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FÖRORD 
 
 
Mitt examensarbete krävde många timmar av noggranna förberedelser. Min drivkraft i hela 
arbetet var att jag ville få svar på frågor som är viktiga både för morgondagens lärare och för 
framtida elever. 
 
Först och främst vill jag tacka de lärare som frivilligt ställt upp i min undersökning, för att de 
så generöst delat med sig av sina erfarenheter och åsikter. Utan deras medverkan hade detta 
examensarbete inte kunnat genomföras. Samtidigt vill jag även ge ett stort tack till alla elever 
som deltog i min undersökning, deras glädje och samverkan var verkligen en drivkraft under 
tiden vi var tillsammans. 
 
Ett stort tack till min handledare Jan-Olof Johansson som med stort tålamod har uppmuntrat 
och stöttat mig i mitt arbete. För mig som första gången genomförde en sådan undersökning 
var Jan-Olofs respons verkligen värdefull. Detta resulterade i att mitt arbete framför allt blev 
tydligare för mina läsare men även för mig själv. 
 
Jag vill också passa på att sända en tacksamhetens tanke till min familj som varit mitt stöd 
under hela utbildningstiden och även under mitt examensarbete.  
Utan deras stöd och förståelse skulle min dröm om att en dag bli lärare aldrig uppfyllas. 
 
Halmstad i juni 2008 
 
Linda Borup 
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Sammanfattning 
 
 
Syftet med examensarbetet är att få en helhetssyn om hur undervisningen anpassas för 
högpresterande elever samt hur pedagoger bemöter och stimulerar högpresterande elever för 
att de skall kunna fortsätta att utvecklas gynnsamt.  
 
Enligt skollagen skall dagens skola ge särskilt stöd till elever med särskilda behov, men så är 
inte fallet då de högpresterande eleverna ofta beskrivs som självgående, som klarar mycket på 
eget hand och deras karaktäriska drag är intresse, vilja, drivkraft och matematiska förmågor 
Wahlström (1995). 
 
Många lärare anser sig sakna kunskaper och resurser för att stötta högpresterande elever i 
matematik, vilket leder till att långt ifrån alla elever får en undervisning som anpassas till 
deras förutsättningar och behov. I boken Matematikundervisningens dilemma tar Madeleine 
Löwing (2006) upp hur den ekonomiska krisen drabbat skolan i allmänhet men 
matematikundervisningen i synnerhet. 
 
För att högpresterande elever skall utvecklas behöver de enligt Wahlström (1995) tillhöra en 
grupp och att blir sedda, samt att träffa andra högpresterande elever för att prata och diskutera 
matematik samt reflekterar över sina egna och andras tankar.  
 
I litteraturstudien behandlas olika inlärningsmetoder samt Howard Gardners sju intelligenser. 
Vidare tar jag upp saker som är bra för pedagoger att veta för att fånga de högpresterande 
elever.  
 
Utifrån undersökningen kom jag fram till att lärarnas uppfattningar om högpresterande elever 
var ganska lika men visar även att samtliga lärare tycker att högpresterande elever behöver 
stöd och uppmärksamhet samt få mer tid över till dessa elever för att kunna vägleda och 
stimulera dem i deras utveckling.  En slutsats som jag har dragit av arbetet är att det görs 
förvånande mycket för högpresterande elever, men det går att göra mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: högpresterande, fallenhet, förmåga, undervisning 
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1. Inledning 
 
Mitt arbete handlar om elever som är begåvade, men då menar jag inte att det finns elever 
som är obegåvade, eftersom alla människor är begåvade på olika sätt och varje begåvning kan 
tillhöra en av sju intelligenser, se Gardner, 1994).  
 
Jag kommer i mitt arbete ta upp hur undervisningen anpassas för högpresterande elever samt 
hur pedagoger bemöter dessa elever. För att högpresterande elever ska kunna utvecklas till 
duktiga matematiker måste de få uppmuntras och stimuleras. Wahlström (1995) tar i 
Begåvade barn i skolan – Duglighetens dilemma? upp att man måste ta vara på de begåvade 
eleverna, eftersom de är en viktig och värdefull resurs för Sveriges utveckling och framtid. 
 
Matematik är ett av de viktigaste ämnena i skolan och det är viktigt att eleverna utvecklar sina 
kunskaper i matematik för att klara sig bra i vardagslivet. Forskning visar att elevernas första 
möte med matematiken är viktig för deras fortsatta syn på matematiken och för fortsatt 
utveckling (Skolverket, 2003). 
 
I skolan talas det oftast om att lärare skall hjälpa de svagpresterande eleverna och den tanken 
stödjer jag fullt ut, men även de elever som ligger före i matematik behöver uppmärksamhet.  
Kan det vara så att vi i dagens skola har blivit duktiga på att hjälpa de svagt begåvade 
eleverna och därför inte fått kunskaper i att bemöta de begåvade eleverna?  
 
Mitt intresse för ämnet grundar sig på flera faktorer. För det första har jag ett stort intresse för 
detta ämne, då jag anser att alla elever har rätt att få den hjälp och stöd de behöver. För det 
andra har jag under min verksamhetsförlagda utbildning stött på elever som varit kunniga i 
matematik, där jag anser att dessa elever har blivit åsidosatta och bortglömda. Mycket tid och 
energi läggs ned på att hjälpa elever med matematiksvårigheter vilket leder till att de 
högpresterande eleverna ofta får klara sig själva och deras intresse för matematiken sjunker. 
För det tredje är jag förälder till ett barn som kan betraktas som högpresterande och jag vill att 
mitt barn ska få tillräckliga utmaningar och bli stimulerad av undervisningen. Skolverket 
nämner att antalet högpresterande elever i matematik har minskat i sverige och detta beror på 
att eleverna inte får tillräcklig stimulans och utmaning. 
 
Högpresterande elever anses ofta som elever som klarar sig väl på egen hand och inte behöver 
någon extra hjälp eller uppskattning Wahlström (1995). Om elever ofta får repetera från 
tidigare skolår gör detta att motivationen minskar och även deras lust att lära (Skolverket, 
2003).  
 
Mycket av den forskning som gjorts i ämnet tar upp hur man som lärare motiverar och 
stimulerar begåvade elever inom matematik, därför har jag valt att fokusera på hur eleverna 
själva fortsätter att utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. Vad jag vill få fram är hur lärare 
undervisar högpresterande elever och vilket arbetssätt gynnar dessa elever för att de inte skall 
tappa motivationen och lusten att lära samt hur upplever högpresterande elever 
matematikundervisningen. 
 
Det är viktigt att lärarna låter högpresterande elever få känna sig tillåtna att vara duktiga, 
känna att de också får del av lärarens begränsade tid med sina frågor. Gardner beskriver i sin 
bok Sju sätt att lära (1996) hur pedagoger kan tillämpa och bedöma varje intelligens 
användbarhet.                                                 

5 



1.1 Syfte  
 
Syftet med arbetet är att undersöka om och hur undervisningen i matematik anpassas för de 
högpresterande eleverna både från ett elevperspektiv och från ett lärarperspektiv. Avsikten 
med examensarbetet är också att få mer kunskap och insikt i de högpresterande elevernas 
skolsituation. 
 
 
1.2 Frågeställningar 
 

• Hur beskriver lärare att de undervisar högpresterande elever i matematik? 
 
• Hur upplever högpresterande elever undervisningen i matematik? 

 
• Vilka arbetssätt gynnar högpresterande elever? 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
Den teoretiska bakgrunden är upplagd på så sätt att jag först kommer att beskriva Howard 
Gardners sju intelligenser och därefter tar jag upp saker som är bra för pedagoger att veta om 
högpresterande elever.  
 
2.1 De sju intelligenserna  
 
År 1983 presenterade Howard Gardner sin teori om de sju intelligenserna i boken Frames of 
Mind. Gardner menar, enligt Wahlström (1995), att de flesta människor har alla 
intelligenserna men att en eller flera av dem är mer dominerande än andra och om eleverna får 
möjlighet att använda sig av dessa ofta innebär det att eleverna lär in kunskap på ett lättare 
sätt.  
 
Det är viktigt att eleverna får arbeta både med sina starka och svaga sidor regelbundet, helst 
varje dag. Gardner anser att praktiskt taget alla har möjlighet att utveckla samtliga sju 
intelligenser till en någorlunda hög nivå om de får tillräckligt med stimulans och uppmuntran.  
 
Jag kommer att ge en beskrivning av de sju intelligenser Gardner studerat samt även visa de 
specifika karaktärsdragen: 
 
 
2.1.1. VERBAL-LINGVISTISK INTELLIGENS 
 
Vi använder oss av den lingvistiska intelligensen när vi talar med varandra, antingen 
personligt eller opersonligt, men den lingvistiska intelligensen kan även användas när vi 
skriver ner våra tankar eller skriver dikter (Lazear, 1996).  
 
Enligt Gardner är vanliga särdrag hos elever som lär bäst genom lingvistisk-verbal intelligens 
att de är metodiska och tycker om att lyssna, återberätta, skriva och läsa. Denna intelligens är 
vanlig i dagens traditionella skola och tillsammans med logisk-matematiska intelligens 
dominerar de i undervisningen (Dryden & Vos, 2001).   

 
Det finns olika övningar där elever kan tränar sin lingvistiska intelligens. Lazear (1998) 
rekommenderar pedagoger i matematik att låta deras elever få i uppgift att hitta på egna 
matematiska ordlekar eller låta eleverna få lösa olika matematiska problem tillsammans med 
en klasskompis och därefter får eleverna diskutera kring problemen tillsammans. Genom att 
låta eleverna berätta för varandra om en matematisk uppgift och därefter diskutera kring den 
får eleverna träna den verbal-lingvistiska intelligensen (Lazear, 1996).  
 
Den lingvistiske eleven är intresserad av böcker, brainstorming, sagoberättande, skriva 
dagbok, spela in på band samt är bra på att minnas namn, platser, tidpunkt och triviala ting.  
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2.1.2 LOGISK-MATEMATISK INTELLIGENS 
 
Elever med den logisk-matematiska intelligensen kan lätt se sammanhang i texter och har 
förmågan att tänka analytiskt samt behärskar även abstraktioner (Steinberg, 1994).  
 
Armstrong (2005) menar att den logisk-matematiska intelligensen går ut på att skaffa sig en 
förståelse för användningen av logiska strukturer. Eleven ska med hjälpa av olika experiment 
kunna se ett samband mellan olika problem. 
 
