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Abstract  

Tidigare forskning pekar på att höga prestationer inte är konstanta. Elevernas motivation och 
prestationer är något man måste träna upp och underhålla i sin undervisning. Det är framförallt 
tre olika undervisningsstrategier forskare lyfter som anses främja ett fortsatt lärande hos 
högpresterande elever i matematik; acceleration, berikning och differentiering. Det framgår 
dock att undervisningsstrategierna kan bli kontraproduktiva om läraren inte genomför de på ett 
korrekt sätt, därför är det viktigt att läraren trivs och tycker strategierna fungerar praktiskt både 
för sig själv och eleverna. I min studie ville jag med hjälp av en webbenkät undersöka vilka 
strategier grundlärare i årskurserna 1-6 väljer att använda för att främja ett fortsatt lärande när 
de undervisar högpresterande elever i matematik. Jag ville även undersöka om lärarna upplevde 
några större utmaningar med att undervisa dessa elever för att synliggöra olika faktorer som 
kan påverka lärares förutsättningar att undervisa högpresterande elever i matematik av 
hög kvalité. Resultatet av min studie visar att de metoderna lärarna väljer att använda går under 
de tre undervisningsstrategierna som forskningen anser främja ett fortsatt lärande. Många av 
metoderna stödjer även Jungerts (2014) teorier om de tre grundläggande behoven (kompetens-
, samhörighets- och autonomibehovet) som måste tillfredsställas för att främja motivation och 
höga prestationer. I studien framkom det dock flera faktorer som kan påverka förutsättningarna 
att skapa undervisning av hög kvalité. Bland annat tidsbrist, otillräckliga kunskaper, avsaknad 
av material, verktyg och resurser.  
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Förord  
Denna studie är skriven höstterminen 2020 av Malin Granberg på 
grundlärarutbildningen f-3, Högskolan Kristianstad. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng 
och har skrivits på avancerad nivå.  

Tack! 
Jag vill rikta ett stort tack till alla lärare som tog sig tiden att svara och engagera sig i 
min studie. Jag vill även tacka min gamla matematiklärare på gymnasiet. Jonas, din tro 
på mig väckte livslång lust att lära.  
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1. Inledning  

Under mina verksamhetsförlagda praktiker och arbetslivserfarenheter från olika 

grundskolor har jag fått uppfattningen om att högpresterande elever med bred 

kompetens och brinnande intresse många gånger bromsas upp och försummas. Istället 

riktas oftast fokus mot de elever som riskerar att inte nå lärandemålen. I läroplanen 

framgår det tydligt att undervisningen skall ”främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2019, s.1) och ” främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2019, s.2). Trots detta kom 

Skolinspektionen i en kvalitetsgranskning fram till att över 40 procent av lektionerna i 

matematik bedömdes ge låg grad av stimulans och utmaningar (Skolinspektionen, 

2018). Wistedt (2005) påpekar att höga prestationer inte är konstanta, elevernas 

motivation och prestationer är något man måste träna upp och underhålla. Pettersson 

(2008) nämner att det inte alltid är så lätt att bedriva den undervisningen som egentligen 

krävs eftersom läraren många gånger förväntas att ta ansvar för en stor grupp elever med 

olika förutsättningar, kunskaper och motivation. Alla eleverna skall dessutom utifrån 

sina olika behov bli stimulerade med anpassade arbetsformer, material och olika 

tillvägagångssätt. Detta kräver inte bara tid och engagemang, utan även kunskaper om 

olika undervisningsstrategier och forskningsteorier (Pettersson, 2008). Vilka 

förutsättningar lärare egentligen har att undervisa högpresterande elever i matematik av 

hög kvalité är intresseväckande eftersom alla elever har rätt till en undervisning där ett 

fortsatt lärande skall främjas (Skolverket, 2019).  

1.1 Syfte  

Tidigare forskning pekar på att höga prestationer inte är konstanta. Elevernas motivation 

och prestationer är något man måste träna upp och underhålla i sin undervisning. Det är 

framförallt tre olika undervisningsstrategier forskare lyfter som anses främja ett fortsatt 

lärande hos högpresterande elever i matematik; acceleration, berikning och 

differentiering. Det framgår dock att undervisningsstrategierna kan bli kontraproduktiva 

om läraren inte genomför de på ett korrekt sätt, därför är det viktigt att läraren trivs och 
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tycker strategierna fungerar praktiskt både för sig själv och eleverna.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka undervisningsstrategier grundlärare i 

årskurserna 1-6 väljer att använda för att främja ett fortsatt lärande hos högpresterande 

elever i matematik. Detta för att skapa en överblick på vilka undervisningsstrategier 

lärare anser vara praktiska att arbeta med. Lärarnas metodval synliggör även till viss del 

vilken kvalité på undervisningen högpresterande elever får. Vidare kommer jag 

undersöka om lärare anser att det finns några utmaningar med att undervisa 

högpresterande elever. Detta för att synliggöra olika omständigheter som kan påverka 

lärares förutsättningar att undervisa högpresterande elever i matematik av hög kvalité.  

1.2 Frågeställning  
- Vilka undervisningsstrategier använder lärare i årskurserna 1-6 för att främja ett 

fortsatt lärande hos högpresterande elever i matematik?  

- Anser lärarna att det finns några utmaningar med att undervisa högpresterande elever 

i matematik?  
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2. Forskningsbakgrund  

I denna del redogör jag det samlade vetenskapliga kunskapsläget avseende 

undervisningsstrategier som främjar ett fortsatt lärande hos högpresterande elever i 

matematik. Här definieras även centrala begrepp och teorier som ligger till grund i min 

studie.  

2.1 Högpresterande elever  

Det finns ingen entydig definition av begreppet högpresterande elever eftersom olika 

forskare använder olika beskrivningar men Wistedt (2005) påpekar att det är vanligt att 

man inte särskiljer på högpresterande elever och begåvade elever trots att de egentligen 

är två olika grupperingar. Wistedt (2005) nämner att begreppen högpresterande och 

begåvade elever är väldigt vida begrepp och kan inte specificeras precist eftersom de i 

många fall används på olika individer som skiljer sig åt. Wistedt (2005) menar också på 

att det är oerhört svårt att avgöra om en elev har en speciell fallenhet eller om den bara 

har ett inre och yttre driv till matematik. Varje elev är unik, en del är snabba, en del 

behöver reflektera och testa sina teorier innan de ger sig till svars, det finns en rad olika 

varianter av högpresterande och begåvade elever i matematik (Wistedt, 2005). 

Skolverket (2012) benämner högpresterande elever som motiverade och har en god 

attityd till matematik medan begåvade elever har en fallenhet att förstå matematik i en 

annan utsträckning. Pettersson (2008) skriver att begåvade elever inom matematik har 

speciella matematiska förmågor medans en högpresterande elev utmärker sig genom 

goda prestationer och höga resultat. Att vara en högpresterande elev betyder dock inte 

per automatik att det är en begåvad elev och är man en särskilt begåvad elev betyder det 

inte alltid att man är högpresterande (Wistedt, 2005). Enligt Bates och Munday (2005) 

är en högpresterad elev någon som presterar eller har förmågan att prestera på̊ en högre 

nivå̊ än sina klasskamrater i ett eller flera ämnen. De faktorer som orsakar en elevs höga 

prestation i matematik kan vara olika. Det kan bero på elevens matematiska förmågor, 

begåvning, motivation, intresse och omgivning samt hur undervisningen bedrivs. Både 

Kim (2006) och Rotigel (2004) skriver att det finns en del olika faktorer som skiljer sig 
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åt mellan högpresterande och begåvade elever. Högpresterande elever brukar arbeta hårt 

för att komma framåt, de ser svaren på uppgifterna som ett mål. De lyssnar ofta effektivt 

och lär sig snabbt strategier. Begåvade elever brukar däremot vilja komma in djupare på 

uppgifterna. De är inte alltid nöjda med att endast se svaret, de vill ställa vidare frågor, 

utreda och se andra möjliga kopplingar. Gemensamt för de ovan nämnda definitionerna 

är att synen på högpresterande elever kan skiljas något åt men att de oftast utmärker sig 

genom höga resultat och prestationer och att de framförallt drivs av motivation. 

2.2 Motivation  

Motivation är en av anledningarna till varför elever drivs till att prestera högt (Adamma, 

2018; Baker & Robinson, 2017; Bates & Munday, 2015; Jungert, 2014; Kim ,2006; 

Wistedt, 2005). Adamma (2018) och Jungert (2014) är några av de forskarna som 

studerat elevers motivation i förhållande till prestation. Båda är eniga i att det finns 

kopplingar mellan höga prestationer och motivation. Jungert (2014) är tydlig med att 

det finns olika typer av motivation och att man skall skilja på inre motivation och yttre 

motivation. Med yttre motivation engagerar sig eleverna på grund av krav från yttre 

faktorer, det kan tillexempel vara att eleven vill vara läraren till lags och göra 

uppgifterna trots att viljan egentligen inte finns där. Betyg är också en faktor som brukar 

påverka den yttre motivationen (Jungert, 2014). Inre motivation däremot handlar om att 

eleven har ett eget driv och vilja att genomföra och undersöka saker. Elever som är 

högpresterande har oftast en inre motivation som driver de framåt (Adamma, 2018; 

Jungert, 2014). Att främja elevernas inre motivation kan vara utmanande men det finns 

faktorer och strategier som påvisat positiva effekter skriver Jungert (2014) i sin artikel. 

