade att de inte är med inne i kollegornas klassrum och gör egna 

observationer eller egna konsultationer. De bör göra lika som de själva gör i klassrummet eller 

åtminstone snarlika då de sade att alla lärare är olika individer och har sin egna tanke och 

tolkning på hur och vad man ska göra med högpresterande elever inom matematik. 

”Personalen på skolan är enad och då gör vi också lika vad gäller utbildningen för eleverna 

och det är bara något som vi bara tar för givet” (lärare nummer sex, årskurs 3). 

 

Enskild	intervju	

 

Den intervjuade läraren har en elev i klassrummet som högpresterar inom ämnet matematik så 

erfarenheten av de eleverna finns. Läraren fick veta innan terminstart av engagerade föräldrar 

att den specifika eleven skulle komma så läraren var förberedd och kunde föra dialog med 

föräldrar och ledning hur mottagandet av eleven skulle ske och hur man förklarar för de 

övriga eleverna i klassen om varför den eleven ibland har annat material än de övriga i 

matematiken. Läraren påtalar dock att detta material som den eleven ibland använder finns i 

klassrummet även för de övriga eleverna att använda om de skulle vilja använda det eller om 

behovet uppstår.  

 

Analys	
	

Termen	högpresterande	
 

Lärarna berättade att en högpresterande elev är en elev som är duktig i ämnet matematik. Med 

det menar dem att eleven både förstår matematiken och kan förklara hur de tänker och 

redogöra för andra så att de förstår, samt att de oftast är snabba att arbeta. ”De här eleverna 

blir alltid klara först och är snabba att förklara för sina klasskamrater hur uppgiften kan lösas” 

(lärare nummer nio, årskurs ett). I stödmaterialet som Skolverket skrivit som handlar om 

särskilt begåvade och om högpresterande elever (Mattsson & Pettersson, s. 10) menar de att 

en högpresterande elev är en elev som är snabb när det gäller att snabbt bli klar med sina 

uppgifter i boken eller på pappret men för den sakens skull betyder det inte att eleven har 

förstått uppgiften utan snarare bara har löst sättet de slags uppgifter kräver för att få rätt svar. 

Begåvningen eller termen särskilt begåvad är inte samma sak som termen högpresterande 
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eller snabb och tidigt klar med uppgiften. Lärarna påtalade att alla elever kan bli duktiga och 

högprestera inom ämnet matematik. De sade att utvecklingen till att bli duktig och 

högprestera inom matematiken har mycket att göra med miljön de befinner sig i. Det strider 

mot vad forskningen skriver om. Roland S Persson (2010) professor i pedagogisk psykologi 

skriver att miljö har betydelse men att utan arvsanlag för att bli duktig så blir en elev inte 

begåvad. Detta stämmer inte in med vad lärarna berättade utan de sade att vilken elev som 

helst kan bli högpresterande om den eleven ges rätt förutsättningar. Enligt Skolverkets 

stödmaterial om särskilt begåvade elever i skolan skriven av Johanna Stålnacke (s.4-5), så är 

särskilt begåvade elever och högpresterande elever inte riktigt jämförbara med varandra. I den 

inledande frågan om vad en högpresterande elev är för lärargruppen jag intervjuade så var de 

alla överens och gav väldigt likvärdiga svar om vad en högpresterande elev är. Enligt 

Skolverkets stödmaterial så är en elev med särskild begåvning en elev som är mycket begåvad 

i ett specifikt ämne men, inte nödvändigtvis i fler ämnen än det aktuella ämnet. Vidare menar 

Skolverket att en elev som är högpresterande utmärker sig i sina prestationer i skolan men, det 

gör inte alltid en elev som är särskilt begåvad. De eleverna anser ofta att skolan är fel plats att 

utvecklas på och därför syns oftast inte deras kunskaper alls i skolan.  