Elever som har den logisk-matematiska intelligensen är bra på matematik, resonera logiskt, 
problemlösning, räknelekar, tankenötter, experiment samt har en god självkännedom.  Dessa 
elever tycker ofta om att lösa matematiska problem, att klassificera och indela i kategorier, att 
hitta på koder samt logiska gåtor m.m.  
 
Lazear (1998) beskriver hur eleverna på olika sätt kan jobba med att lösa olika matematiska 
problem samtidigt föreslår han att pedagogen i ämnet matematik kan lära eleven hitta på en 
talföljd och därefter låta en kamrat försöka lösa den.  
 
2.1.3 SPATIAL-VISUELL INTELLIGENS 
 
Den spatiala visuella intelligensen omfattar känsla för färg, linje, mönster, form och 
förhållandet mellan dessa element. Lazear (1998) menar att eleven kan använda sig utav 
känseln och synen för att uppskatta olika mått samtidigt anser även Lazear (1996) att 
pedagoger kan låta eleverna arbeta med olika former och mönster.   
 
Elever som lär bäst genom den spatiala-visuella intelligensen har ofta lätt för att förstå 
tabeller, kurvor, kartor, diagram och målning m.m. Dessa elever lagrar oftast minnesbilder för 
att lättare förstå och det gör de genom att rita, bygga, designa, dagdrömma och leka med 
maskiner. De gillar även att titta på film och använder gärna symboler av olika slag i 
inlärningen (Dryden & Vos, 2001). 
 
Armstrong (2005) skriver att forskning visar att de elever som har problem med att läsa och 
skriva kan ha lättare att ta till sig bokstäver i bildform. 
 
2.1.4 KROPPSLIG-KINESTETISK INTELLIGENS 
 
Kroppslig-kinestetisk intelligens hamnar ofta i skymundan i skolans värld, Gardner menar att 
dessa elever oftast lär sig långsammare än övriga elever eftersom de behöver mer tid att träna  
och de har ofta svårt att sitta still (Steinberg, 1994). 
 
I den kroppsliga kinestetiska intelligensen ingår fysiska färdigheter som koordination, balans, 
fingerfärdighet, styrka, smidighet samt hastighet och Lazear (1996) beskriver den kroppsliga 
eller kinestetiska intelligensen som förmågan att använda kroppen för att ge uttryck åt känslor 
och tankar.  

 
Den kroppsligt/kinestetiska eleven är intresserad av praktisk inlärning, exkursioner, lag-lekar, 
hantverk samtidigt lär dessa elever sig bäst genom att använda hela kroppen för att uttrycka 
tankar och känslor. 
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2.1.5 MUSIKALISK INTELLIGENS 
 
Den musikaliska intelligensen är förmågan att uppfatta, urskilja olikheter, omforma samt 
uttrycka alla sorters musik och Gardner anser att dessa elever ofta integrerar musik i andra 
ämnen.  
 
Den musikaliska intelligensen innefattar de individer som helst tillämpar rytm, toner och 
musik vid inlärning. Detta innebär bl. a att man spelar instrument, att man lär genom sång och 
att man slappnar av till musik (Dryden & Vos, 2001). 

 
Lazear (1998) föreslår att eleverna i den musikaliska intelligensen kan lära sig de olika 
räknesätten med hjälp av instrument, där de utför olika rytmlekar. Eleverna kan även med 
hjälp av den musikaliska intelligensen uppnå lugn och stimulans.  
 
2.1.6 SOCIAL- INTERPERSONELL INTELLIGENS 
 
Gardner (2001) beskriver själv den interpersonella intelligensen med att kunna förstå andra 
elever samtidigt har de ofta många vänner och är lyhörda för andra människors känslor 
(Steinberg, 1994). 
 
Lazear (1996) anser att eleverna tränar den social-interpersonella intelligensen när lärare låter 
eleverna arbeta tillsammans med t.ex. matematiska övningar med andra elever för att förstå 
hur kompisen tänker och effektivt kunna samspela med varandra. Lazear (1998) anser att 
eleven utförligt ska kunna beskriva för en kamrat hur ett problem kan lösas.  
 
Elever trivs i undervisningssituationer då de får arbeta i grupp, samtidigt vill även dessa 
elever ha många raster för att ta kontakt med andra. De elever som har den social-
interpersonella intelligensen arbetar även helst med övningar som innebär kommunikation 
med andra (Dryden & Vos, 2001). 

 
2.1.7 SJÄLVKÄNNEDOM - INTRAPERSONELL INTELLIGENS 
 
Intrapersonell intelligens ses som den interpersonella intelligensens motsatts. Steinberg 
(1994) anser att elever med intrapersonell intelligens helst vill vara ensamma och dessa elever 
bestämmer sina egna villkor för inlärning, de kan även arbeta med andra, men helst i mindre 
grupper.  
 
Enligt Gardner (2001) handlar intrapersonell intelligens om att ha en god självkännedom och 
dessa personer skiljer sig ofta från mängden samt är medvetna om sina styrkor och svagheter 
och har en förmåga att handla på ett lämpligt sätt med hjälp av denna kunskap.  
 
Lazear (1996) anser att elever med intrapersonell intelligensen reflekterar över de val de gjort 
samt varför de gjordes på just det sättet.  

 
Elever som har intrapersonell intelligens är medvetna om sina egen sinnesstämningar, sina 
avsikter, sitt temperament och sina önskningar. De har även förmåga till självdisciplin och 
självanalys och de lär sig bäst genom självständiga studier, känsloyttringar, individuell 
undervisning, fritt valt hemarbete, valmöjligheter, målplanering m.m. (Steinberg, 1994). 
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2.2 Tre faktorer som styr om en intelligens skall utvecklas eller inte:  
 
Armstrong är en pedagog som har vidareutvecklat Gardners teorier. Eftersom han är pedagog 
blir hans idéer speciellt intressanta för skolan. Enligt Armstrong (1998) finns det tre faktorer 
som styr om intelligenserna ska utvecklas eller inte:  
 
Det första som styr om en intelligens skall utvecklas är den biologiska begåvningen som 
omfattar ärftlighet eller genetiska faktorer. Även skador på hjärnan före, under och efter 
födelsen kan påverka. 
 
Det andra som påverkar är personlig livshistoria som bland annat omfattar upplevelser i 
samspelet med omgivningen  t.ex. föräldrar, lärare, klasskamrater, vänner och andra. Detta 
kan antingen utveckla intelligenserna eller hindrar dem från att utvecklas.  
 
Den tredje faktorn som styr hur en intelligens skall utvecklas är den kulturella och historiska 
bakgrunden som omfattar den tid och de platser där man föddes och växte upp och hur dessa 
områdens kulturella och historiska tillstånd och utveckling ser ut. 
  
Samverkan mellan dessa faktorer är viktiga för en intelligens utveckling. Man ser att det går 
att påverka den intelligens vi föds med genom att vårda den. I intelligensernas utveckling 
finns både stimulerande och hämmande faktorer. Via undervisning kan eleverna utveckla en 
intelligens till en hög nivå trots att de är födda med blygsam begåvning av den. 
 
2.3 Vad behövs för att bli bra i matematik? 
 
För att en elev ska bli bra i matematik bör eleven ha en förmåga att lösa problem, kunna skapa 
meningsfullhet i sammanhang. Alla människor kan utveckla sin matematiska förmåga om de 
får uppmuntran, lärorik undervisning samt läroanpassad miljö (Gardner, 2001). För att bli en 
bra matematiker är det enligt Rita Barger (1998)  viktigt att eleverna har god taluppfattning, 
kunna göra relevanta uppskattningar samt vara en bra problemlösare. Gardner anser att varje 
människa är intelligent på alla de sju sätten och praktiskt taget alla har möjlighet att utveckla 
samtliga sju intelligenser till en någorlunda hög nivå om de får tillräckligt med stimulans och 
uppmuntran. Gardner menar, enligt Wahlström (1995),  att om eleverna får möjlighet att 
utveckla sina intelligenser så innebär det ofta att eleverna lär in kunskap på ett lättare sätt.  
 
Eleven behöver ha en god taluppfattning som ger en spontan känsla för tal samt hur de tolkas 
och används. Samtidigt underlättar en god taluppfattning värderingen av noggrannheten vid 
beräkningar och resulterar i en förmåga att upptäcka räknefel vid uppskattningar. Eleverna 
blir även kunniga i att reflektera över sina lösningar samt att avgöra om svaret är rimligt 
(Barbara J. Reys, 1995). 
 
Det är viktigt att eleven använder sig av sina redan befintliga kunskaper för att kunna göra 
rutinmässiga beräkningar för att komma fram till svaret. Eleven behöver även ha bra tålamod 
och inte ge upp i första taget samt vara intresserad, motiverad och ha ett bra självförtroende 
när det gäller matematik (Nämnaren – Matematik ett kommunikationsämne, 1996).  
 
I läroplanen står det att eleven behöver kunna uppskatta och mäta olika sträckor, för att kunna 
göra detta behöver eleverna ha en bra uppfattning av vad de arbetar med. Det viktigaste i 
arbetet med enheter är att eleverna får träna sig att uppskatta och att göra jämförelser. 
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2.4 Högpresterande elevers gemensamma egenskaper och upptäckter 
 
För att en elev ska kunna vara begåvad behöver eleven ha ett flertal egenskaper. Det är 
ovanligt att elever har alla intelligenserna, men det förekommer. För att kunna ta reda på vilka 
kännetecken och vilka arbetsmetoder som passar högpresterande elever har Rita Barger gjort 
en undersökning. Högpresterande elever har flera gemensamma egenskaper och det är lätt att 
finna dessa egenskaper (Barger, 1998).  
 
Högpresterande elever har lätt för att ta in ny fakta och de lär sig baskunskaper själva utan 
pedagogernas undervisning. Dessa elever letar efter mönster för att kunna lösa olika 
matematiska problem på ett lätt sätt (Persson, 1997). 
 
När en högpresterande elev har sett eller om en pedagog har förklarat problemet för eleven så 
lär sig eleven det omedelbart och dessa elever har ofta lätt för att skapa egna metoder för att 
kunna lösa de komplicerade uträkningar de står framför. (Wahlström, 1995) 
 
Enligt Ahlberg (1995) har högpresterande elever ofta svårt att förklara hur de kommit fram till 
svaret, de vet bara att det är rätt. Det är därför viktigt att eleverna får arbeta i grupper där de 
får träna på att diskutera och förklara för varandra hur de kommer fram till de olika 
lösningarna. Högpresterande elever är ofta förvånade över att eleverna de förklarar sin lösning 
för inte tycker att deras lösningar är lika självklara som de själva ser det.   
 