Jungert (2014) skriver att eleverna måste få tre viktiga grundläggande behov 

tillgodosedda för att känna inre studiemotivation; Kompetensbehovet, 

samhörighetsbehovet och autonomibehovet. Kompetensbehovet stimulerar man genom 

att ha kunskapsutvecklande undervisning. Detta innebär bland annat att innehållet skall 

vara anpassat efter eleverna och att läraren besitter ämneskunskaper som förmedlas på 

mottagligt sätt hos eleverna. Samhörighetsbehovet tillgodoser man genom samhörighet 

och interaktion med andra elever.  Autonomibehovet uppfylls genom att eleverna ges 

möjlighet att påverka sin utbildning. Delaktighet och självständighet är två viktiga 
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begrepp för att främja motivation skriver Jungert (2014). Han menar på att de eleverna 

som får vara delaktiga och involverade i det som skall undervisas har också en mer 

positiv inställning till lärandet. Att eleven ibland får jobba självständigt och utforska 

saker på egna hand är en viktig faktor som främjar inre motivation (Jungert, 2014).  

Adamma (2018) skriver att det är stor skillnad att undervisa elever som drivs av inre 

motivation och de elever som endast har yttre motivation. Elever med inre motivation 

deltar både fysiskt och mentalt under lektionerna. De är fokuserade och har en positiv 

inställning till inlärningsprocessen. De ställer frågor, tar sig an utmaningar och gillar 

utveckling. Adamma (2018) påtalar att motivation är en väsentlig faktor i 

lärandeprocessen och att det borde vara ett grundläggande mål i all undervisning.  

2.3 Att undervisa högpresterande elever  

I dagens läroplan står det att undervisningen skall ”främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2019, s.1) och ” främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2019, s.2) men trots det visar 

forskningen på att många högpresterande elever blir missgynnade. Pettersson (2008) 

nämner att flertalet högpresterande elever blir försummade och att de elever som inte 

uppnår kunskapskraven prioriteras. Att svaga elever skall prioriteras är i enlighet med 

dagens läroplan. ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Skolverket, 2019, s.2 ). Rotigel (2004) 

menar på att läroplanen måste bearbetas och stödja högpresterande elever mer. I dagens 

läroplan (Lgr11) finns det inga specifika riktlinjer som ger högpresterande och begåvade 

elever rätt till stöd för en högre nivå på utbildning men som lärare har man ändå ett 

politiskt uppdrag att främja ett fortsatt lärande hos samtliga elever (Skolverket, 2019). 

Barger (2001) skriver att högpresterande och begåvade elever allt för ofta får alldeles 

för lite stöttning, att det är ett vanligt missförstånd att högpresterande elever klarar sig 

själva. Precis som alla andra elever, behöver även de högpresterande bli undervisade. 

Matematik är inte bara siffror och tal, det är ett samspel med matematiska begrepp och 

processer, det är inget man lär av sig själv (Barger, 2001). Även (Wistedt, 2005) påtalar 
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hur viktigt det är att de högpresterande eleverna får tillräckligt med stöd för att de inte 

skall prestera långt under sin egentliga kapacitet. Wistedt (2005) nämner i sin artikel att 

det inte är statiskt att vara högpresterande, det är något man måste underhålla och främja. 

Utan stöd och motivation kan många elever tappa sitt driv i matematiken och samhället 

kan förlora många förmågor (Barger, 2001).  

Forskare är överens om är att högpresterande behöver stöttning, motivation och 

utmaningar för att utveckla sitt lärande (Barger, 2001; Bates & Munday, 2005; Kim, 

2006; Pettersson, 2008; Pettersson & Wistedt, 2013; Rotigel, 2004). Genom olika 

strategier kan man som lärare skapa en god förutsättning för ett fortsatt lärande hos 

högpresterande elever. Det finns ingen specifik strategi som fungerar för samtliga 

högpresterande elever eftersom alla är olika (Pettersson & Wistedt, 2013) men enligt 

Kim (2006), Mellroth (2018), Rotigel (2004) och Szabo (2017) finns det främst tre olika 

grundstrategier för att främja ett fortsatt lärande hos de högpresterande eleverna inom 

matematik. Acceleration, berikning och differentiering.  

2.4 Accelererande undervisning  

Med acceleration menar man att eleverna får jobba på i sin egna takt istället för att 

anpassa sig till klasskamraterna (Szabo, 2017). Acceleration kan ske under en ordinarie 

matematiklektion men det kan också utspela sig genom att den högpresterande eleven 

får ha matematikundervisning tillsammans med en högre årskurs. Med undervisning i 

en högre årskurs ökar inte bara accelerationen, det ökar möjligheterna till att få 

genomgångar på en högre nivå och att möta elever som är kunskapsmässigt mer jämlika 

(Pettersson, 2008). Szabo (2017) och Kim (2006) skriver att acceleration främjar 

lärandet hos de högpresterande eleverna eftersom de slipper vänta in sina klasskompisar 

och lägga tid på att repetera uppgifter de redan kan. Upprepning är ofta en bidragande 

faktor till att elever blir omotiverade nämner Szabo (2017) i hans kunskapsöversikt. Kim 

(2006) skriver att acceleration ger eleverna möjligheter att arbeta i en snabbare takt mot 

högre mål än de som anges i läroplanen för att tillgodose sina lärandebehov. Både 

Mellroth (2018) och Szabo (2017) nämner att acceleration bör kombineras med andra 

strategier för att inte eleven skall tappa sin motivation. Ett vanligt misstag är att låta 
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högpresterande elever arbeta på intensivt individuellt och förvänta sig att de ska klara 

sig själva. Precis som alla andra elever behöver de stöttning och en strukturerad plan för 

sitt lärande (Pettersson & Wistedt, 2013). Kim (2006) har i sin artikel sammanställt olika 

för- och nackdelar med undervisningsstrategin acceleration. Hon nämner bland annat att 

det rent ekonomiskt är en fördelaktig strategi för skolan eftersom det oftast inte kräver 

någon extrapersonal. Hon nämner också att högpresterande elever ofta blir motiverade 

av att få jobba i sin egna takt och att acceleration passar en bred ålderskategori. Hon 

lyfter att den starkaste kritiken mot strategin är att de högpresterande eleverna inte 

garanteras någon kvalitetsundervisning, eftersom de i många fall själva blir ansvariga 

för sitt lärande. Kim (2006) påpekar även att det sociala samspelet många gånger blir 

lidande eftersom genomgångar och diskussioner kan bli svårare att genomföra om 

eleverna ligger på väldigt olika nivåer, det medför att de elever som arbetar med 

acceleration i sin ordinarie klass kan känna sig isolerade.  

Szabo (2017) har gjort en stor forskningsöversikt där han redovisar pedagogiska 

undervisningsstrategier relaterade till högpresterande och begåvade elever. Genom att 

granska och analysera cirka 180 stycken vetenskapliga artiklar sammanställde han ett 

resultat där bland annat undervisningsstrategin acceleration och lyftes fram. Szabo 

(2017) lyfter flertalet för- och nackdelar med strategin. Acceleration anses vara väldigt 

gynnande för högpresterande och begåvade elever kunskapsmässigt, under förutsättning 

att det sker genom frivilligt deltagande och under en begränsad tid. Eleverna måste själv 

vilja arbeta i ett högre tempo, annars blir acceleration som undervisningsstrategi bara 

kontraproduktivt, skriver Szabo (2017). Att acceleration bara skall ske under en 

begränsad tid är dels för att förhindra stress och bibehålla motivationen men också för 

att acceleration påverkar den sociala situationen för eleven. Szabo (2017) tydliggör flera 

gånger om i sin kunskapsöversikt att acceleration bör kombineras med andra 

undervisningsstrategier, gärna tillsammans med berikning och differentiering. I 

kunskapsöversikten lyfter Szabo (2017) att olika matematikkurser och 

fördjupningsgrupper med acceleration utanför ordinarie skoltid som bygger på frivilligt 

deltagande och samhörighet har visat stora skillnader på elevers kunskapsutveckling.  
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Effekterna av accelererande undervisning i en högre årskurs  

Vialle (2001) gjorde en studie med syfte att utforska de akademiska, sociala och 

emotionella effekterna av acceleration på de elever som hoppade över minst en årskurs 

i undervisningen. Studien genomfördes på sex olika elever i åldrarna 6-16 år. Data 

samlades in under en sjumånadersperiod och omfattade flera intervjuer med eleverna, 

deras familjer och deras lärare, tillsammans med skolrapporter och standardiserade 

testresultat. Eleverna som ingick i studien hade förflyttat sin undervisning till en 2-3 år 

högre årskurs. Samtliga elever utmärkte sig snabbt i skolan, några genom att vara 

högpresterande och några genom att vara väldigt understimulerade och rastlösa. Trots 

att samtliga elever ansågs ha betydligt högre förståelse, resultat och prestation jämfört 

med de andra eleverna i klassen fick de genomgå flertalet tester, såsom IQ-test och olika 

intelligenstester innan skolorna ens påbörjade en utvecklingsplan. Både lärare och 

elevernas föräldrar kände stort motstånd från bland annat rektorer och olika styrelser när 

förflyttning kom på tal. Rektorerna ville främst försäkra sig om att det fanns tillräckligt 

med grund för en förflyttning och att eleverna skulle vara mentalt och socialt mogna för 

att involveras i högre årskurser.  