 

När det kommer till att bena ut vad en högpresterande elev är så är läraren till viss del överens 

med vad Skolverkets kompendium om särskilt begåvade elever, 1.1 Inledning- att 

uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna (Mattsson & Pettersson, s. 6). Där står det att 

en elev som har speciella talanger har rätt att få hjälp och individanpassad undervisning för att 

nå sin fulla potential i skolan och för att kunna nå så långt som det är möjligt i sin 

kunskapsutveckling. En elev har rätt att få undervisningen anpassad efter sina behov och sina 

förutsättningar står det i Lgr11 (2011, s. 8). Då är det också lättare att förbereda sig för vad 

eleven behöver. Det är precis vad läraren i den enskilda intervjun berättade om. Om läraren 

har eller får vetskap om en elevs förmågor är det möjligt att förbereda sig och ger läraren 

möjlighet till att ha bra material till eleven. Lgr11(2011, s. 8) skriver även att det är inskrivet i 

skollagen om att utbildningen oavsett skolform och oavsett var i Sverige eleven går så ska 

utbildningen vara likvärdig. Det som framkommer inom forskningen är att begåvning är 

genetiskt vilket alltså inte helt stämmer överens med vad lärarna berättar i intervjuerna. 

 

  



26 
	

Högpresterande	i	klassrummet	
 

I stödmaterialet, Särskilt begåvade elever, särskilt begåvade barn i skolan, utgiven av 

Skolverket finns det en beskrivning på vad de anser att en högpresterande elev är (Stålnacke, 

s.2-3). Att det inte är fler elever i varje klass som är högpresterande kan ha flera orsaker. Dels 

så kan det vara så att eleverna inte blir uppmärksammade i klassrummet som högpresterande 

och därför tycker att lektionerna känns som värdelösa och tråkiga då de inte ger eleverna 

tillräckligt med utmaning. Risken är att dessa elever då blir utåtagerande, bråkiga och att de 

stör de andra i klassrummet. Det kan också bli så att dessa elever blir elever som vägrar gå till 

skolan och istället stannar hemma på grund av de inte känner sig hemma eller välkomna i 

klassrummet då de inte finns någon likasinnad eller känner gemenskap med någon (Mattsson 

& Pettersson, s.7). 

 Inom skolans uppdrag ingår det att främja elevernas olika och personliga värden och då 

stämmer det bra överens med att i klassrummet ge eleverna olika arbeten som är anpassat 

efter den elev det för tillfället handlar om. I Lgr11 (2011, s. 9) står det att skolan ska 

uppmuntra till den personliga utvecklingen och elevens kreativitet och aktivitet så att eleven 

blir kompetent och ansvarskännande vuxen individ. Läraren handlar utifrån läroplanen då 

denne har extra arbeten att ta till när det visar sig behövas och det är inget som är unikt för 

den specifika eleven då läraren har material till de flesta elever att ta till vid behov. Frågan 

som uppstår är om det alltid går att skylla på att man som lärare har brist på tid till att hitta 

material till elever som behöver extra utmaningar. Det som lärarna berättar under denna 

diskussion om att ha material till elever handlar om att kunna planera sin tid innan skolstarten 

inför terminen, då till största delen höstterminen. Lärarna berättade att det är viktigt att kunna 

bemöta eleverna på deras nivå samt veta vad eleverna redan kan. Ett begrepp som passar in 

här är begreppet lärarprofessionalitet och det skriver Jan Nilsson om i sin bok (1999, s. 9-11). 

Han menar att en lärare som uppfyller begreppet lärarprofessionalitet inte bara lär ut till sina 

elever utan intresserar sig för vad eleverna tar in och faktiskt lär sig. Han menar också att 

innehållet i undervisningen är viktigt samt kommunikationen som sker i klassrummet. 

	
Att	utmana	högpresterande	elever	
 

Det är tydligt att lärarna har insikt i vad som kan göras för de elever som behöver det och var 

det finns att hämta om det är material de är ute efter. Är det kunskap som behövs så vet de 

också att det finns på skolan via arbetskamrater eller att den finns att hämta på nätet via dator 

eller läsplatta. Enligt Lgr11 (2011, s. 7) står det att utbildningen i skolan ska främja elevers 



27 
	

unika egenart, detta görs av lärare på denna skola genom att lärarna är väl förberedda inför 

skolstart genom att inhämta tänkbart material som kan komma till användning och se till så att 

den finns i klassrummet till den dagen materialet behövs.  

 Att det bör vara lika för alla elever eller likvärdigt för alla elever utifrån varje elevs 

förutsättning är det som lärarna själva konstaterar att: ”Det står i läroplanen och då gör vi så” 

(lärare två, årskurs två). Då Sverige år 1994 skrev under samtidigt med flera andra länder 

inom UNESCO, där alla inblandade lovade att alla elever oavsett anledningar av alla de slag 

ska undervisas tillsammans för att finna en gemenskap och det stämmer bra även med FN:s 

barnkonvention om alla barns rätt till gemenskap (Assarsson, 2012, s.12).  