Enligt Bates, J. & Munday, S. (2005) börjar högpresterande elever läsa tidigt och lär sig vid 
tidig ålder att resonera abstrakt och de högpresterande eleverna beskrivs ofta som elever som 
har lätt för att räkna samt självgående som lär sig matematik på egen hand. Enligt Rita Barger 
(1998) behöver eleverna ha en god taluppfattning som ger en spontan känsla för tal och hur de 
tolkas. 
 
Högpresterande elever försöker ändra på regler och vill ständigt veta varför de måste följa 
dessa regler, samtidigt försöker dessa elever även föreslår vissa lösningar som ser annorlunda 
ut i jämförelse med dem som normalt lärs ut och dessa elever har lätt för associationer (Bates, 
J. & Munday, S, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



2.5 Vilka elever är högpresterande? 
 
Enligt Barger (1998) har högpresterande eleverna byggt upp ett förråd av kunskaper och har 
på så sätt många olika sätt att arbeta med problemen, dessa elever är väldigt kunniga och har 
lätt för att lösa olika matematiska problem.  
 

Högpresterande elever har en förmåga att kombinera nya och gamla kunskaper och hittar 
snabbt en koppling för att lösa nya typer av problem. Dessa elever nöjer sig inte med att 
komma fram till svaret utan vill ständigt förstå hur och varför lösningen blev på ett visst sätt. 
De har alternativa metoder för att lösa problem eller att göra uträkningar.  

 

Högpresterande elever är väldigt vakna och ser snabbt fel som pedagoger gör på tavlan vid 
t.ex. vid uträkningar, språk och symboler som övriga i gruppen kanske inte hade en aning om. 
De föreslår även vissa lösningar som ser annorlunda ut i jämförelse med dem som normalt 
lärs ut och har lätt för associationer (Barger, 1998). 
 
Hemmiljö och uppväxtvillkor har stor betydelse för elevers utveckling och högpresterande 
elever läser matematik utanför skolan vilket leder till att de är väl förberedda och har därmed 
lättare för sig i skolan (Sollervall & Wistedt, 2004). 
 
Enligt Bergström & Wännström (2003), letar högpresterande elever efter mönster som ingen 
annan ser och det ger upphov till generella lösningsmetoder. Samtidigt kommer även eleverna 
ihåg udda information om siffror och termer. 
 
Högpresterande elever vill ha utmaningar och försöker ständigt ändra på regler för att se vad 
som händer, om de kommer fram till samma lösning, samtidigt kommer de högpresterande 
eleverna ibland med ovanliga svar, vilket de flesta lärare och elever inte är beredda på. Det är 
viktigt som pedagog att spinna vidare på elevernas svar för att få igång en matematisk 
diskussion som sporrar eleverna till vidare diskussioner. (Wahlström, 1995) 
 
Det är viktigt att översätta matematiska termer till ett språk som förstås av de flesta och de 
högpresterande eleverna brukar hittar på skämt som de andra eleverna inte förstår, då 
matematiken är ett språk för sig. (Bates & Munday, 2005) 
  
Det finns flera sätt att ta reda på om en elev är högpresterande. Läraren kan till exempel låta 
eleven göra matematikprov för högre årskurser och på provresultaten har eleven ofta full pott 
samt visar stor skicklighet vid problemlösning (Barger, 1998). 
 
Jag anser att det inte finns någon anledning att eleven ska bli tvingad att arbeta med samma 
avsnitt som klassen om eleven nästan har alla korrekta svar och har tillräckliga förkunskaper 
och förståelse för avsnittet.  
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2.6 Har motivationen någon betydelse för elevers inlärning? 
 
För att högpresterande elever ska uppnå ett lyckat resultat i matematik anser Magne (1998) att 
det är viktigt att eleverna har en bra motivation och att de har en bra känsla inför ämnet för att 
kunna utvecklas fullt ut.  
 
Ljungblad (2000) skriver att det är viktigt att tidigt ge eleverna självkänsla, men det är inte 
alltid enkelt att veta hur man kan gå till väga. Enligt Magne är det en undervisning som är 
inriktad på elevernas aktiva tänkande och där de får känna att de lyckas och på så sätt får en 
god självkänsla.  
 
Det är viktigt att pedagoger inte låter eleverna arbeta med tidigare genomgånget område om 
elever behärskar detta mycket bra och Ljungblad (2000) skriver att drillning av ett och samma 
område under en lång period gör att eleven tappar motivationen då denne inte ser framsteg. 
Man kan som pedagog låta eleverna jobba vidare med en högre matematik, eftersom de olika 
nivåerna till vissa delar kräver olika tankeprocesser, vilket stimulerar de högpresterande 
eleverna och deras motivation stärks (Ljungblad, 2000).  
 
Framgång respektive misslyckande i matematik spelar en stor roll för självbilden och 
motivationen i ämnet (Magne, 1998) och elevens motivation gynnas om eleven får 
gruppuppgifter av pedagogerna och att elever får möjlighet att lära tillsammans (Glasser, 
1996). 
 
2.7 Skapande matematik 
 
Skapande matematik är när matematiken presenteras på ett roligt och lekfullt sätt och som 
inspirerar till annorlunda och kreativt tänkande samtidigt behöver vissa krav vara uppfyllda 
för att det ska vara skapande för en person, Barger (1995). Det är t. ex att den får innehålla en 
metod eller lösningsprocess och att den är uppbyggd så att man ska kunna göra gissningar och 
se om de stämmer.  
 
Det finns ingen specifik åldersgräns för skapande matematik utan vem som helst skall kunna 
leka med samma problem och skapande matematik innehåller problemlösning, pussel, spel 
samt ämnen som är relaterade till matematikens koncept som är baserade på speciella 
matematiska principer eller tekniker. Vad som räknas till skapande matematik är olika från 
person till person. Ett enkelt korrekt svar är inte målet utan eleven behöver utmaning med lite 
tuggmotstånd och eventuellt uppgifter där elever kan sitta i grupp och diskutera och komma 
fram till olika lösningar . Uppgifter som pedagoger ger till eleverna ska inte vara uppbyggda 
så att lösningen kommer direkt, utan eleven måste ta sig tid för att komma fram till svaret, det 
är även viktigt att eleverna tänker till eftersom de inte använder sig av mekanisk räkning.  
Pedagogik handlar om att kunna utveckla leken och använda sig av omgivningens material för 
att kunna stimulera eleverna. (Dunn, Dun, Treffinger, 1995) 

 
Healy (1987) menar att om uppgifterna som eleven får inte är meningsfulla kan det innebära 
problem som gör att eleven tappar motivationen m.m.  Winner (1996) menar att eleverna lätt 
blir uttråkade om inte pedagogerna lyckas stimulerar de högpresterande eleverna på rätt sätt.   
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2.8 Har hemmet någon betydelse? 
 
Sollervall & Wistedt (2004) hävdar att hemmiljö och uppväxtvillkor har stor betydelse för 
utveckling av olika förmågor. Barn kommer olika förberedda till skolan, vilket kan ge intryck 
av att de har något med sig när de kommer, något givet som det gäller för skolan att upptäcka 
och ta vara på.  
 
De intervjuade lärarna ansåg att hemmet har stor betydelse för eleverna och någon lärare 
menade att om man arbetar med att lära sig läsa, skriva och räkna med sina barn från det att 
de är små har de ett försprång i skolan. Barn är olika och därmed har de också olika intressen, 
några barn kommer förberedda till skolan, medan andra inte ens har öppnat boken.  
 
Många föräldrar tror att om vi ska lära oss något måste vi arbeta hårt och de glömmer bort att 
en meningsfull inlärning är både rolig och stimulerande. Föräldrarna får inte vara drivande där 
hemma utan det ska vara positiv respons hemifrån. Det är jätteviktigt, då lärandet börjar i 
hemmet och föräldrarna påverkar sina barns bedrifter genom hela skoltiden (Healy, 1987). 
 
Myndigheten för skolutveckling (2004) anser att det är viktigt att föräldrarna måste vara 
insatta i skolans arbetsformer och få råd och stöd i hur de kan utmana och engagera sina barn i 
matematik utanför skolan.  
 
2.9 Vad säger styrdokumenten? 
 
I läroplanen står det att undervisningen skall anpassas till alla elevers olika behov och 
förutsättningar och att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. I läroplanerna 
beskrivs skolans uppgifter och de värden som skall ligga till grund för undervisningen och det 
är viktigt som lärare att veta vad varje elev har med sig i sitt bagage för att sedan tillgodose 
elevernas behov och bygga vidare på deras redan befintliga kunskaper. Den lärare som skall 
leva upp till dessa krav måste utan tvekan ha mycket goda professionella kunskaper.  
 
I kursplanen för matematik Skolverket (2000) står följande skrivet: 
 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 
aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller 
alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar.  

 
Undervisningen måste vara varierande med olika inlärningsstilar, då alla lär på olika sätt och 
för att få med sig alla elever i undervisningen och det är viktigt att lärare ger varje elev den 
uppmuntran och stimulans de behöver för att högpresterande elever ska kunna utvecklas till 
duktiga matematiker. Wahlström (1995) tar upp att man måste ta vara på de begåvade 
eleverna, eftersom de är en viktig och värdefull resurs för Sveriges utveckling och framtid. 
 
I läroplanen Skolverket (2006) kan följande utläsas: 
 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (s 4) ”Strävan skall vara att skapa de bästa 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Varje elev har rätt att i 
skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 
göra framsteg och övervinna svårigheter.” (s 7) 
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3 Metod 
 
Under denna rubrik kommer jag att presentera vilka metoder jag har valt och hur jag har gått 
tillväga då jag samlat in underlaget till mitt arbete.  
 
3.1 Urval  
 
Urvalet av skola är inte slumpmässigt utan medvetet valt utifrån de möjligheter jag anser mig 
ha inom min tidsram för arbetet och undersökningen avgränsades till enbart de begåvade 
eleverna inom ämnet matematik. Eftersom jag inte i förväg bestämt mig för att göra ett givet 
antal intervjuer, räknar jag inte med något externt bortfall (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Samtliga elever som blev tillfrågade om intervju tilldelades ett informationspapper (bilaga 1) 
där föräldrarna skulle ge sitt godkännande till att deras barn intervjuades och i mitt brev 
berättade jag kort om mig själv och mitt examensarbete och frågade om de kunde tänka sig att 
delta i min undersökning.  
 