Samtliga sex elever påvisade förbättrade testresultat efter accelerationen. Fem av 

eleverna i studien upplevde att förflyttningen gick bra och de kände inte att det medförde 

några negativa effekter, snarare tvärt om. De blev mer motiverade till lektionerna och 

ansåg att de fick mer utmaningar än innan. Eleverna själva märkte inte någon skillnad 

socialt jämfört med innan. Även föräldrarna till eleverna hade positiv inställning till 

undervisning i högre årskurser. De angav att deras barn verkade tycka det var roligare 

med skolan efter förflyttningen. En av de sex eleverna som ingick i studien började 

redan sex veckor efter förflyttningen känna sig understimulerad och en aning missnöjd 

över klassens tempo. Det dröjde inte länge innan eleven ännu en gång presterade högre 

än genomsnittet även i den nya klassen. Trots det anser eleven att förflyttningen gav en 

positiv emotionell inverkan.  
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2.5 Berikande undervisning  

Genom att ha berikande undervisning låter man eleverna fördjupa sig inom vissa 

områden sidan om den ordinarie undervisningen. Dessa områden kan man anpassas 

utifrån elevernas intresse. Berikning är oftast väldigt motiverande för de högpresterande 

eleverna då de kan få möjlighet att vara med på gemensamma genomgångar och vara 

delaktiga i gruppuppgifter samtidigt som de får möjlighet att utveckla sina förmågor 

(Barger, 2009).  

Många lärare som arbetar med berikning som undervisningsstrategi använder ett 

grundmaterial till alla eleverna, tillexempel en matematikbok. Högpresterande elever får 

då först göra delar av de ordinarie uppgifterna för att sedan arbeta vidare med fördjupat 

material och svårare uppgifter. Inom berikning är det vanligt att de högpresterande 

eleverna får utveckla sina matematiska förmågor genom tillexempel öppna 

problemlösningar (Pettersson & Wistedt, 2013). Även Barger (2009) förespråkar 

problemlösning, hon nämner att det motiverar en stor del av eleverna och utvecklar 

elevernas sätt att tänka matematiskt. Rika problemlösningsuppgifter har dess fördel att 

eleverna kan upptäcka mönster och samband och reflektera över olika 

lösningsstrategier. Detta skapar reflektioner hos eleverna och kan till fördel användas i 

diskussioner (Pettersson & Wistedt, 2013). Problemlösningsuppgifter är något som både 

Szabo (2017) och Mellroth (2018) också är positiva till, problemlösning används till 

fördel både vid elevens egna kognitiva lärandeprocess men också som 

motivationshöjande gruppuppgifter eftersom de ger stora möjligheter till givande 

diskussioner med andra klasskamrater. Szabo (2017) skriver att öppna 

problemlösningsuppgifter passar många elever eftersom eleverna själva har möjligheter 

att påverka utgångspunkterna. Både Pettersson (2008) och Szabo (2017) nämner att det 

är viktigt att man som lärare vet var eleverna ligger kunskapsmässigt när man arbetar 

med berikning, annars kan det vara svårt att tillgodose deras behov genom fördjupat 

material. Szabo (2017) påtalar hur viktigt balansen är i uppgifterna eleverna får. De får 

inte vara för svåra, men inte heller för enkla.  
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2.6 Differentierad undervisning  

Nationalencyklopedin (2019) förklarar differentiering som ”uppdelning, skapande eller 

uppkomst av skillnader (differenser) inom något som först va enhetligt”. När man 

använder differentiering anpassar man uppgifterna till mottagarna, man tar bland annat 

hänsyn till individens/elevernas mognad, förmågor, förutsättningar, erfarenheter, 

intressen och behov (Vinterek, 2006). Differentiering används oftast genom 

individualisering eller genom nivågruppering.  

Vinterek (2006) har i sin kunskapsöversikt kategoriserat fem områden som man kan 

hänsyn till när man differentierar undervisningen; - Tempo - Nivå - Omfång - Metod – 

Intresse.	 Med dessa kategoriseringarna menar Vinterek (2006) på att man kan 

differentiera undervisningen på flera olika sätt. Man behöver inte alltid förändra 

innehållet, utan istället anpassa tempot, nivån eller omfånget på uppgifterna så de passar 

eleven.  

Differentiering på individnivå  

Differentiering på individnivå brukar man kalla för individualisering. Anpassningar 

görs till den enskilda individen. I individualisering accepterar man elevers olikheter och 

erbjuder utmanande uppgifter utifrån elevernas förutsättningar (Mellroth, 2018). 

Likvärdig undervisning baserad på den enskildes behov och förutsättningar är något 

skolverket står bakom (Skolverket, 2019). Individualisering betyder inte att eleverna 

skall arbeta enskilt, det går alldeles utmärkt att ha gemensamma genomgångar och 

övningar om man anpassar innehållet (Mellroth, 2018). Vinterek (2006) och Mellroth 

(2018) förespråkar öppna uppgifter när man har gemensamma genomgångar och 

övningar i klassrummet. Exempel på en sådan övning kan vara: Läraren skriver talen 6 

och 60 på tavlan. Eleverna får till uppgift att komma på så många kombinationer som 

möjligt där totalen blir antingen 6 eller 60. Eleverna kan sedan gruppvis eller i helklass 

lyfta olika svar. Uppgiften är öppen och differentierad eftersom den möjliggör olika 

nivåer för eleverna (6 eller 60), eleverna kan använda sig av olika metoder (addition, 

multiplikation etc.) samt är öppen olika tempo och omfång.  
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Vinterek (2006, s.47) har gjort en tabell för att tydliggöra skillnaderna mellan total 

individualisering och ingen individualisering.  

Tabell 1 

Total individualisering  Ingen individualisering  

Varje elevs arbete är inriktat på att nå ett för just 

hans/hennes förutsättningar och intressen 

avpassat mål.  

Lika för alla elever  

Instruktioner ges till en elev i sänder  Alla elever får samma instruktion  

Antalet uppgifter och svårighetsgrad varierar 

från elev till elev  
Alla elever arbetar med samma uppgifter  

Varje elev arbetar i sin egen takt och med 

metoder och hjälpmedel som passar 

honom/henne  

Eleverna "styrs" av läraren och arbetar alla 

i samma takt och på samma sätt  

Läraren värderar varje elevs arbete med 

utgångspunkt från elevens förutsättningar och 

de mål eleven och läraren satt upp för eleven  

Läraren värderar elevens arbete genom att 

jämföra hans prestationer med övriga 

elever  

   
I tabellen framgår det en tydlig differentiering mellan total individualisering och ingen 

individualisering. Vinterek (2006) nämner i forskningsöversikten att individualisering 

har positiva effekter på elevernas kunskapsutveckling men att det kräver både tid, 

kunskap och engagemang från läraren, vilket resulterar i att individualiseringen många 

gånger utmynnar i enskilt arbete för eleverna som i sin tur leder till att eleverna blir 

mindre engagerade (Vinterek, 2006).  

Differentiering genom nivågruppering  

Nivågrupperingar, eller begreppet ability grouping som många forskare använder sig 

av, är en differentiering av undervisningen där eleverna delas in efter kunskapsnivå. 
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Man eftersträvar homogena grupper, grupper där eleverna är så likartade som möjligt 

(Pettersson, 2008; Szabo, 2017). Genom att dela upp eleverna efter deras kunskapsnivå 

får de högpresterande elever chans att utforska områden de kanske inte mött på i den 

ordinarie undervisningen, nivågruppering bidrar också till att högpresterande elever kan 

16 ha djupare diskussioner med andra elever på liknande nivå. (Pettersson, 2008). 

Interaktion med andra likasinnade elever är viktigt för elevernas utveckling (Jungert, 

2014). Även Szabo (2017) nämner att det är en stor fördel för högpresterande elever att 

få samverka med andra elever som besitter liknande driv och förmågor som de själva. 

Nivågrupperingar kan ske inom klassrummet men också i samverkan med andra klasser 

och årskurser. Szabo (2017) poängterar att det är viktigt att läraren verkligen känner till 

elevernas kunskapsnivåer innan de delas in i olika grupper vilket kan försvåras betydligt 

när man arbetar klassöverskridande.  