Skolans uppgift är att ge varje elev möjlighet att finna sin egenart och att på så sätt kunna 

delta i samhällslivet (Lgr11, 2011, s. 7). Att kunna ge det till eleverna i klassrummet behöver 

läraren en utbildning som täcker varje ämne som läraren undervisar i. Lärarna är medvetna 

om att de lättare ser de elever som högpresterar i ämnet svenska i jämförelse med ämnet 

matematik. Europarådet rekommenderade år 1994 att elever ska få utvecklas efter sin egen 

förmåga. År 2002-2003 blev Europarådets rekommendationer lästa och det konstaterades att 

de svenska lärarutbildningarna behöver utvecklas på ett sätt som gynnar de olika ämnena 

(Nämnaren, 2005, nr.3). Bättre ämneskunskaper i lärarutbildningen ger bättre utbildade lärare. 

Ämnesutbildade lärare kan utmana elevernas vidare kunskaper samt ger läraren bättre 

kunskap i att hitta de elever som högpresterar i matematik.  
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Diskussion	och	reflektion	
Enligt den intervjuade lärargruppen så finns det högst 2 elever i varje klass och årskurs som är 

högpresterande. Det lärarna berättar är att mycket av ansvaret ligger hos vårdnadshavarna och 

deras attityd till sina barns skolarbete. Lärarna berättade att en högpresterande elev inte alltid 

är snabb när det gäller att bli klar med arbetsuppgifterna men, att de eleverna är snabba i 

tanken. Det är det som symboliserar en högpresterande elev inom ämnet matematik enligt 

lärarna. De intervjuade lärarna berättade att en högpresterande elev är en elev som har en hög 

matematisk förmåga och en förståelse för det matematiska tänkandet. De sade också att en 

högpresterande elev inte alltid behöver vara snabb i sina arbetsuppgifter i förhållande till sina 

arbetskamrater. Även om de tyckte att det var väldigt vanligt att de eleverna var snabba. Det 

som tydligt kom fram var att lärarna tycker att en högpresterande elev inte bara kan svaret på 

de uppgifter de får utan även kan berätta vägen fram till sitt svar. De har hela tankekedjan från 

fråga till svar. Lärarna berättade också att en högpresterande elev lätt blir uttråkad av 

upprepade uppgifter. I forskningen talar man här om att eleverna har det logiska tänkandet 

med sig från start. Forskningen skiljer sig här från vad lärarna berättar. Forskningen menar att 

det är skillnad på elever som är högpresterande och elever som har en begåvning. En 

högpresterande elev är inte otålig i klassrummet medan forskningen menar att den begåvade 

eleven lätt blir uttråkad av upprepning. 

 

Läser man i Lgr11 så hittar man under skolans värdegrund och uppdrag (s.8), en text där det 

framgår att skolan ska tydliggöra för både eleverna själva men även för vårdnadshavarna vilka 

målen är för utbildningen samt vilka krav skolan har på eleverna och dess vårdnadshavare. 

Lärargruppen påvisar också att vårdnadshavare som själva har genomgått högre utbildning 

tenderar att vara mer påtagligt intresserade för att deras barn får en bra utbildning och är mer 

aktiva för att barnen faktiskt gör det som det är tänkt att de ska göra under skoltiden samt ser 

oftare till att barnen gör sina eventuella läxor. Enligt Lgr11 (s.8) ska dock skolan se till så att 

undervisningen är likvärdig oavsett vilken skolform och oavsett vilken fritidsform barnen går 

på. Det som är märkbart är att i både Skollagen, kapitel tre, paragraf tre och i läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet trycker på att man ska ha individanpassad 

undervisning och att elever med hög prestation också räknas som elever med särskilda behov 

(Skolverket, 2011, s. 7-11). Det står även i Lgr11 (s.8) att undervisningen ska vara anpassad 

till varje elev så att var och en av eleverna kan få den kunskapsutveckling den specifika 

eleven klarar av efter den elevens förutsättningar med tanke på bakgrund, språk, tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Då de intervjuade lärarna arbetar i årskurserna 1-3 så berättade de 
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också att det inte alltid var så lätt att upptäcka de högpresterande eleverna i sitt första skolår. 