Jag har intervjuat fem lärare som undervisade i matematik och tio elever från grundskolans 
senare år i Halmstad. Anledningen till att endast tio elever intervjuades var att eleverna kände 
sig stressade inför sommaren, de hade inte tid att ställa upp på en intervju.  
 
Valet att utföra kvalitativa intervjuer med lärare och elever gjorde jag för att få så 
uttömmande svar som möjligt på mina frågor samtidigt hade jag även en chans att komma 
med följdfrågor för att komplettera svaret (Johansson & Svedner, 2006). 
Skulle jag vidga undersökningen och ta med skolor från olika miljöer hade jag fått ta reda på 
om detta möjligen kunde påverka mitt resultat. 
 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Syftet med intervjuerna är att undersöka elevers och lärares syn på om de begåvade eleverna 
får det stöd och den bekräftelse i skolan som de, enligt styrdokumenten har rätt till. 
 
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod eftersom detta ger bäst 
svar på mina frågeställningar i förhållande till den tid och de medel som står till mitt 
förfogande samtidigt finns det i de kvalitativa intervjuer dessutom möjlighet till fördjupning 
av frågorna, vilket leder till större bredd i undersökningen. Jag valde endast att ta med de 
frågor från intervjuerna som jag anser var relevanta för min undersökning.  
 
Intervjuerna tog 30-50 minuter vardera beroende på vilka följdfrågor som ställdes och 
intervjuerna med lärarna är anonyma och jag har valt att sätta samman dem i resultatet som en 
helhet, med undantag för några citat.  
 
I min studie har jag tagit i beaktande att slutprodukten skall vara tillgänglig för läsaren, då jag 
anser detta är viktigt för att kunna följa tillvägagångssättet.  
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3.3 Procedur  
 
Jag kontaktade lärare från grundskolans senare år, för att få hjälp att genomföra min 
undersökning samt presenterade mitt examensarbete.  
 
Eleverna som ville vara med på en intervju fick ett introduktionsbrev till föräldrarna om att 
alla lämnade uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och samtliga elever fick information 
om att de skulle förbli anonyma och att de har möjlighet att när som helst ställa frågor eller 
avbryta intervjun, jämför Johansson & Svedner (2006). 
 
Intervjuerna har även en hög grad av strukturering i den meningen att frågorna ställs i en 
bestämd ordning, men de var inte helt styrande utan följdfrågor ställdes beroende på svaren. 
Jag förberedde mig noga inför intervjuerna och ifrågasatte om alla aspekter var täckta i min 
frågeställning. 
 
Enligt Patel & Davidson (2003) har intervjuer ofta en tendens att innehålla för många frågor 
och därför var jag kritisk i valet av frågor samt såg till att de var formulerade så att inga 
missuppfattningar kunde uppstå.  
 
Jag använde mig av en bandspelare för att spela in intervjuerna och anledningen till att jag 
valde att spela in intervjuerna var för att senare enkelt kunna lyssna på alla intervjuerna igen. 
Samtliga intervjuade personer godkände att bandupptagning skulle ske.  
 
Jag transkriberade samtliga intervjuer från band till dokument och intervjufrågorna (bilaga 2 
och 3) skickades till berörda personer några dagar i förväg för att de skulle vara väl 
förberedda inför intervjutillfället.  
 
Lärarna fick själva välja intervjuplats där vi satt avskilt och ostört vid intervjuerna som varade 
i 30 till 50 minuter. De individuella intervjuerna var trevliga samt avslappnande och alla 
lärare vill gärna ha ett exemplar av det färdiga arbetet. 
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3.4 Studiens tillförlitlighet  
 
Med tanke på denna uppsats omfattning är jag medveten om att det kan vara svårt att mäta 
reliabiliteten och validiteten av mina undersökningar.  
 
Jag anser dock att djupintervjuerna har hög trovärdighet eftersom jag mäter vad som är 
relevant i sammanhanget och jag tror att de resultat jag har fått även gäller på andra skolor 
och att vem som helst hade kunnat genomföra samma intervju och få ett liknande resultat.  
 
3.4.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är det samma som tillförlitlighet i en studie, med det menas att mätningen är stabil 
och inte utsatt för slumpinflytelser (Trost, 2005).  
 
Patel & Davidson (2003) betonar vikten av god validitet och reliabilitet, dels måste jag veta 
att det jag undersöker är det jag avser att undersöka, dels att jag gör detta på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Anledningen till att jag valde kvalitativa intervjuer med fem lärare samt tio elever är för att 
det ger relevanta svar på frågeställningen och i och med att intervjun blev lagrad på band 
kunde jag lyssna på den så många gånger jag behövde för att försäkra mig om att jag hade 
uppfattat allt korrekt.  
 
Vid formuleringen av frågorna tog jag hänsyn till att frågeställningen verkligen undersöker 
det som avses och jag kunde använda mig av relativt öppna frågor som kompletterades med 
följdfrågor om så behövdes för att få ett så uttömmande svar som möjligt. 
 
Jag tolkade svaren utifrån mina kunskaper, erfarenheter och jag är medveten om att min 
förförståelse samt mina förväntningar kan ha inverkat vid min tolkning.  
 
Stukat (2005) nämner några sätt att kontrollera reliabiliteten hos en undersökning, där jag 
skulle till exempel kunnat upprepa undersökningen eller låtit andra personer utföra samma 
undersökning och ett liknande resultat skulle då tyda på en hög reliabilitet.  
 
Jag har inför mitt examensarbete studerat relevant litteratur för att vara väl påläst inför mitt 
arbete, därigenom har jag förhoppningsvis undvikit att göra några grundläggande misstag som 
sänker reliabiliteten. Jag förtydligade mina frågor vid behov och ställde följdfrågor för att 
inga missförstånd skulle ske hos någon av parterna och jag anser att mitt examensarbete har 
en god reliabilitet. 
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3.4.2 Validitet 
 
Den metod jag använt mig av, kvalitativa intervjuer, anser jag har hjälpt mig finna svar på 
mitt syfte med uppsatsen och i mitt arbete var jag intresserade av att få tag på respondenternas 
uppfattningar i olika frågor. För att genomföra detta använde jag mig av en intervju med 
relativt öppna frågor, där frågorna ställs i den ordning som faller sig mest naturligt (Stukat, 
2005). Valet av skolorna påverkar självklart min studie trots att alla inom det obligatoriska 
skolväsendet arbetar efter samma läroplan och kursplan i matematik och det går inte att dra 
generella slutsatser enbart efter min studie där olika skolmiljöer har berörts samt endast fem 
pedagoger intervjuats.   
 
För att få ett så rättvist resultat som möjligt skulle jag velat göra observationer under 
intervjupersonernas matematiklektioner men för att göra det krävs mycket tid som tyvärr inte 
fanns till denna studie. Nu har jag bara fokuserat på att göra intervjuer och lyfta fram 
pedagogernas syn på deras undervisning samt även hur eleverna uppfattar undervisningen.  
 
De frågor jag ställde vid intervjuerna var av sin karaktär sådana att de skulle fånga det som 
var relevant för min undersökning Patel & Davidson (2003), jag använde mig även av 
följdfrågor för att så mycket som möjligt ringa in det aktuella området och därmed att öka 
validiteten. Dessutom anser jag att informanterna gett mig ett mycket relevant material att 
arbeta med och analysera och vid mina intervjuer skapade jag en förtroendefull stämning och 
erbjöd anonymitet till respondenterna för att minska denna risk. (Stukat, 2005) 
 
Vid mitt urval av respondenter så tackade alla personer ja vilket stärker validiteten i arbetet 
och det som kan skada validiteten i mitt arbete är om respondenterna inte har gett ärliga svar, 
kanske säger de vad de tror förväntas av dem Stukat (2005) och detta är en risk man måste 
förhålla sig till vid intervjuer. Olika tolkningar av respondenterna om hur lärare undervisar 
elever som har lätt för matematik och vilka extra medel de får hade förmodligen blivit 
tydligare om jag hade haft möjlighet att observera lärarna under ett antal lektioner.  
 
3.5 Databearbetning 
 
Efter intervjuerna transkriberades banden för att analysera det insamlade materialet och 
jämföra med mina anteckningar och vid transkriberingen var det vissa delar av intervjun som 
jag valde att inte ta med eftersom jag bedömde att dessa delar inte skulle påverka mitt resultat, 
det var till exempel hummande, tvekanden och liknande. För övrigt skrev jag ut intervjuerna i 
sin helhet (Stukat, 2005) och jag delade in resultatet i olika kategorier och slutligen 
diskuterade jag det samt jämförde med den teoretiska bakgrunden. Min kvalitativa 
bearbetning utgår från textmaterial och ljudinspelningar av genomförda intervjuer. 
 
Under undersökningsprocessen har det dykt upp tankar som rör mina frågeställningar och det 
är enligt Patel & Davidson (2003) viktigt att inför den slutliga analysen dokumentera dessa 
tankar. Jag gjorde löpande analys efter varje intervju för att intervjun skulle finnas i minnet. 
 
Vid slutbearbetningen fördes löpande anteckningar under tiden jag läste igenom hela 
materialet och i materialet markerade jag de svar som lärarna gett för respektive frågeställning 
samt antecknade dessa svar på lappar för att kunna urskilja likheter och skillnader. För att 
kunna se ett mönster började jag med att läsa igenom alla intervjusvaren upprepade gånger.  

 
18 



3.6 Etiska aspekter 
 
En undersökning kräver alltid god forskningsetik och individsskyddskravet innebär att 
deltagare, försökspersoner och informanter inte får komma till skada. Jag hade i förväg 
skickat ut ett brev till lärare och elever, där jag informerade om syftet med undersökningen, 
tillvägagångssätt samt förfrågan om tillstånd att deras barn skulle få delta i min undersökning 
(se bilaga 1). Detta gjorde jag eftersom eleverna är minderåriga och Johansson och Svedner 
(2006) tar upp att man alltid måste informera målsman och få deras tillstånd.  
 
Stukat (2005) skriver att man måste ta hänsyn till deltagarnas anonymitet, därför informerade 
jag lärare och elever att alla som deltar är anonyma och data som kan identifiera 
undersökningspersonerna redovisas inte.  
 