Olika former av gruppbaserad differentiering både hyllas och kritiseras hos olika 

forskare. Szabo (2017) nämner i sin studie att de högpresterande eleverna som fick 

undervisning genom nivågruppering i kombination med acceleration under ett år visade 

bättre resultat än de högpresterande eleverna som deltog i en heterogen 

klassrumsundervisning. En av nackdelarna med nivågruppering är att det påvisats att det 

kan leda till att klassen delas upp socialt och kunskapsmässigt, vilket kan leda till stress 

och prestationsångest hos eleverna (Pettersson, 2008). Wallby (2001) nämner i sin 

forskningsöversikt flera svårigheter med nivågruppering, bland annat kan det vara svårt 

för lärare att avgöra och placera eleverna i rätt grupp. Wallby (2001) skriver att 

grupperna oftast baseras utifrån ett kunskapstest som eleverna har fått göra men att varje 

enskild elevs kunskaper kan skiljas åt beroende på vad som testas av. Wallby (2001) 

nämner också att det finns en risk att lärarna sätter sina förväntningar utifrån vilken 

nivågrupp eleverna tillhör. Detta kan bidra till att eleverna i de lägsta grupperna inte 

alltid ges möjligheter att möta på områden som läraren bedömer som svåra. 

Nivågrupperingar kan även upplevas som diskriminerande mot eleverna och att 

elevernas självkänsla och självbild kan påverkas (Wallby, 2001). Det är inte heller helt 

ovanligt att det förkommer stress i de högpresterande grupperna. Wallby (2001) påpekar 

att man inte får glömma att grupperna fortfarande, till viss del, är heterogena och innehar 

skillnader elever emellan, trots att man försökt dela in de så homogen som möjligt.  
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Från heterogena grupper till homogena grupper  

Boaler (2000) gjorde en fyraårig studie på sex olika grundskolor där hon genom 

frågeformulär, intervjuer och observationer granskade elevernas attityd och prestationer 

i matematik där de gick från heterogena grupper till homogena grupper. Studien hade 

närmare 1000 stycken deltagande elever. Hon ville framförallt se om elevernas attityd 

och prestationer påverkades och vad det blev för förändringar när de använde 

homogengruppering istället för heterogen. Studien genomfördes på grundskolor som 

arbetade klassöverskridande och det var endast elever som deltog och svarade i 

frågeformulären samt intervjuerna.  

Redan i ganska tidigt skede kunde Boaler (2000) konstatera att det var väldigt många 

elever som var missnöjda över deras grupplaceringar och det var inte bara eleverna från 

de ”sämre” grupperna som man först skulle tro, utan missnöjet var även vanligt 

förekommande i de mer avancerade grupperna. Medan eleverna i de lägre grupperna 

kunde uppleva att de var understimulerade och att lärarna hade alldeles för låga krav 

kunde de högpresterande elever uppleva att det var alldeles för höga förväntningar, 

stress och press för att lyckas. Att eleverna kände sig missplacerade kan ha varit en 

bidragande faktor till deras attityd och känslor men Boaler (2000) poängterar att man, 

oavsett om det är en homogen grupp kunskapsmässigt, är väldigt olika. Elevernas 

kunskapsnivåer är dessutom temporära och kan skilja beroende på vad som testas och 

även om man kunskapsmässigt är på samma nivå kan man arbeta i olika takt, ha olika 

styrkor, svagheter m.m.  

Boaler (2000) upptäckte att elevernas inställning till undervisningsstrategin 

återspeglade sig i deras resultat. Missnöjda elever hade av olika anledningar svårt att 

prestera på matematiklektionerna och blev missgynnande av nivågrupperingen. Många 

elever, från alla olika nivåer, angav vid både intervjuerna och frågeformuläret att de 

kände sig väldigt stressade över ”gränserna” mellan grupperingarna. Några var oroliga 

för att bli förflyttade till en lägre grupp om de inte presterade tillräckligt bra och vissa 

ville inte prestera ”för bra” eftersom de ville behålla sin placering i gruppen.  

Under observationerna upptäckte Boaler (2000) att nivågrupperingarna upplevdes som 
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en ”statusgrej” hos eleverna och att det förekom påhopp utifrån vilken grupp de 

tillhörde. Det framkom i intervjuerna att vissa elever kände att de var tvungna att 

”anpassa sig” efter gruppen för att inte dra till sig för mycket uppmärksamhet, gick man 

tillexempel i den högsta nivågruppen upplevde eleverna att det förväntades att de skulle 

ha en snabbare förståelse och undvek i många fall att räcka upp handen och be om 

förtydliganden. Vid observationerna visade det sig att eleverna i de lägsta grupperna 

fick lärare som inte alltid hade relevant utbildning för att bedriva matematik medans 

eleverna i de högre grupperingarna fick mer kompetenta lärare. I frågeformulären och 

intervjuerna nämnde vissa elever att de kände sig prioriterade och värderade efter deras 

grupplacering, dels av andra elever, men också av lärarna. De eleverna som var 

tillfredsställda med sina placeringar återspeglade detta med goda resultat. Dessa 

eleverna fick efter nivågrupperingarna överlag högre resultat än innan. Nöjda elever 

beskrev att det var lugnande och motiverande att ha andra elever på liknande nivå kring 

sig.  

Boaler (2000) skriver att differentiering kräver lika mycket från läraren som från 

eleverna för att bli lyckat. Boaler (2000) antyder i sin studie att många lärare verkar ha 

dåliga kunskaper om hur differentiering skall användas. Vid observationerna framgick 

det att några av lärarna saknade grundläggande vetskap om var eleverna som individ 

befann sig kunskapsmässigt. Boaler (2000) anser att det är en av de viktigaste faktorerna 

att ta hänsyn till när man skall planera och genomföra differentierad undervisning. Att 

vara vaksam och lyhörd på eleverna är en annan faktor som Boaler (2000) lyfter för att 

differentiering skall ge god effekt.   

2.7 Sammanfattning av acceleration, berikning och 

differentiering. 

Sammantaget visar tidigare forskning att det framförallt är tre olika strategier främjar 

ett fortsatt lärande hos högpresterande elever. Acceleration, berikning och 

differentiering.  
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Accelererande undervisning  

Acceleration har dess egenskap att eleverna får arbeta på i sin egna takt och slippa vänta 

in sina klasskamrater, detta medför att eleven slipper repetera uppgifter som den redan 

kan och får möjlighet att arbeta i en snabbare takt till högre mål (Kim, 2006; Mellroth, 

2018; Szabo, 2017). Den främsta kritiken mot acceleration är att eleven arbetar mycket 

självständigt och utelämnas med ett större ansvar för sitt egna lärande (Kim, 2006; 

Pettersson & Wistedt, 2013; Szabo, 2017). Lärare har dessutom svårt att inkludera 

eleven i den ordinarie undervisningen eftersom de oftast ligger så långt fram och många 

gånger hinner de inte heller få möjligheter till individuella genomgångar (Kim, 2006).  

Berikande undervisning  

Berikning anses som en kunskapsutvecklande undervisningsstrategi då den möjliggör 

att eleverna får fördjupa sig inom områden som intresserar, detta motiverar eleverna till 

lärandeprocess (Barger,2001; Pettersson & Wistedt, 2013; Szabo, 2017) Genom 

berikning kan eleverna också, till skillnad från undervisningsstrategin acceleration, delta 

i gemensamma genomgångar och gruppövningar eftersom eleverna oftast utgår från 

samma material (Barger, 2001; Pettersson & Wistedt, 2013). Kritiken som lyfts mot 

berikning är att läraren måste ha väldigt bra vetskap om vart eleven befinner sig 

kunskapsmässigt, annars kan det svårt att tillgodose elevens behov med fördjupat 

material (Pettersson, 2008; Szabo, 2017).  

Differentierad undervisning  

Genom differentierad undervisning kan man anpassa det som skall läras ut efter elevens 

olika förutsättningar och behov (Vinterek, 2006). Forskarna är överens om att 

differentierad undervisning främjar kunskapsutveckling (Mellroth, 2018; Pettersson, 

2008; Szabo, 2017; Vinterek 2006). Differentierad undervisning sker främst genom 

individualisering och nivågruppering. I nivågruppering delas eleverna in efter 

kunskapsnivå, detta möjliggör att de högpresterande eleverna kan utforska områden de 

kanske inte fått i en heterogengrupp. Nivågruppering möjliggör även grupparbete och 

diskussioner med andra, likasinnade elever (Boaler, 2000; Pettersson, 2008; Szabo, 
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2017). En av nackdelarna med nivågruppering är att det har påvisats att det kan leda till 

att klassen delas upp socialt och kunskapsmässigt, vilket som i sin tur kan leda till stress 

och prestationsångest hos eleverna (Pettersson, 2008; Szabo, 2017) En annan nackdel 

är att det är väldigt svårt att placera in eleverna i en passande grupp eftersom 

kunskapsnivåerna kan variera beroende på vad man testar av (Boaler, 2000; Szabo, 

2017; Wallby, 2001).  

Forskningen visar dock på att strategierna är komplexa och att det finns både positiva 

och negativa aspekter kring de olika undervisningsstrategierna. En kombination och 

variation mellan strategierna anses ge de bästa förutsättningarna för ett fortsatt lärande 

hos de högpresterande eleverna i matematik (Boaler, 2000; Mellroth, 2018; Szabo, 

2017).  
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3. Metod  

Studien genomfördes med en kvantitativ ansats som ursprungspunkt med inslag av 

kvalitativa delar. Med kvantitativ ansats kan jag som forskare förhålla mig objektivt till 

deltagarna och genomföra mätningar med minsta möjliga påverkning av resultatet. 