De sade att det är vanligt att det första som kommer upp är att det misstänks att eleven har en 

diagnos inom ADHD-spektrumet. Det stämmer väl in med vad forskningen skriver om de 

högpresterande eleverna. Det har gjorts en studie av elever som vuxna där det framgår att de 

högpresterande eleverna själva berättade att skolan och dess personal inte ger eleverna 

möjlighet att utvecklas i skolan (Pedagog Stockholm, 2014-05-22). Det betyder att de som 

arbetar i och runt skolorna idag behöver få rätt kunskap och rätt utbildning i att upptäcka de 

högpresterande eleverna. Det behövs även kunskap i att ge eleverna rätt uppgifter så att de 

eleverna kommer framåt i sin kunskapsutveckling.  

Skolan har i uppdrag och ett särskilt ansvar att hjälpa elever som av någon anledning inte når 

målen för utbildningen. Inom detta område så betyder det att de elever som då är 

högpresterande och har högre mål än att klara nivån för godkända omdömen och betyg ska ges 

den möjligheten. På skolan där de intervjuade lärarna har sin arbetsplats har skolan och dess 

personal arbetat fram en modell för att kunna ha en mattestudio. Där är det tänkt att de elever 

som behöver stöd i sin undervisning ska kunna få hjälp. Lärarna berättar att den är tänkt för de 

elever som riskerar att inte nå målen men, även för de elever som högpresterar och behöver 

komma vidare i sin kunskapsinhämtning. Det finns inskrivet i Skollagen att alla elever har rätt 

till stimulans och stöd för att kunna utvecklas så långt som det är möjligt för varje elev. Det som 

inte är utskrivet är dock hur detta stöd ska utformas utan bara att de elever som når godkända 

resultat med lätthet ska ges stimulans att nå nya mål. Om då skolan tolkar lagen att extra 

stenciler och fler uppgifter är extra stimulans så har skolan uppfyllt sina åtaganden.  

 

Det kan kännas som en svår situation när den ena instansen, (Riksdagen, Skolinspektionen), 

skriver att en högpresterande elev är en elev som är duktig i skolan, snabbt klar med sina 

arbetsuppgifter, behöver svårare uppgifter samt är en elev som skulle kunna vara behjälplig med 

att hjälpa sina klasskamrater med sina arbetsuppgifter och att denna instans också menar att det 

är likvärdigt att vara en högpresterande elev och som att vara en elev som är särskilt begåvad.  

En annan instans, Skolverkets rapport 379 (2012b), menar att en elev som är högpresterande är 

en elev som har löst arbetsgången och koden för hur böckerna är upplagda men, för den delen 

behöver en högpresterande elev inta alls kunna särskilt mycket mer eller bättre än andra elever i 

sin klass eller ålder när läraren använder sig av andra sätt än det som står i deras böcker.  
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Skolverket menar att oavsett vad en elevs styrkor och svagheter är så ska alla elever ges möj-

ligheten att utvecklas och ges möjligheten att få kunskap helt enligt deras egna förutsättningar 

och självklart få en likvärdig utbildning oavsett var i Sverige man bor eller oavsett från vilket 

land eller sociokulturell bakgrund ens vårdnadshavare har. En av det som kommer fram under 

intervjuerna är att en del av lärarna säger sig få så kallade `aha´ upplevelser om en del elever 

som ligger under stolarna och inte riktigt fungerar som de andra eleverna i klassen och 

dessutom gör sina arbeten snabbt och slarvigt. Det kan vara så att de eleverna högpresterar 

redan under tidiga skolår samt att de eleverna har en hög begåvning och helt enkelt tycker att 

det är för lätta uppgifter och att de inte blir tillräckligt utmanade. Hur lärarna ska se de 

eleverna och vad lärarna ska göra för de eleverna i klassrummet framgår inte i några direkta 

direktiv från vare sig Skolverket eller skollagen.   

Lärarna menar att elever kan bli högproesterande om de befinner sig i rätt miljö och att de inte 

lyfter fram genetiska aspekter som däremot forskning gör. En mycket intressant fråga att 

ställa sig är att hur det kan komma sig att den tidigare forskningen menar att en elev som inte 

har högpresterande delar i sitt arvsanlag inte själv kan bli högpresterande om eleven befinner 

sig i en bra miljö. Är det de internationella testerna som gör att forskningen och lärarna tycker 

olika eller har lärarna ute på skolorna inte vetskap om vad forskningen visar? Det kan vara så 

att lärarna har upptäckt att elever som får rätt hjälp och befinner sig i en bra miljö har blivit 

duktiga inom ämnet matematik men att det tyvärr inte ännu har visat sig i de internationella 

testerna. Det som är intressant är att forskningen menar att det inte är möjligt att nå höga 

nivåer i kunskap utan arv när lärarna på en skola tycker att miljö spelar stor roll. Det är 

intressant att de två instanserna inte är överens och har samma uppfattningar om hur en elevs 

ökande prestationer kan se ut under dennes skolgång. 