Slutligen så används mitt insamlade material enbart som underlag till mitt examensarbete och 
eftersom jag inte använder verkliga namn vare sig på skolan eller på intervjupersonerna kan 
jag även påstå att konfidentialitetskravet uppfyllts.  
 
Samtliga lärare har informerats om syftet med min studie och jag har fått deras tillåtelse att 
utföra intervjun samt att spela in den på band och samtliga har fått reda på att det bara är jag 
som kommer att skulle lyssna på banden samt att banden kommer raderas när mitt arbete var 
klart, med detta kan alltså informationskravet och samtyckeskravet anses vara uppfyllt.  
 
Dessutom har jag enligt nyttjandekravet lovat att det insamlade materialet endast får användas 
för undersökningens syfte och jag har noggrant förklarat syftet och upplägget med mitt 
examensarbete samt informerat att deltagandet i studien är frivillig och att lärare och elever 
kan avbryta intervjun när som helst.  
 
Slutligen har jag även lovat att skicka rapporten till mina informanter. 
 
3.7 Bortfall 
 
Alla elever och pedagoger som tillfrågades att medverka var positiva till detta och jag fick 
positivt besked från alla föräldrar som tillfrågades om deras barn fick medverka i 
undersökningen och detta betyder att det inte skedde något bortfall av deltagare från 
undersökningen. 
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4. Resultat 
 
 
I det här kapitlet redovisas intervjuerna, där jag har lyssnat av bandspelaren, sammanställt 
svaren och diskussionerna som var vid intervjuerna. I diskussionsdelen kommer svaren 
diskuteras vidare eftersom det är relevant i min undersökning. Jag kommer inte att presentera 
exakt vad varje lärare eller elev har svarat på intervjufrågorna, utan jag har valt att presentera 
de svar som är mest angelägna för min undersökning.  
 
 
4.1 Lärarens åsikter  
 
Finns det någon eller några elever som utmärker sig speciellt bland de elever som har 
lätt för matematiken, i så fall hur? 
 
Lärarna tycker att elever som har lätt för lära matematik utmärker sig genom att de inte 
behöver så mycket hjälp utan de klarar sig mycket på egen hand genom att arbeta 
självständigt och de elever som har lätt för sig i matematiken blir ofta hjälp lärare till 
klasskompisarna.  

 
 
Det är elever som har lätt för matematiken, elever som man kan låta räkna på 
egen hand dels är dessa elever självgående på ett positivt sätt, inte så att de 
bara ska räkna snabbt. Sen finns det så klart motsatsen och det är elever som 
vill räkna så fort de kan i matematik boken för att ligga först. (lärare 3) 

 
 
Det är elever som är självgående, som har förmåga att tänka logiskt, kan se 
strategier och har lätt att hitta mönster. Detta är elever som ger sig på problem 
och har en förmåga att lösa uppgifter själv och självklart kan be om hjälp om de 
fastnar på något tal eller om de har någon fundering. (lärare 5) 
 

 
 
Vad är utmärkande för en elev som har lätt för matematik och har dessa elever något 
gemensamt?  
 
Gemensamt för dessa elever är att de har lätt för att lära samt är målinriktade och allmänt för 
eleverna är att de har ett stort intresse för ämnet vilket leder till att eleverna utvecklas och 
drivs hela tiden framåt för att klara mer. Dessa elever har även lätt att hänga med på 
resonemang och vet ofta tidigt vad de skall leda till.  
 

 
De har en stor vilja och ett stort intresse för matematik Det är som om eleverna 
ha en egen motor som driver eleverna framåt, Gemensamt för en elev som har 
lätt för matematik är att dessa elever drivs framåt och är positiva och de har ett 
mål att uppnå med sin utbildning. (Lärare 1)  
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Elever som har lätt för matematiken har förmåga att generalisera, att se 
samband, att hitta flera och smarta lösningar. Eleverna är snabba, har lätt för 
sig samt använder och bevarar sina kunskaper. De ställer annorlunda frågor 
och de frågar om saker runt matematiken, de funderar kanske på ett annat sätt.  
De har egna lösningsförslag. Om de inte förstår frågar de. (lärare 4) 

 
 

Oftast ligger de högpresterande eleverna långt före de andra i klassen. De är 
snabba och befinner sig på en annan nivå samt arbetar i en annan takt. De 
söker ständigt utmaningar. (Lärare 5) 

 
 
 
Tycker du att elever som har lätt för matematiken behöver särskild undervisning och i 
så fall vilken? 
 
Samtliga lärare anser att eleverna behöver särskild undervisning för att kunna utvecklas och 
samtliga lärare låter deras elever arbete med varierande material samt låta eleverna diskutera 
matematik uppgifter eller matematiska ord. Tyvärr är det ofta resurserna som sätter stopp för 
elevers utveckling.     
 
 

Jag tycker att det som är jätteviktig att ge dem inspiration och att eleverna får 
uppgifter på en högre nivå, det får inte vara för svåra uppgifter heller. Det är 
viktigt att eleverna får använda sin logiska tankeförmåga lite grann. (Lärare 2) 

 
 

Lärare bör gå ifrån matematik boken och istället använda sig av laborationer 
där uppgifterna är uppdelade efter svårighetsgrad, där det alltid finns en 
fortsättning på problemet. Det är även viktigt att eleverna får uppgifter som 
eleverna får lösa själva och sedan diskutera olika lösningsförslagen tillsammans 
för att ta reda på vilket som är det bästa sättet att lösa problemet på.(Lärare 4) 
 
 
De kanske inte behöver räkna alla uppgifter som är i en bok, för det är inte 
boken som är viktig utan det är matematiken. Räkning ser vi som verktyg i 
matematiken som vi använder. Elever kan hjälpa sina kompisar för att få 
reflektera över sitt sätt att tänka.  (lärare 5) 
 

 
 
Vad tror du händer med elever som har lätt för sig i matematik som inte får den 
undervisning de behöver?  
 
Det är viktigt att lärare ger varje högpresterande elev utmaningar och stimulans för att hålla 
liv i deras intresse och utveckling och samtliga lärare är eniga om att nivågruppering skulle 
kunna vara ideal undervisning för de högpresterande eleverna, där pedagogerna skulle kunna 
ha teorigenomgångar på högre nivå med snabbare arbetstakt och svårare utmanande uppgifter. 
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Så fort eleverna är nöjd med någonting så står de stilla och då blir det inte lika 
roligt längre. Jag tror att för ens personliga utvecklings skull må mycket bättre 
av mer stimulans, mer samtal, frågor som ’hur tänker du här’. (lärare 3) 

 
 
Det är viktigt som lärare att redan från början ge dem utmaningar de behöver 
annars slocknar ju lågan. De har behov av utmaningar på deras nivå. Vid 
laborationer är det viktigt att det finns en extra utmaning för dem. (lärare 4) 

 
 

Högpresterande elever har lätt för att lära och otroligt intresserade av 
matematik men om eleverna skulle få något fel på prov blir de deprimerade. 
(Lärare 5) 

  
 
Hur undervisar du elever som har lätt för matematik?  

 
Alla elever är olika så det är svårt att hitta ett arbetssätt som ska passa alla högpresterande 
elever och det är viktigt att lärarna alltid finns till hands när det behövs för att väcka elevernas 
intresse till liv.  
 
 

Jag brukar ha en kort genomgång, sedan eget arbete där jag använder mig av 
olika svårighetsnivåer inom en och samma lärobok, eleverna får även använda 
sig av fördjupningsböcker och jag låter eleverna hjälpa sina klasskamrater. Det 
är viktigt att läraren ställer motfrågor för att få de begåvade eleverna att hitta 
lösningar på egen hand. Ibland har vi även laborativ matematik.  Det enda som 
kan stoppa mig är tiden, har svårt att få tiden att räcka till. (Lärare 1) 
 
 
Jag ger mina elever extra böcker och extra uppgifter på både bredden och 
djupet. Uppgifterna eleverna får bör inte vara triviala eller ligga långt över 
elevernas kunskapsnivå. Uppgiften skall vara av en sådan karaktär att eleven 
efter viss tankemöda kan lösa den och få känna att han eller hon lyckats, vilket 
stärker självförtroendet och motivationen att ge sig i kast med nästa uppgift. 
Finns det tid brukar vi ha laborativ matematik samt ute matematik. (Lärare 2) 
 
 
Undervisningen som jag bedriver är väl ganska traditionell, jag håller ganska 
hårt på att ha gemensamma samlingar och genomgångar med hela klassen. vid 
behov tar vi in laborationer för att stötta lärandet dels med helgrupp, dels med 
olika elever där man tycker att det behövs Några lektioner men inte för många 
använder jag till att diskutera matematik. Där eleverna får tre uppgifter av 
läraren och då får eleverna själv sitta och lösa uppgifterna. När de börjar bli 
färdiga sätter eleverna sig i en grupp på fyra eller fem och diskuterar hur var 
och en har löst uppgiften och vilket sätt är det optimala sättet att lösa den på. 
På detta sätt får eleverna prata matematik och sedan redovisar de för varandra 
i en klassrumsdiskussion. Det tar lång tid att genomföra en sådan lektion men 
det är givande för eleverna. (Lärare 3) 
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Lektionen börjar alltid med en genomgång på tavlan. Därefter utmanas 
eleverna med fördjupningsböcker samt fördjupnings uppgifter ur läroboken 
samtidigt låter jag eleverna hjälpa sina klasskamrater. Ibland bromsas eleverna 
i syfte att få dem att reflektera. Jag brukar en gång i veckan ta fram olika 
matematiska uppgifter, där eleverna får diskutera tillsammans. (Lärare 4) 

 
 

Vi har en kort genomgång antingen på tavlan eller så pratar vi matematik, 
därefter får eleverna arbeta var och en på sin kunskaps nivå. Eleverna får 
uppgifter som är anpassade efter deras kunskapsnivå. Det är viktigt att eleverna 
får känna att de klarar av uppgifterna. Får eleverna känna sig duktiga blir de 
motiverade och deras självförtroende stärks. Eleverna får även stimulans tack 
vare läroboken vi valt, som bygger på diagnostisering av förkunskaper. Vi 
använder datorn som ett hjälpmedel i undervisningen. (Lärare 5) 

 
 
 
Trivs du att undervisa elever i matematik och i så fall vad är det som gör att du trivs? 
 