Barajas (2013) nämner att det alltid finns en risk att forskaren själv, oftast omedvetet, 

påverkar resultatet. I en serveyundersökning med webbenkät som datainsamlingsmetod 

gör det lättare att ha ett objektivt förhållningssätt eftersom jag inte personligen möter 

respondenterna och frågorna kan noga förbereddas genom ett utifrånperspektiv (Barajas, 

2013).  

3.1 Surveyundersökning  

Surveyundersökning används till fördel för att samla in empiri till kartläggning. Oftast 

genomförs metoden med en kvantitativ ansats och grundar sig på standardiserade frågor 

till ett urval av personer. Serveyundersökning påminner om marknadsundersökningar 

men har till syfte att samla in uteslutande fakta till forskning. Enkäter av olika slag är 

vanliga vid surveyundersökningar. (Denscombe, 2018).  

3.2 Webbenkät 

Webbenkät är ett frågeformulär där data samlas in via nätet (Denscombe, 2018). Jag 

använde mig av en hemsida där man kunde utgå från färdiga mallar och layouts. Jag 

adderade enkelt mina egna frågor och eventuella svarsalternativ. Respondenterna fick 

sedan tillgång till webbenkäten via en unik länk. Deltagarnas svar samlades in och på 

de frågorna det fanns svarsalternativ kunde man enkelt sammanställa svaren via 

programvarans hemsida.    

3.3 Teoretisk förankring  

Motivation är en av anledningarna till varför elever drivs till att prestera högt (Adamma, 

2018; Baker & Robinson, 2017; Bates & Munday, 2015; Jungert, 2014; Kim ,2006; 

Wistedt, 2005). I forskningsbakgrunden lyfter jag Jungerts (2014) teori om att det finns 
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tre viktiga grundläggande behov som måste tillgodoses för att eleverna skall känna 

studiemotivation. Samhörighetsbehovet, kompetensbehovet och autonomibehovet. Mer 

om dessa behov kan man läsa i forskningsbakgrunden under rubriken ”Motivation”. I 

relation till studiens syfte tog jag även hänsyn till dessa tre behoven när jag skapade 

enkäten för att få en överblick hur vidare dessa blev tillgodosedda i den undervisningen 

högpresterande elever får. Jungerts (2014) teori kommer därför även ligga till grund när 

materialet i denna studie analyseras. 

 

3.4 Etiska överväganden  

I enlighet med forskningsetiska principer tog jag hänsyn till fyra grundläggande 

etikregler i min studie; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I ett informationsbrev innan genomförd undersökning blev 

informatörerna medvetna om samtliga punkter. Där framgick bland annat enkätens syfte 

och grund till denna studie. Med hänsyn till samtyckeskavet var det frivilligt att 

medverka i studien och de kunde också när som helst välja att avsluta sitt deltagande. 

Samtliga deltagare är anonyma, både när data samlades in och vid sammanställningen. 

All data som samlats in kommer endast användas i vetenskapligt syfte.  

3.5 Urval  

Jag använde mig av strategiskt urval, då väljer man deltagare utifrån sitt syfte (Barajas, 

2013). Jag riktade mig till verksamma lärare som undervisar matematik i årskurserna 1-

6. Detta urval upplyste jag om i en informationstext innan enkäten genomfördes.  

3.6 Datainsamling  

Min webbenkät publicerades på 4 olika stängda facebookgrupper anpassade för lärare. 

Enkäten låg aktiv i 5 dagar och det var 86 stycken som deltog. Enkäten bestod av 3 

delar, totalt 12 frågor. Första delen var grundläggande frågor kring deras yrkesroll, 

tillexempel hur länge de har varit verksamma inom skola och hur de definierar 
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högpresterande elever. Andra delen berör den undervisning högpresterande eleverna 

får och i sista delen lyfter eventuella motgångar.  
 
3.7 Metoddiskussion  

Inför min studie velade jag mellan tre olika metoder; enkätundersökning, 

semistrukturerade intervjuer och observation. En kombination hade varit önskvärt 

eftersom samtliga metoder hade tillfört mycket. Genom en enkätundersökning kan man 

nå ut till en större mängd respondenter (Barajas, 2013), genom intervjuer ges man 

möjlighet att komma in djupare på ämnet (Barajas, 2013) och i observationerna hade jag 

fått chans att med egna ögon se hur de olika undervisningsstrategierna fungerar och 

används. I tidigare forskning har olika metoder oftast kombinerats. Boaler (2000) 

använde sig tillexempel av enkäter, intervjuer och observationer i olika grupper för att 

granska fenomenet från olika vinklar. Vialle (2001) använde sig av intervjuer och 

kunskapstest för att mäta de akademiska och emotionella effekterna hos eleverna. Att 

använda sig av flera olika metoder utökar möjligheterna att få syn på saker man annars 

missar, många metoder är komplexa när de inte kombineras, därmed blir resultatet också 

mer trovärdigt när man använder sig av flera metoder (Barajas, 2013). En stor skillnad 

mellan min studie och den forskning Boaler (2000) och Vialle (2001) gjorde är dock 

tiden. De utförde sin datainsamling under 4 år respektive 7 månader. Eftersom min 

studie skedde under en väldigt begränsad tid, närmare 1-2 månader, valde jag att 

avgränsa min datainsamlingen till en enkätundersökning. Boaler (2000) nämner att 

enkäterna gav henne en väldigt bra överblick. Genom intervjuer och observationer 

kunde hon sedan samla mer kvalitativ data. Barajas (2013) nämner att metoderna 

intervju och observationer är något komplexa då de bör användas i ett större omfång 

eller kombineras med andra metoder om man vill göra en tillförlitlig översikt på ett 

specifikt område. Jag valde bort intervjuerna och observationerna eftersom jag i detta 

fall ansåg att en enkätundersökning skulle ge mig mer möjligheter till att nå en större 

antal respondenter och skaffa ett bredare spektrum kring det valda området, vilket 

passade bra med hänsyn till mitt syfte.  
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Enkätundersökning  

Datainsamlingen till undersökningen skedde via en webbenkät. Det fannns många 

fördelar med att samla in data till studien över internet, Denscombe (2018) och Barajas 

(2013) nämner bland annat att metoden är kostnadsfri, miljövänlig, snabb och når ut till 

många. Dessutom kan anonymiteten hos respondenterna bevaras och datorn kunde 

hjälpa till vid viss sammanställning. Barajas (2013) nämner att anonymitet ger större 

chans till fler deltagare och ärligare svar. De negativa faktorerna med 

enkätundersökningar via internet är att de är lätta att undgå och att man inte kan 

kontrollera vem respondenterna är och detta kan i sin tur medföra felaktig data 

(Denscombe, 2018; Barajas, 2013). Redan i informationsbrevet informerade jag om mitt 

urval, att enkäten är riktad till verksamma lärare som undervisar i matematik i 

årskurserna 1-6. För att kunna kartlägga vilka som svarade hade jag i första delen av 

enkäten frågor kring deras yrkesroll (vilken befattning de har, antal år de varit 

yrkesverksamma i skola, inom vilka årskurser de arbetar ect.). Detta är ingen garanti för 

att respondenterna verkligen är lärare men det ökar ändå möjligheten att sålla bort de 

som faller utanför riktlinjerna för att få ökad validitet i studien. För att nå ut till lärare 

använde jag internetsidan Facebook till hjälp. På Facebook finns det specifika grupper 

som är skapta för verksamma lärare.  

I enkätundersökningen använde jag mig framförallt av stängda (kvantitativa) frågor 

med svarsalternativ. 3 av 12 frågor var öppna (kvalitativa). Öppna frågor hade dess 

fördel att aspekter jag inte hade tänkt på kunde belysas (Denscombe, 2018). Nackdelen 

med kvalitativa frågor var att svaren eventuellt kunde tolkas olika beroende på läsaren. 

Kvantitativa frågor med svarsalternativ gjorde det lättare att sammanställa svaren men 

de fick inte lika bred aspekt på problemet (Barajas, 2013). 
 

3.8 Analysmetod 
Undersökningar med kvantitativ ansats har dess fördel att man kan förhålla sig objektivt 

till inkommen data vid sammanställningen (Denscombe, 2018). 9 av 12 frågor var av 

kvantitativ struktur och kunde enkelt sammanställas med hjälp av en programvara som 
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fanns tillgängligt på den hemsidan där enkäten skapades. Sammanställningen fick man 

sedan tillgängligt både via en excelfil och genom lättöverskådliga diagram.  3 av 12 

frågor var öppna och svaren kategoriserades efter liknelser och nyckelord. Flertalet av 

respondenterna fattade sig kort och tydligt vilket medförde en minskad risk för 

missuppfattningar och egna tolkningar vid sammanställningen. Vid minsta tvivel i val 

av grupperingen hamnade svaret i en egen kategori.   Många av respondenterna svarade 

snarlikt, ibland även identiskt, så att kategorisera inkommen data gick över förväntan. 