 

Hur ska lärare och andra pedagoger på skolorna i Sverige tolka vad forskningen skriver när 

pedagogerna har annan erfarenhet? Hur de ska förhålla sig till vad som är rimligt när 

forskningen har vitt skilda åsikter på vad en elev som är högpresterande är inte självklar. Kan 

det vara orsaken till att rapporter från TIMSS, PISA och PIRLS sjunker, för att lärarna inte 

vet vad som gäller och därför tolkar texten utifrån vad de själva tycker är rimligt. Kan det vara 

så att om alla instanser bestämmer sig för vad som gäller med högpresterande elever är och 

hur vi ska hjälpa dessa elever i skolvärlden och framförallt i klassrummet att de 

internationella resultaten höjs och att de egentligen borde varit högre från start?  Det som 

också kom fram under intervjuerna var att några av lärarna ansåg att det var lättare att se 
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elever som högpresterar inom svenskan och inte lika lätt inom matematiken. Vad det beror på 

var de inte säkra på men, att det kunde ha betydelse för vad de själva som lärare kände sig 

starka i för ämnen. Kan det då visa sig att om några år om lärarna tar tag i sin egen kunskap 

och profession inom ämnet matematik kommer att kunna upptäcka fler elever som visar på att 

bli högpresterande inom matematiken och att det i sin tur bidrar till högre resultat på de 

internationella testerna som till exempel TIMMS? 

Eller hur ska vi tolka detta? Är det så enkelt att den aktuella skolan helt enkelt inte vet hur 

eller vad vi ska göra av högpresterande elever i skolan och klassrummet. Behöver skolvärlden 

ta tag i problemet som uppstår och ha en gemensam diskussion och en gemensam plan för hur 

de eleverna ska få rätt hjälp i skolan så att de kan utvecklas till sin fulla potential och vad vore 

bättre än att fråga de eleverna själva? Att ta hjälp av de vuxna människorna som har gått 

genom hela skolgången och fråga dem vad skolan och lärare ska kunna förbättra eller 

förändra och kanske helt ta bort samt vad skola och lärare helt tänka om och nytt. 

 

Vidare	forskning	

	

Min undersökning begränsas av att jag valt att endast intervjua ett fåtal lärare som arbetar på 

en specifik skola. För att undersöka hur mitt resultat står sig i förhållande till behöver 

ytterligare analyser göras vid andra skolor i andra kommuner, län eller till och med om man 

vill veta om detta stämmer med andra skolor i andra länder. Framförallt bör en sådan vidare 

undersökning väga in betydelsen av elevernas sociala resurser i analysen, eftersom mitt 

resultat tyder på att det inte är försumbart. Det är en aspekt som kan kopplas till skolans 

kompensatoriska uppdrag och bör följas av en diskussion om hur skolans resurser bäst 

fördelas. 
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Intervjuguide	
 

Begreppet "högpresterande” 
Intervjufrågor till lärargrupper i årskurs 1-3 där lärarna sitter i grupp med de 
lärare de arbetar tillsammans med i årskursen.  

 
•  Vad är en högpresterande elev för er? 

 

•  Hur vanligt är det att ni har högpresterande elever i matematik?  

- Vad tror ni att det beror på?                                          

 

•  Vilka problem upplever ni med att ha högpresterande elever?  

- Varför är det ett problem? 

- Vad gör ni åt det problemet? 

 

• Använder ni speciellt material för högpresterande elever?  

- Vilket material då? 

 

• Hur upplever ni att andra lärare på skolan gör för de eleverna? 

- Vad tycker du om det sättet? 
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Samtyckesblankett	
Skriftligt informerat samtycke till medverkan i studien: Lärares uppfattningar om 

högpresterande elever i matematik.  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt.   

Jag har även informerats om att jag kan när jag vill, om jag vill, avbryta min medverkan i 

studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie. 
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