Samtliga lärare tycker att jobbet går i perioder, ibland är det roligt och ibland är det mindre 
roligt och de mest stressiga tidpunkterna infaller under provperioderna. Samtliga lärare trivs 
att undervisa högpresterande elever, de tycker att de har valt ett spännande yrke och 
anledningen till att de trivs att undervisa eleverna är deras brinnande intresse för matematiken, 
ämnet man undervisar i samt trevliga elever. Alla lärare tycker att samarbetet med både elever 
och kolleger är toppen och sporrar lärarna att stanna kvar. 
 
 
 
Har du fått någon speciell utbildning i att ta hand om elever som har lätt för 
matematik? 
 
Alla lärare är behöriga matematiklärare och ingen av lärarna har fått någon utbildning om 
högpresterande elever, varken under sin tid på lärarhögskolan eller senare i arbetslivet, 
däremot har lärarna fått god erfarenhet genom åren som de har arbetat på skolan samt genom 
litteratur de läst. Även eleverna har bidragit till att lärarna har lärt sig mer om dem. 
 

Jag har inte fått någon utbildning, men jag tror att det viktigaste för en lärare 
är att kunna engagera eleverna samt ha en förmåga att motivera, inspirera och 
kunna förmedla sina kunskaper. Det är även viktigt att ha en förmåga att knyta 
an till verkligheten samt ha en tilltro till elevernas förmåga. Lärare kan stödja 
och underlätta för eleverna genom att strukturera stoffet i läromedlet, förklarar 
begrepp, teorier eller matematiska termer, lösningstekniker med mera. (Lärare 
2) 
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4.2 Sammanfattning av lärarnas åsikter 
 
Lärarna arbetar med högpresterande elever på ett liknande sätt där lektionerna domineras av 
korta genomgångar följt av eget arbete Alla lärare försöker variera undervisningen någon 
gång i veckan med laborativ matematik, utomhusmatematik samt olika matematiska uppgifter 
av en sådan karaktär att eleven efter viss tankemöda kan lösa den och få känna att han eller 
hon lyckats, vilket stärker självförtroendet och motivationen att ge sig i kast med nästa 
uppgift. Tyvärr är det ofta resurserna som sätter stopp för elevers utveckling.  
 
Samtliga lärare är eniga om att en högpresterande elev i matematik har både någon slags 
drivkraft och matematiska förmågor där abstrakta och konkreta förmågor är lika viktiga samt 
söker ständigt utmaningar och har ett mål att uppnå med sin utbildning. En högpresterande 
elev anses ha bra logik och klarar enklare uppgifter lätt på kort tid.  
 
Lärarna upptäcker högpresterande elever genom att de inte behöver så mycket hjälp med 
komplexa, svårare uppgifter, de är ofta självgående och har förmåga att tänka logiskt, se 
strategier samt har lätt att hitta mönster. Dessa elever ger sig på problem och ställer andra 
typer av frågor om saker runt matematiken. Eleverna klarar sig mycket på egen hand genom 
att arbeta självständigt och har lätt för sig i matematiken samt blir ofta hjälplärare till 
klasskompisarna.  
 
Lärarna anser att dessa elever har behov av att tillhöra en grupp. De behöver uppleva 
gemenskap i klassen som helhet samt träffa andra högpresterande elever för att diskutera samt 
reflektera över sina egna samt andras tankar. Det är även viktigt att eleverna får prata och 
diskutera matematik med andra högpresterande elever och att öva sig att förklara för andra, 
samt ha uppgifter och problem som ligger på en högre nivå och som kräver abstrakt tänkande 
och logik.  
 
Gemensamt för högpresterande elever är att de har lätt för att lära samt är målinriktade och 
allmänt för eleverna är att de har ett stort intresse för ämnet vilket leder till att eleverna 
utvecklas och drivs hela tiden framåt för att klara mer. Dessa elever har även lätt att hänga 
med på resonemang och vet ofta tidigt vad de skall leda till. Oftast ligger de högpresterande 
eleverna långt före de andra i klassen, de är snabba, befinner sig på en annan nivå, arbetar i en 
annan takt och söker ständigt utmaningar.  
 
Det är viktigt att lärare ger varje högpresterande elev utmaningar och stimulans för att hålla 
liv i deras intresse och utveckling och samtliga lärare är eniga om att nivågruppering skulle 
kunna vara ideal undervisning för de högpresterande eleverna, där pedagogerna skulle kunna 
ha teorigenomgångar på högre nivå med snabbare arbetstakt och svårare utmanande uppgifter. 
 
Alla lärare är behöriga matematiklärare men ingen av lärarna har fått någon utbildning om 
högpresterande elever, däremot har lärarna fått god erfarenhet genom åren som de har arbetat 
på skolan samt genom litteratur de läst. Samtliga lärare tycker att jobbet går i perioder, ibland 
är det roligt och ibland är det mindre roligt. Anledningen till att lärarna trivs att undervisa 
eleverna är deras brinnande intresse för ämnet samt alla trevliga elever och samarbetet med 
både elever och kolleger är toppen vilket sporrar lärarna att stanna kvar. 
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4.3 Elevers åsikter  
 
Har du någon gång under din skoltid haft problem med matematiken, vad var det som 
hände och vad fick dig att komma vidare? 
 
Endast elev B har någon gång under sin skoltid haft problem med matematiken och kompisen 
räddade henne att komma vidare och gav henne en positiv inställning till matematiken. 
 
 

Stina, förklarar på ett jätte bra sätt. Och hon är bra på matte också. När jag 
flyttade till en annan skola fick jag plötsligt intresse och min syn för 
matematiken förändrades. Stina, min bästa kompis förklarar på ett jätte bra sätt. 
Jag började förstå från första gången. Det blev roligt att ha matte! Förut var det 
ett måste och nu är det mera: "Jippi”, vi ska ha matte. (Elev B) 
 

 
 

Har du några syskon, har de lika lätt för matematiken som du har? 
 
Elev B hade inga syskon, alla andra elever som jag intervjuade hade flera syskon, både äldre 
och yngre. De elever som var äldst, var mer intresserade och hade lättare för matematiken än 
de övriga syskonen.  
 

Jag tror att vissa har lättare för saker. Ja har lätt för matematik. Min ena syster 
har lättare för svenska och den andra för musik. Mina systrar brukar skämta 
och kallar mig plugghäst. Jag tycker inte om det men jag säger inget. (Elev C) 

 
 

Jag är lite smartare kanske jag är än vad mina syskon är eller är det för att jag 
har ett större intresse för matematiken.  Man behöver ju inte vara dålig för att 
man inte är smart. Mina syskon börjar få ett större intresse för matematiken och 
därmed blir de också smartare. (Elev G) 
 
 
Jag har lättare för att lära och jag har ansträngt mig mer och jag lyssnar bättre 
än vad syskonen gör och jag tar till mig av vad andra säger bättre än vad mina 
syskon gör. Jag bruka få tjata på dom men de bryr sig inte ett dugg av vad jag 
säger. (Elev H) 

 
 

Ja jag hade lättare för att lära men det var ju vad ska man säga ja ha ansträngt 
mig mer och ha väldigt bra uppfostran. Ja menar, alla människor är olika, alla 
har sina styrkor och svagheter.(Elev I) 
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Nu vill jag istället att du funderar på ett matematikprov som gick riktigt bra, vad var 
det som gjorde att det gick så bra och hur hade du förberett dig för provet? 
  
Samtliga elever anser att anledningen till att proven gick jätte bra är att eleverna har bra 
minne och de behöver inte träna så mycket utan de har det i huvudet direkt när de hör 
någonting.  
 
 

Jag brukar inte behöva anstränga mig så mycket inför proven, det känns väldigt 
avslappnande att jag inte behöver oroa mig för resultatet i en hel vecka. Jag 
kände verkligen hur jag svarade rätt på alla uppgifter och det kändes så bra. ( 
Elev F) 
 

 
Får du hjälp hemma om du fastnar på någon uppgift och i så fall vem hjälper dig? 
 
Alla elever utom elev B får hjälp hemma om de frågar efter det och vissa föräldrar har mer tid 
till sina barn än andra. Ibland speglar detta av sig på barnens framtid. 
 
 

Eh, mina föräldrar arbetar kvällar och jag klarar mina uppgifter själv utan 
några problem. Men det skulle vara skönt att få fråga någon ibland. (Elev B) 
 
 
Ja kan inte påminna mig om att jag satt hemma och pluggade en enda gång. 
(Elev E) 

 
 

Jag har inte lagt ner så många timmar hemma, men om jag behöver hjälp finns 
mina föräldrar alltid vid min sida och det känns skönt. När jag var liten fick jag 
mer hjälp. (Elev F) 

 
 

Jag får hjälp, när det behövs, fast jag klarar mig mycket på egen hand. Jag 
tycker om att fundera själv. Jag vill inte ha lösningen i handen, jag lär mig ju 
inget på det sättet. Eller hur! (Elev J) 

 
 
Brukar uppgifterna i boken vara för lätta för dig, om du tycker det får du annat 
material att arbeta med då? 
 
 

Böckerna är ofta lätta, och jag tycker om att arbeta och fundera och skapa och 
mina lärare har gett mig olika kluriga uppgifter. Vi brukar ha 
diskussionslektioner också, där får vi sitta i grupper och diskutera matte.  (Elev 
A) 
 

 
Ibland blev det tråkigt, när det blev för lätt.  (Elev F) 

26 



Är det lättast att räkna hemma eller i skolan och varför? 
 
Alla elever utom B och D anser att de lär sig lika bra i båda miljöerna. 
 
 

Det var mest när ja var mycket snabbare än alla andra, så fick ja, hjälpa 
klasskompisarna. Jag får mycket mer gjort om jag räknar hemma och slipper bli 
störd hela tiden. Asså hemma är bäst. (Elev B) 

 
 

Jag föredrar att sitta i skolan och arbeta, där blir jag inte störd av skrikiga 
syskon och föräldrar. (Elev D)  

 
 
Brukar du vara med på lektionsgenomgångarna i klassen eller jobbar du självständigt 
och vad anser du om detta arbetssätt? 
 
Alla elever är med på lektionsgenomgångarna, men eleverna anser att de inte hade behövt 
vara med då de redan har räknat de tal läraren går igenom på lektionen och de tycker att det är 
meningslöst att vara med när de redan kan allting och de är ju längre fram i boken än vad 
kompisarna är.   
 
 

Lektionerna är inte så viktiga men jag är med ändå för att lyssna. Jag arbetar 
gärna självständigt. (Elev I)  

 
 
Har du lätt för att koncentrera dig på lektionerna om inte vad är det som stör? 
 