När jag presenterade vilka undervisningsstrategier lärarna använder sig av har jag valt 

att återge de namnen lärarna själva har angett för att minimera tolkningsmoment. 

Eftersom många lärare kombinerar olika undervisningsmetoder anger jag inte hur stor 

andel av representanterna som använder vad eftersom det lätt kan leda till ett inkorrekt 

resultat, istället presenterar jag undervisningsstrategierna i ordningen mest påtalad till 

minst påtalad. Samtliga kategoriseringar lyfts i resultatdelen.  
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4. Resultat  
I denna del presenteras sammanställningen av enkätundersökningen.  

 

4.1 Deltagande  

Det var 86 stycken som deltog i webbenkäten. Majoriteten av respondenterna (52%) har 

varit verksamma inom skola i 9 år eller längre och över 90% undervisade matematik i 

någon av årskurserna 1-6. Resterande 10 % var verksamma i något högre årskurser.  

 
 

4.2 Definitionen av högpresterande elever 
I enkäten uppmanades lärarna att definiera högpresterande elever. Ord som snabb, 

motiverad, lättlärd var vanligt återkommande. Majoriteten av definitionerna var i 

liknelse med ”en elev som presterar högre än förväntat”, ” motiverade elever som 

presterar över de andra i samma årskull”. Vissa av deltagarna poängterade att det är stor 

skillnad på högpresterande elever och särbegåvade elever. Att högpresterande ofta får 

jobba hårt för sina resultat. ”Högpresterande elever drivs oftast av motivation och viljan 

att prestera högt, därav arbetar de ofta hårt för att hålla en högre nivå. Det är stor skillnad 

att vara högpresterande och ha en särbegåvning inom matematik”. Andra beskrev 

Tabell 2 
Hur länge har du varit verksam inom 
skola?  

Antal deltagare: 86 

16 (18.6%): 0-3 år 

14 (16.3%): 3-6 år 

11 (12.8%): 6-9 år 

45 (52.3%): 9 år eller längre 

0-3 år: 18.60%

3-6 år: 16.28%

6-9 år: 12.79%

9 år eller längre: 52.33%
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högpresterande som snabba och talangfulla; ”En elev som förstår allt direkt och har en 

fallenhet inom ämnet”, ”Elever som fixar matematiken utan att behöva genomgångar”, 

”Högpresterande elever arbetar snabbt och blir klara fort. De behöver knappt någon 

undervisning för de förstår allt ändå”, ”En elev som arbetar snabbt och förstår fort”, ”En 

elev som är snabbare än omgivningen”.  

77% av de som deltog i enkäten anser att det finns högpresterande i varje klass. Ibland 

några enstaka, ibland flera stycken.  

4.3 Undervisningsstrategier   
80% angav att de högpresterande eleverna får någon slags anpassning i sin undervisning. 

I enkäten ombads lärarna att beskriva hur de undervisar högpresterande elever i 

matematik. Om det var någon specifik strategi, metod eller uppgifter de brukade 

använda etc. Lärarna blev även uppmuntrade till att argumentera sina val. Nedan 

presenteras samtliga undervisningsstrategierna som framkom i studien med ordningen 

mest påtalad till minst påtalad.  

 

Kombination mellan metoder  

Flertalet respondenter angav att de använde sig av kombinationer mellan olika strategier, 

metoder, uppgifter och anpassningar.  

 

Tabell 3 

Hur ofta anser du att du möter högpresterande elever i matematik? 

Antal deltagare: 86 

*29st (33,7%): Flera elever per klass  

* 37st (43,0%) Enstaka per klass 

* 15st (17,4%) Mer sällan 

* 3at (3,5%) Väldigt sällan 

* 1st (1,2%) Aldrig 

* 1st (1,2%) Vet ej 

Vet ej: 1.16%

Aldrig: 1.16%

Väldigt sällan: 3.49%

Mer sällan: 17.44%

Flera elever per klass: 33.72%

Enstaka per klass: 43.02%
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Extrauppgifter/fördjupningsuppgifter  

En av de vanligaste anpassningarna lärarna angav i enkäten var ”extrauppgifter” och 

”fördjupningsuppgifter”. Dessa extra uppgifterna tilldelas oftast när eleverna är klara 

med de ordinarie uppgifterna. I de flesta fall som komplement till matematikboken. 

”Extrauppgifter” innebär ofta en ökad mängd uppgifter och användes främst då 

högpresterande elever anses vara snabbare än resten av klassen. Vissa av 

extrauppgifterna har i några fall också en ökad svårighetsgrad och innehåller 

fördjupningsområden. Många av lärarna tyckte detta var ett vinnande koncept då 

samtliga elever i klassen kunde vara inom samma område men med olika uppgifter. Med 

detta arbetssätt erbjöds även de högpresterande eleverna att delta i klassgenomgångarna 

och vara delaktiga i olika gruppövningar. Många lärare som använde sig av 

extrauppgifter av olika slag påpekade att samhörigheten med resten av klassen var 

viktigt.   

 

Accelererande undervisning 

Flera av lärarna angav att de arbetade med accelererande undervisning, att eleverna fick 

arbeta efter sin egna takt. I vissa fall innebar det att eleverna fick beta av matteboken 

betydligt fortare än övriga i klassen och ibland innebar det att eleverna arbetade med 

matematik anpassat för högre årskurser. Detta arbetssätt ansåg många motivera eleverna 

och eleverna gavs möjligheter att komma in på olika områden som de annars kanske 

inte kommit i kontakt med på väldigt länge.  

 

Problemlösning  

Ett stort antal skrev att de arbetade mycket med olika problemlösningsuppgifter. 

Respondenterna såg många fördelar med detta arbetssätt. Dels för att problemuppgifter 

gav eleverna möjlighet att utveckla metodval och tankeprocess, men också för att 

stimulera så många elever som möjligt med samma typ av uppgift. Att kunna använda 

samma typ av uppgift till samtliga elever sparar mycket tid skriver flera av 

respondenterna som kommentar. Det blir också lättare att genomföra undervisningen 

skriver en annan respondent. Problemlösningsuppgifter bjuder dessutom in till 

gruppaktiviteter, diskussioner och matematiska resonemang, vilket många av 
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respondenterna uppskattar. Några ansåg att problemlösning är ett område som många 

elever, även de högpresterande, behöver utveckla eftersom det inte förekommer lika ofta 

i matematikböckerna och att lösningarna inte alltid är lika givna som i vanliga räknetal.  

 

Nivågrupperingar  

Några respondenter angav att de, delvis eller helt, undervisar i nivågrupperingar. 

Grupperingarna skedde oftast inom klassen men i vissa fall förekom det över flera 

årskurser. Utifrån de olika grupperingarna anpassades innehållet, svårighetsgraden, 

mängden osv. Denna form av undervisningsstrategi uppskattades av respondenterna 

främst för att den gav större möjlighet att möta individernas enskilda behov utan att 

behöva göra individanpassningar efter varje elev. Nivågrupperingar underlättade även 

vid olika gruppövningar och genomgångar.    

 

Individanpassat material 

I enkäten framkom det att några undervisade med individanpassat material.  Oftast inom 

samma område där resterande klassen befann sig för att eleverna skulle känna 

samhörighet och underlätta vid eventuella gruppövningar. Med individanpassat material 

ansåg respondenterna att det var lättare att bemöta elevernas behov och intressen.  

 

Digital matematik 

Digital matematik med bland annat färdighetsträning, kängurumatematik och 

nivåstegring. Sidor som NOMP och Skolplus nämndes. Digital matematik anser 

respondenterna vara stimulerande för högpresterande elever då många digitala 

matematikprogram kan justera svårighetsgraden utifrån elevens egna statistik.  

 

Separata genomgångar  

Några respondenter undervisade högpresterande elever med separata genomgångar 

anpassat till elevens kunskapsnivå. I många fall jobbade dessa elever enskilt eftersom 

innehållet kunde variera från klasskamraternas.  

 

Kooperativt lärande  
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Kooperativt lärande låg till grund hos några av respondenterna. Kooperativt lärande 

grundar sig på att lära sig tillsammans, av varandra. Oftast sker det i heterogena 

grupperingar, där de starka hjälper de svaga och på så vis får de träna på bland annat 

matematiska begrepp och samarbetsförmågan. 

 

Medhjälpare till läraren 

I några svar framkom det att högpresterande elever fick agera medhjälpare till läraren 

när de var klara med sina uppgifter. Genom att hjälpa läraren förklara matematik för 

andra elever ansåg lärarna att de högpresterande fick träna sitt matematiska språk och 

resonemang. 

 

Matematik på spetsnivå och tävlingsmatematik 

Två stycken respondenter från enkäten nämnde att de arbetade med frivillig 

matematikundervisning efter skoltid. Där fick högpresterande elever chans att prova 

matematik på spetsnivå och tävlingsmatematik.  

 

Enskild undervisning med speciallärare  

I enkäten framgick det att några få lärare samarbetade med speciallärare. Oftast innebar 

det att den högpresterande eleven fick enskild undervisning med specialläraren några få 

tillfällen i veckan.  

 

Singaporematematik 

Singaporematematik där matematiska begrepp, samband och relationer tränas via dialog 

både i helklass och mindre grupper hade några respondenter som undervisningsmetod. 

Fördelar som gemenskap, djupare rationell förståelse och större resonemangförmåga låg 

till grund varför lärarna valde att undervisa på detta sätt.   

 

4.4 Utmaningar med att undervisa högpresterande elever  
52% av de lärarna som deltog i enkäten ansåg att de helt, eller till viss del saknade 

kunskaper och verktyg för att undervisa högpresterande elever i matematik av hög 

kvalité. ”Jag ansåg aldrig att jag fick någon särskild utbildning kring just högpresterande 



	 32	

elever när jag examinerades som lärare, däremot var det stor fokus på att göra 

undervisningen tillgänglig för alla svaga elever”, ”Jag arbetar i mellanstadiet och har 

några matematikelever på högstadienivå, jag kan dock erkänna att jag knappt själv kan 

den matematiken”.  Hela 73% ansåg att det var bristande stöd från kollegor och saknade 

tillräckligt med resurser på skolan. ”Jag är så låst utan varken resurser eller kollegor till 

hjälp”.  

 

96% av respondenterna ansåg att de gav högpresterande elever möjligheter att samverka 

med andra elever under matematiklektionerna men många tyckte dock det är en 

utmaning att hitta uppgifter som stimulerar både de starka och svaga eleverna. ”Ibland 

får man ge och ta. Högpresterande elever kanske inte alltid blir så stimulerande men de 

får i alla fall träna sitt matematiska språk när de får förklara för andra elever hur 

uppgifterna löses”. 

 

20 % av de som svarade på enkäten erbjöd ingen anpassning till högpresterande elever. 

Anledningarna kan vara många, men i enkäten angavs framförallt tiden som den 

avgörande faktorn för hur undervisningen för den högpresterande eleven blev. Här följer 

några citat från det respondenterna svarat: ”Med 67 elever kan jag omöjligt tillfredsställa 

allas behov”, ”stora elevgrupper med alla på olika nivåer, man räcker inte till. I det stora 

hela får man rädda de som ligger risigast till”, ”Finns inte tid, varken till att söka efter 

mer utmanande material eller ge fördjupade förklaringar”, ”Många av de högpresterande 

eleverna får tyvärr klara sig själva. De ber sällan om hjälp och förklaringar så tiden läggs 

oftast på andra elever”.  I enkäten påtalas många utmaningar som försvårar 

förutsättningarna att skapa undervisning av hög kvalité; personalbrist, otillräckliga 

kunskaper, svårt att hålla eleverna motiverade, begränsat material, otillräckligt med 

resurser och brist på lokaler.  

 

- ” Jag upplever att det är väldigt begränsat med fördjupningsmaterial och att 

tillverka egna uppgifter är oerhört tidskrävande” 

- ”Det är svårt att hitta rätt material- det tar lång tid att läsa och utvärdera 

läromedel” 
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- ”Det är en utmaning att få eleverna att behålla motivationen” 

- ”De blir lätt sittandes själva. Dels för att de sällan ber om något och tiden räcker 

inte till alla”.  

- ”Vi har varken lokaler eller tillräckligt med personal för att kunna ge dom 

undervisning av hög kvalité.”  

- ”Det är svårt att hitta gruppövningar som både stimulerar de svaga samt de starka 

samtidigt.”  

- ”Tyvärr finns det inte möjligheter till genomgångar på fördjupat material. Man 

får anpassa genomgångarna till majoriteten av eleverna”:  
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5. Analys 
I forskningsbakgrunden lyfte jag Jungerts (2014) teori om att det finns tre viktiga 

grundläggande behov som måste tillgodoses för att eleverna skall känna 

studiemotivation och kunna prestera högt. Samhörighets-, kompetens- och 

autonomibehovet. Denna teori ligger till grund i analysen.  

 

I studien framgick det att 96% av lärarna ansåg att eleverna gavs möjligheter att 

samverka med andra elever. 60 % svarade att de arbetade i olika grupperingar väldigt 

ofta medans 36 % varierade enskilt arbete med gruppaktiviteter. Gruppaktiviteter med 

olika problemlösningsuppgifter framgick också som väldigt vanliga 

undervisningsmetoder i min studie. Detta stödjer samhörighetsbehovet. I vilken 

utsträckning kompetensbehovet tillgodoses är mer osäkert. 44 % av de som deltog i 

studien angav att de till viss del saknade tillräckligt med kunskaper för att kunna 

undervisa högpresterande elever av hög kvalité. 9 % av respondenterna tyckte att de 

saknade kunskaper och verktyg helt. Siffrorna skall inte förväxlas med att det är 

ämneskunskaperna hos lärarna som brister, frågan kan även täcka de lärarna som har 

höga ämneskunskaper men anser sig sakna tillräcklig kunskap om hur man främjar 

lärandet hos högpresterande elever. Att undervisa högpresterande elever kräver goda 

kunskaper om olika forskningsteorier och det är inte alltid man får just de kunskaperna 

via tillexempel lärarutbildningen eller kompetensutbildning via jobbet eftersom 

kunskapsområdet inom läraryrket är stort. Det sista grundläggande behovet som Jungert 

(2014) skriver om är autonomibehovet. Det handlar främst om att eleverna skall ges 

möjlighet att kunna påverka sin utbildning. 97% av respondenterna till min studie angav 

att eleverna hade möjlighet att påverka sin undervisning. På vilket sätt eleverna ges 

möjlighet att påverka sin undervisning framgår inte i min studie eftersom jag inte 

fördjupade mig i den frågeställningen. Vissa av de anpassningar som nämns i studien, 

tillexempel acceleration, stödjer autonomibehovet eftersom eleverna ges möjlighet att 

arbeta i en egen, snabbare takt mot högre mål.  

 

I tidigare forskning är det framförallt tre olika undervisningsstrategier som anses främja 

ett fortsatt lärande hos högpresterande elever. Acceleration, berikning och 
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differentiering (Barger, 2009; Boaler, 2000; Kim, 2006; Rotigel, 2004; Szabo, 2017; 

Vialle, 2001; Wallby 2001; Wistedt 2005). Dessa strategierna är i grunden väldigt breda 

och innehåller flera olika tillvägagångsätt när man undervisar. I min studie kan man se 

i resultatet att många av de metoder och anpassningar lärarna använder sig av går under 

dessa tre undervisningsstrategierna. Fördjupningsuppgifter och matematik på spetsnivå 

är några exempel som går under berikande undervisning medan individanpassat material 

och nivågrupperingar går under differentierad undervisning. Många av de 

undervisningsmetoder som nämns kan man inte helt enkelt kategorisera efter dessa tre 

grundstrategier eftersom de kan tillhöra olika grupperingar beroende på hur det används. 

Problemlösning är ett exempel på arbetsform som kan inkluderas i både differentierad 

undervisning och berikande undervisning. Är problemlösningsuppgiften anpassad efter 

elevernas olika behov kan den kopplas till differentierad undervisning och är 

problemlösningsuppgiften mer utformad som en fördjupningsuppgift kan den även gå 

under berikande undervisning.  

Hur vidare Jungerts (2014) teori förhåller sig till acceleration, berikning och 

differentiering är intresseväckande. Jag vill påstå att acceleration generellt stödjer 

autonomibehovet och till viss del kompetensbehovet eftersom eleverna kan arbeta i sin 

egna, snabbare takt mot ett högre mål, men att det brister i samhörighetsbehovet 

eftersom många elever, enligt forskningen, får arbeta enskilt i accelererande 

undervisning (Kim, 2006; Szabo, 2017; Pettersson & Wistedt, 2013). I min studie får 

man inte tillräckligt mycket information för att urskilja i vilken grad eleverna arbetar 

enskilt i den accelererande undervisningen men det framgår i studien att 96% av lärarna 

anser att de ger eleverna möjligheter att samverka med varandra. Samtidigt framkommer 

det bland xx Samtliga av de tre motivationsbehoven stödjs i berikande undervisning, 

eleverna ges möjligheter att fördjupa sina kunskaper samt påverka sin utbildning utifrån 

behov och intresse. Eleverna får även stor chans till interaktion med andra elever. 

Kompetensbehovet, samhörighetsbehovet och autonomibehovet stöds även i 

differentierad undervisning, eftersom undervisningsstrategin bygger på att man tar 

hänsyn till individerna och bygger undervisningen utifrån eleverna, både i grupp och 

enskilt.  
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6. Resultatdiskussion  

I min studie har det framgått att många av de metoderna lärarna väljer att använda går 

under de tre undervisningsstrategierna (acceleration, berikning och differentiering) 

forskare anser främja ett fortsatt lärande hos högpresterande elever i matematik. Detta 

talar för att lärarna främjar ett fortsatt lärande hos de högpresterande eleverna. Många 

av de undervisningsstrategierna som lärarna nämnde stöds även av Jungerts (2014) 

teorier om de tre grundläggande behoven (kompetensbehovet, samhörighetsbehovet och 

autonomibehovet) som måste tillfredsställas för att främja motivation och höga 

prestationer. Även detta tyder på att många av lärarna använder sig av 

undervisningsstrategier som gynnar ett fortsatt lärande. I studien framkom det dock ett 

stort antal omständigheter som kan påverka förutsättningarna att bedriva undervisning 

av hög kvalité. Mestadels av respondenterna angav att tidsbristen avgränsa deras 

möjligheter att skapa undervisning av hög kvalité.  Flera av respondenterna påtalade att 

man möter motstånd redan i planeringsstadiet eftersom utbudet på fördjupningsmaterial 

ofta är begränsat. De nämnde också att det är oerhört tidskrävande att konstruera egna 

uppgifter anpassade till eleverna och det tar tid att värdera olika fördjupningsmaterial. 