Alla elever utom elev B och D anser att de har lätt för att koncentrera sig och de blir inte 
störda på lektionerna. 
 
 

Att hjälpa andra är störande, jag blir avbruten hela tiden. Jag kan inte 
koncentrera mig på uppgifterna i boken, ja blir ju störd hela tiden. Asså jag 
räknar hemma oftast, får ju inte så mycket gjort här. (Elev B) 

 
 

Jag har nog ganska lätt för att koncentrera mig, men jag föredrar när det är tyst 
i klassrummet, annars har jag svårt att koncentrera mig. Speciellt när 
kompisarna springer runt och stör. (Elev D)  
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Brukar du fråga om hjälp i skolan, vilka tal brukar du fastna på? 
 
Samtliga elever brukar fråga läraren om hjälp om de behöver, ofta är det frågor som inte berör 
läroboken.  
 
 

Om jag fastnar på något tal, så är det i såfall MVG-uppgifterna. Dessa 
uppgifter brukar även min lärare ha problem med, vilket oftast gör att jag 
försöker lösa talen själv utan att fråga om hjälp. (Elev C) 
 
 
Jag behöver ingen hjälp, jag gillar att arbeta utan att bli störd. (Elev I) 

 
 
 
Föredrar du att arbeta enskilt eller i grupp och varför? 
  
De flesta eleverna tyckte att det spelade ingen roll hur de arbetade, bara att de lär sig något 
och att de har roligt.  
  
 

Jag tycker att båda sätten är bra, men jag föredrar att arbeta i grupp. Jag gillar 
att vara med kompisarna diskutera matematiken tillsammans är roligt. Det 
händer inte så ofta tyvärr. (Elev C)  

 
 

Jag vill arbeta i mindre grupper, för att få mer tid till läraren för att bli 
stimulerad och jag vill ha en lärare som har tid och som kan utmana mig med 
kluriga uppgifter. (Elev I) 

 
 
 
Vilken undervisningsform föredrar du och varför? 
 
 

Ja älska att få tänka och det får ja när min lärare använder sig av 
fördjupningsmateria. Jag tycker också om när vi diskutera två och två. Det ger 
jätte mycket. (Elev A) 
 
 
Jag brukar använda mig av extra uppgifter. Jag tycker även om laborationer 
samt ute matematik. (Elev D) 
 
 
Jag föredrar den traditionella undervisningen med genomgångar med hela 
klassen. Laborationer är också kul.(Elev E) 
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Utmaning med fördjupningsuppgifter. Jag tycker om uppgifter där jag och en 
kompis får fundera på uppgiften och den reflektera. (Elev F) 

 
 
Är du alltid motiverad till att räkna förklara varför/varför inte du är det. 
 
När elever blir sedda, hörda och delaktiga i ämnet samt får uppmuntran och beröm så ökar 
deras självtillit och sporrar dem att arbeta engagerat och målmedvetet mot högre nivåer. En 
anledning till att intresset sjunker kan vara t.ex. att eleven anser sig ha fått för dåligt betyg. 
Läraren måste kunna läsa av var de enskilda eleverna befinner sig så att varje elev får 
möjlighet att utvecklas från den egna nivån. 
 
 

Jag är motiverad till att räkna när vi brukar diskutera i grupper för då blir man 
sedd och andra vill höra ens lösnings förslag. Det är tjatigt att räkna i böckerna 
hela tiden, så lite variation skadar inte. Jag gillar även laborationer, de 
stimulerar än till att vilja räkna. (Elev C)  
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4.4 Sammanfattning av elevernas åsikter 
 
Samtliga elever utom elev B har syskon och får hjälp hemma av sina föräldrar när det behövs, 
eleverna klarar sig mycket på egen hand och de flesta eleverna har inte lagt ner många timmar 
i hemmet. Högpresterande eleverna anser att de är mer intresserade, anstränger sig mer, 
lyssnar bättre och har lättare för matematiken än sina syskon.  Alla elever utom B och D anser 
att de lär sig lika bra i skolan eller i hemmet, men elev D föredrar att sitta i skolan och arbeta 
då miljön hemma är störig. Några elever anser sig bli störda i klassen av klasskompisarna och 
har svårt att koncentrera sig på lektionerna, därför tycker de att det är lättare att räkna hemma.  
 
Anledningen till att elevernas prov går bra är enligt eleverna att de har bra minne, de behöver 
inte träna så mycket utan de har det i huvudet direkt när de hör någonting, samtliga elever 
tycker om att fundera själv på uppgifter och de vill inte ha lösningen i handen. Skulle proven 
mot sin förmodan gå dåligt, blir eleverna lätt deprimerade och motivationen sjunker. 
 
Samtliga elever är med på lektionsgenomgångarna, men eleverna anser att de inte hade behövt 
vara med då de är längre fram i boken än genomgångarna som lärarna håller och de kan redan 
allting som läraren går igenom på lektionen. Om eleverna fastnar på något tal, så är det i så 
fall MVG-uppgifter och dessa uppgifter brukar även elevernas lärare ha problem med, vilket 
gör att eleverna försöker lösa talen själv utan att fråga om hjälp.  
 
När matematiken blir för lätt och böckerna är lätta tröttnar eleverna, de vill ha 
diskussionslektioner där de får sitta i grupper och diskutera matematik eller kluriga uppgifter 
där eleverna själva får fundera och skapa. Elever som blir klara snabbt skulle vilja ha 
utmanande uppgifter istället för att vara hjälp lärare åt de elever som har det svårt i skolan. 
Endast elever B har någon gång under sin skoltid haft problem med matematiken men 
kompisen räddade henne att komma vidare genom att ge henne en positiv inställning till 
matematiken.  
 
De flesta eleverna tyckte att det kvittar om de arbetade i grupp eller enskilt, bara de lär sig 
något och att de har roligt medan någon elev vill arbeta i mindre grupper, för att få mer tid till 
läraren för att bli stimulerad samt att läraren kan utmana eleverna med kluriga uppgifter. 
Eleverna föredrar en laborativ undervisning samt utematematik där de får tänka eller när 
lärarna använder sig av fördjupningsmateria. Eleverna tycker också om när de får fundera 
samt diskutera två och två eller i grupp för att sedan reflektera. När elever blir sedda, hörda 
och delaktiga i ämnet samt får uppmuntran och beröm så ökar deras självtillit och sporrar dem 
att arbeta engagerat och målmedvetet mot högre nivåer. En anledning till att intresset sjunker 
kan enligt eleverna t.ex. vara att eleven anser sig ha fått för dåligt betyg. 
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5. Diskussion 
 
För att nå mitt syfte med arbetet och undersökningen kommer jag nu att föra en diskussion 
utifrån mina forskningsfrågor, litteraturstudier samt intervjuer. I Lpo94 och böckerna jag läst 
står det tydligt att undervisningen måste anpassas efter varje elevs individuella behov och 
förutsättningar.  
 
Alla elever har rätt till en undervisning på deras nivå för att kunna ge dem bästa möjliga 
inlärningssituation. Men enligt de iakttagelser jag gjorde under min VFU och intervjuerna 
med lärarna kom jag fram till att nästan all resurs läggs på de svagpresterande eleverna och 
deras behov. 
 
När elever blir sedda, hörda och delaktiga i ämnet samt får uppmuntran och beröm så ökar 
deras självtillit och sporrar dem att arbeta engagerat och målmedvetet mot högre nivåer. 
Läraren måste kunna läsa av var de enskilda eleverna befinner sig så att varje elev får 
möjlighet att utvecklas från den egna nivån.  
 
Högpresterande elever har enligt lärare lätt för att lära samt är otroligt intresserade för 
matematik och de blir deprimerade om de skulle få något enstaka fel på prov. Det är då viktigt 
att lärarna finns där för eleverna genom att stötta och motivera eleverna för att se framåt. 
Deras motivation ligger jämt på topp och de har en ständig kämparglöd. 
 
Förhållandet att samtliga lärare inte hade fått någon direkt utbildning om hur man skall 
bemöta de högpresterande elever tror jag beror på att man anser att dessa barn kommer att 
klara sig bra ändå. Jag upplever dock att en del lärare var belästa och kände till det finns olika 
intelligenser men lärarna har aldrig arbetat utifrån dem. Engström (2005) anser att pedagoger 
behöver särskild utbildning. Lärare kan stödja och underlätta för eleverna genom att 
strukturera stoffet i läromedlet, förklarar begrepp, teorier eller matematiska termer, 
lösningstekniker med mera. Uppgiften får varken vara trivial eller ligga långt över elevernas 
kunskapsnivå, samtidigt skall uppgiften vara av en sådan karaktär att eleven efter viss 
tankemöda kan lösa den och få känna att han/hon lyckats, vilket stärker självförtroendet och 
motivationen att ge sig i kast med nästa uppgift. Viktiga läraregenskaper är engagemang, 
förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla kunskap, förmåga att anknyta till 
verkligheten samt tilltro till elevernas förmåga. Lärarna använder sig av olika svårighetsnivåer 
inom en och samma lärobok och samma område samt fördjupnings böcker samt laborativ 
matematik.  
 
Enligt eleverna har de engagerade föräldrar, men eleverna ber sällan om hjälp. När eleverna är 
små märker man kanske inte direkt om de är högpresterande, men när eleverna blir äldre kan 
man börja granska eleverna och märker nog då att eleven har strävan på något sätt att lära sig.  
 
Lektionerna i matematik börjar enligt lärarna ofta med en kort genomgång och därefter eget 
arbete, det vill säga elever räknar i böcker i sin egen takt. De intervjuade lärarna försöker så 
ofta som möjligt lägga in laborativa lektioner samt uppgifter där det finns fortsatta problem 
som är uppdelade efter olika svårighetsgrad för att eleverna skall få stimulans. Några lektioner 
används bara till att diskutera t.ex. får eleverna uppgifter av läraren där de själva får sitta och 
lösa uppgifterna. När de börjar bli färdiga sätter eleverna sig i en grupp på fyra eller fem och 
diskuterar vilket sätt som är det optimala sättet att lösa uppgifterna på.  På detta sätt får 
eleverna prata matematik och sedan redovisar de för varandra i en klassrumsdiskussion.  
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Det tar lång tid att genomföra en sådan lektion men det är givande för eleverna. Alla elever är 
med på lektionsgenomgångarna, men eleverna anser att lektionerna inte är så viktiga, de hade 
inte behövt vara med då de redan kan allting läraren går igenom på lektionerna, eleverna är 
längre fram i boken än vad kompisarna är. Alla elever utom elev B och D anser att de har lätt 
för att koncentrera sig och de blir inte störda på lektionerna. 
 
Några lärare tycker att en del av de högpresterande eleverna skulle kunna hjälpa andra elever 
eller ha en genomgång på tavlan. Detta skulle hjälpa eleverna att vara mer aktiva och 
reflektera över sitt sätt att tänka. Ibland kan det vara nyttigt att de jobbar med någon som är 
medel eller svagpresterande för att kunna motivera sina egna tankar och lösningar för någon 
annan och se att de förstår. För annars är det ju svårt att se att man hanterar sin matematik om 
man inte kan utrycka det. Bara inte lärarna utnyttjar eleven, som en extra hjälp, då blir det lätt 
tråkigt för eleven. De intervjuade elevernas inställning när det gäller att hjälpa sina 
klasskamrater stämmer inte överens med vad lärarna tror är bra för de högpresterande 
eleverna. Eleverna tycker att det är störande att hjälpa andra, de blir avbrutna hela tiden. Det 
skall inte vara så att eleverna ska behöva arbeta hemma bara för att lärarna tycker att det är 
smidigt att låta eleverna hjälpa varandra. Det är viktigt som lärare att vara observant för att ta 
reda på elevernas inställning till det hela. För att ta reda på om alla högpresterande elever 
tycker att det är störande att hjälpa andra elever behövs en större studie med fler elever.  
 
Det kanske räcker med att utveckla de uppgifter man redan har eller att ha en extra uppgift 
förberedd till de elever som vill ha utmaning och blir klara före de andra eleverna. 
  
Enligt min undersökning finns det ett ganska starkt intresse bland lärarna att finnas där för de 
elever som är högpresterande och de flesta menade ju att det är viktigt att dessa elever får den 
stimulans de söker. 
 
Mitt syfte är uppnått, anser jag. Jag har redogjort för Howard Gardners sju intelligenser och 
jag har fått veta hur arbete med multipla intelligenser och elevers olika inlärningsstilar kan se 
ut. Jag kan se arbetets för- och nackdelar men det är mest fördelar som jag kan se det. De 
nackdelar som dykt upp handlar mest om de yttre aspekterna. Pengar och tid saknas och 
därför också handlingskraft. Det kan vara ett stort steg att ta men eftersom jag sett bevis på 
att det går så släcks inte mitt hopp.  
 
Högpresterande elever tänker annorlunda för att de vet mer, de vågar testa gränser 
inte för att de är orädda utan för att de är nyfikna och eftersom de har ett behov av att 
lära sig och upptäcka nya saker (Persson, 1997). 

 
Om lärarna arbetar i arbetslag, för att komplettera varandra i de olika intelligenserna genom 
att dokumentera för att få fram elevens begåvning och finna den bästa inlärningsmetoden, 
kanske kan det också ge oss pedagoger större tilltro till varje enskild individ och att vi skall 
våga släppa kontrollen lite mera i gruppen, detta kan enligt en del forskare gynna begåvade 
elever. Jag tror att jag till skillnad från många andra lärare, kommer att ha med mig Gardners 
sju intelligenser och det medför förhoppningsvis att jag i min undervisning klarar lättare av 
den nödvändiga individualiseringen. En av de viktigaste sakerna att tänka på är att ingen blir 
någonsin fullärd, utan det gäller hela tiden att våga ta till sig nya kunskaper, våga prova nya 
saker samt att våga prova nya undervisningsmetoder. Jag anser även att samtliga lärare som 
undervisar i matematik borde få möjlighet att fördjupa sig i detta ämne då det finns mycket 
intressant litteratur och många metoder för att stimulera en begåvad elev. 
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6. Avslutande ord 
 
Arbetet har varit mycket lärorikt och intressant och jag som blivande lärare har fått en bredare 
kompetens som pedagog speciellt i frågan hur jag som blivande lärare skall kunna hitta och 
hjälpa högpresterande elever i deras utveckling. Genom att intervjua lärare och elever samt att 
studera lämplig litteratur har det gett mig många tips och idéer, som jag som blivande lärare 
kommer att ta med mig i mitt framtida yrke.  
 
Syftet med examensarbetet var att få insikt i hur lärare undervisar högpresterande elever i 
matematik samt hur högpresterande elever upplever undervisningen i matematik och vilka 
arbetssätt som gynnar de högpresterande eleverna, vilket jag tror att jag har uppnått. 
 
Innan jag började mitt arbete trodde jag att högpresterande elever fick för lite uppmärksamhet 
från lärarna och att eleverna oftast fick arbeta på egen hand, detta var enligt min undersökning 
på sätt och vis fel, då lärarna gärna stödjer, uppmärksammar och stimulerar de högpresterande 
eleverna på olika sätt. Lärarna tyckte att det hade varit skönt med lite mer tid, då tiden oftast 
rinner i väg när man har roligt.  
 
Då min undersökning är ganska liten kan jag inte säga om mitt resultat gäller för andra skolor. 
För att kunna generalisera skulle det behövas ett större antal intervjupersoner.  
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7. Förslag till vidare forskning: 
 
Med utgångspunkt i mina resultat och den litteratur och forskning jag tagit del av tycker jag 
mig se ett behov av vidareforskning. Som fortsatt forskning kan jag föreslå att studien utförs 
under en längre försöksperiod i flera olika klasser. Det skulle också vara intressant att jämföra 
flera klasser och se om det då finns några skillnader på kunskaperna hos eleverna. 
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Bilaga 1: information till föräldrar och barn 
 
Hej!  
 
Jag heter Linda Borup och läser på lärarprogrammet i Halmstad för att bli lärare i matematik 
och naturkunskap. Denna termin skriver jag min c-uppsats som kommer att handla om elever 
som har lätt för matematik. 
 
Jag skulle vilja observera ert barn några timmar under skolundervisningen samt göra en 
intervju rörande hans/hennes upplevelser av matematikinlärning och matematikförståelse.  
 
Intervjun och observationerna är konfidentiella, det vill säga det är bara jag och mina 
handledare som har tillgång till det som kommer fram under observationen och intervjun. 
Skola, klasser och intervjupersoner kommer att avidentifieras och det innebär att inga elever 
kommer att kunna identifieras. Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta eller 
avböja att svara på en fråga. 
 
Eftersom ditt barn är under 15 år måste jag, utöver barnets godkännande även ha målsmans 
medgivande och underskrift för att få genomföra intervjun. 
 
Tack så mycket för hjälpen! 
 
 
Vänliga hälsningar: 
Linda Borup  
 
 
Linda Borup  
Mobil: XX  
e-post: XX  

 
Handledare vid Högskolan i Halmstad är 
Birgitta Svensson och Jan-Olof Johansson 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ja, jag ger härmed mitt tillstånd att mitt barn får vara med i undersökningen: 

 
Barnets namn: __________________________ 
Förälders namn: ________________________ 
Ort:__________________________________ 
Datum:_______________________________ 
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BILAGA 2  
 
INTERVJUFRÅGOR TILL LÄRARE 
 
A- Bakgrundsfrågor om klassen 
 

– Hur många elever finns det i din klass och hur många av dem har lätt för 
   matematiken? 
 
– Finns det någon eller några elever som utmärker sig speciellt bland de elever  
   som har lätt för matematiken, i så fall hur? 
 
– Hur der könsfördelningen ut bland de elever som har lätt för matematiken? 
 
– Fördelar du betygen på något speciellt sätt i klassen, hur? 
 

B- Lärarens åsikter 
 

– Vad är utmärkande för en elev som har lätt för matematik och har dessa elever  
   något gemensamt?  

 
– I läroplanen står det att vi skall ge elever med särskilda behov det stöd de  
   behöver. Hur tolkar du detta? 

 
– Tycker du att elever som har lätt för matematiken behöver särskild 
   undervisning och i så fall vilken? 

 
– Vad tror du händer med elever som har lätt för matematik om de inte får 
   den undervisning de behöver? 

 
C- Bakgrundsfrågor om läraren 
 

– Vad heter du och hur gammal är du? 
 

– Vilken lärarutbildning har du och vilka ämnen? 
 

– Hur länge har du jobbat som matematiklärare? 
 

– Trivs du att undervisa elever i matematik och i så fall vad är det som gör att du  
   trivs? 

 
– Har du fått någon speciell utbildning i att ta hand om elever som har lätt för   
   matematik? 

 
– Hur undervisar du elever som har lätt för matematik?  
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BILAGA 3 
 
INTERVJUFRÅGOR TILL ELEVER 
 
A- Bakgrundsfrågor om familjen 
 

   – Har du några syskon, har de lika lätt för matematiken som du har? 
 
   – Om du får VG i slutbetyg skulle du och dina föräldrar bli nöjda, förklara. 
 
   – Får du hjälp hemma om du fastnar på någon uppgift och i så fall vem hjälper 
     dig? 
 
   

B- Elevens åsikter 
 

– Har du någon gång under din skoltid haft problem med matematiken, vad var  
   det som hände och vad fick dig att komma vidare? 

 
– Finns det flera tillfällen då du tycker matematiken är intressant, och i så fall  
   vad gör den intressant för dig? 

 
– Har du gjort något matematikprov som gick riktigt dåligt, vad var det som 
   gjorde att det gick dåligt och hur hade du förberett dig för provet? 

 
– Nu vill jag istället att du funderar på ett matematikprov som gick riktigt bra,  

vad var det som gjorde att det gick så bra och hur hade du förberett dig för       
provet? 

 
– Brukar uppgifterna i boken vara för lätta för dig, om du tycker det får du annat 
   material att arbeta med då? 

 
– Är det lättast att räkna hemma eller i skolan och varför? 

 
– Brukar du vara med på lektionsgenomgångarna i klassen eller jobbar du  
   självständigt och vad anser du om detta arbetssätt? 

 
– Har du lätt för att koncentrera dig på lektionerna om inte vad är det som stör? 

 
– Brukar du fråga om hjälp i skolan, vilka tal brukar du fastna på? 

 
– Brukar du lösa uppgifter på annat sätt än din lärare, hur? 

 
– Föredrar du att arbeta enskilt eller i grupp och varför? 

  
– Vilken undervisningsform föredrar du och varför? 
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C- Bakgrundsfrågor om eleven 
 

– Tror du på dig själv att du klarar alla uppgifter du stöter på i böckerna?    
 

– Är du alltid motiverad till att räkna förklara varför/varför inte du är det. 
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