Många respondenter lyfte att det var en omöjlighet att kunna tillgodose alla elevers 

behov när man numera oftast bedriver undervisning med ett stort antal elever.  

 

Det är inte bara tidsbristen som försvårar förutsättningarna att bedriva undervisning av 

hög kvalité för de högpresterande eleverna. I studien framkom det bland annat att lärarna 

ansåg att personalbrist, avsaknad av lokaler, otillräckliga verktyg försvårade 

möjligheterna avsevärt. Otillräcklig kunskap var även det en faktor som lyftes och 

synliggjordes i studien. När man undervisar högpresterande elever är det inte bara goda 

ämneskunskaper som krävs av läraren. Det krävs även goda kunskaper om olika 

forskningsteorier och undervisningsstrategier för att veta hur man tillgodoser deras 

behov på bästa sätt (Pettersson, 2008). I studien kunde man redan vid definitionen av 

begreppet högpresterande elever se att vissa av respondenternas definitioner och syn på 

högpresterande elever skiljer sig från vad forskningen anser. Medan forskningen aldrig 

ens nämner ordet ”snabb” var det ändå bland det mest använda ordet när respondenterna 
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skulle beskriva en högpresterad elev. Många av respondenterna använde sig också av 

ord som ”fallenhet”, ”naturbegåvningar”, ”hög intelligens”, begrepp som forskningen 

oftast kopplar till särbegåvade elever. Wistedt (2015) påpekar att högpresterande elever 

och särbegåvade elever egentligen är två olika grupperingar. Högpresterande elever 

drivs oftast av motivation och viljan att lära sig. Bakom resultaten är oftast hårt slit, 

medans begåvade elever har en annan fallenhet och förmåga att förstå matematik (Kim, 

2006; Pettersson, 2008; Skolverket, 2012). Flera respondenter beskrev högpresterande 

elever som självgående och att de egentligen inte behövde bli undervisade eftersom de 

lär av sig själv. Barger (2001) skriver att det är ett vanligt missförstånd att 

högpresterande elever klarar sig själva. Precis som alla andra elever behöver även de bli 

undervisade. Matematik är inte bara siffror och tal, det är ett samspel mellan begrepp 

och processer och det är inget man lär sig själv (Barger, 2001).  Även (Wistedt, 2005) 

påtalar vikten av att inte glömma stötta de högpresterande eleverna trots att de många 

gånger är självgående. Utan stöttning presterar de oftast långt under sin egna kapacitet. 

Att flertalet av respondenternas definition och syn på högpresterande elever skiljer sig 

från den vetenskapliga forskningen tyder på okunskap. Detta styrks även i en av 

enkätfrågorna då hela 52 % av respondenterna ansåg att de helt, eller till viss del saknade 

kunskaper och verktyg för att undervisa högpresterande elever i matematik av hög 

kvalité. Inte heller blir förutsättningarna bättre av att 73% ansåg att det var bristande 

stöd från kollegor och minimalt med resurser på skolorna.  

 

I min studie angav 20% av respondenterna att de inte hade några anpassningar till de 

högpresterande eleverna. I läroplanen framgår det tydligt att undervisningen skall 

”främja elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2019, s.2). Att inte 

erbjuda högpresterande elever några anpassningar alls väcker frågetecken om 

skolverkets riktlinjer verkligen följs. Man kan dock inte dra slutsatsen i min studie att 

dessa 20 % missunnar högpresterande elever eftersom det inte tydligt framgår hur 

originalundervisningen utövas.  
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Genom studien kan jag konstatera att många lärare har förutsättningarna emot sig att 

undervisa högpresterande elever av hög kvalité. Trots att många av lärarna använder sig 

av undervisningsstrategier som forskningen anser främja ett fortsatt lärande hos 

högpresterande elever så blir de många gånger svåra att genomföra korrekt på grund av 

olika faktorer, så som tidsbrist, begränsade resurser och otillräckliga kunskaper.  

 

I vidare forskning hade det varit väldigt intressant att undersöka hur de högpresterande 

eleverna upplever sin egna undervisning. Genom att synliggöra vilka 

undervisningsmetoder eleverna själv tycker är praktiska för deras del och vilka metoder 

som motiverar de mest kan man ta hänsyn till resultatet för att främja ett fortsatt lärande.   
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8. Bilagor  

8.1 Informationstext till webbenkäten  
 
Hej! Mitt namn är Malin Granberg. Jag studerar grundlärarprogrammet på högskolan i 
Kristianstad och samlar just nu in empiri till mitt examensarbete. Finns det möjligtvis 
någon lärare som undervisar matematik i grundskolan (årskurs 1-6) som kan medverka 
i min enkätundersökning? 
Syftet med enkäten är att undersöka vilka undervisningsstrategier lärare använder för 
att främja ett fortsatt lärande hos högpresterande elever i matematik. Genom enkäten 
vill jag även ta reda på eventuella utmaningar som lärare stöter på när de undervisar 
högpresterande elever.  
Enkäten består av totalt 12 frågor. Den tar ca 10 minuter att besvara. Alla svar är 
anonyma och deltagandet kan avslutas när som helst. All data som samlas in kommer 
enbart användas i vetenskapligt syfte. Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att 
kontakta mig på malin.granberg0138@stud.hkr.se  
Tack i förhand!  
 
 
8.2 Webbenkät 
 
(Eftersom min informationstext eventuellt kunde försvinna i samband med någon delade 
webbenkäten med en kollega eller liknande skrev jag även en informationstext i enkäten).  
 
Hur undervisar du högpresterande elever? 
 
Tack för att du vill medverka! 
Hej! Mitt namn är Malin Granberg. Jag studerar grundlärarprogrammet på högskolan i 
Kristianstad och samlar just nu in empiri till mitt examensarbete genom denna enkät.  
 
Syftet med enkäten är att undersöka vilka eventuella metoder lärare använder i årskurs 
1-6 för att främja ett fortsatt lärande hos högpresterande elever i matematik. Genom 
enkäten vill jag även ta reda på eventuella problemområden som lärare stöter på när de 
undervisar högpresterande elever.  
 
Enkäten består av 3 delar, totalt 12 frågor. Första delen är grundläggande frågor kring 
din yrkesroll, andra delen berör den undervisning högpresterande elever får och i sista 
delen lyfts eventuella motgångar. Alla svar är anonyma och ni kan när som helst välja 
att avsluta er medverkan. All data som samlas in kommer enbart användas i 
vetenskapligt syfte. Resultatet av enkäten kommer efter godkänt arbete bli offentligt.  
Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig 
på malin.granberg0138@stud.hkr.se 
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Del 1 av 3- Din yrkesroll 
 
1. Vilken årskurs är du verksam i? 
 
2. Vilken befattning har du? 

 Lärare 

 Speciallärare 

 Pedagog 

  Annat:  

 
3. Hur länge har du varit verksam inom skola? 

 0-3 år 

 3-6 år 

 6-9 år 

 9 år eller längre 

 
4. Hur ofta anser du att du möter högpresterande elever i matematik? 

 Flera elever per klass 

 Enstaka per klass 

 Mer sällan 

 Väldigt sällan 

 Aldrig 

 Vet ej 

 
5. Definiera kort vad "högpresterad elev" är enligt dig: 
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Del 2 av 3- Din undervisning 
 
6. Vilket stämmer bäst in på din matematikundervisning? 

 Högpresterande elever följer den ordinarie undervisningen utan några anpassningar. 

 Högpresterande elever har anpassad undervisning. 

 
7. Hur undervisar du högpresterande elever i matematik? (Här är jag nyfiken på 
att veta om du använder dig av något specifikt 
arbetssätt/anpassningar/metoder/uppgifter m.m) Motivera gärna dina val. 
 
8. Anser du att de högpresterande eleverna ges möjlighet att samverka med 
andra elever i din matematikundervisning? 

 Ja, ofta. 

 Ibland, vi varierar att jobba enskilt och i grupp. 

 Sällan, vi jobbar mestadels enskilt. 

 Aldrig, eleverna jobbar alltid enskilt i matematikundervisningen. 

 Vet ej 

 
9. Anser du att du skapar möjligheter för de högpresterande eleverna att kunna 
påverka sin egna matematikundervisning? 

 Ja 

 Till viss del 

 
Nej 
 
Vet ej  
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Del 3 av 3- Eventella motgångar 
 
10. Anser du att du har tillräckliga kunskaper och verktyg för att kunna 
undervisa högpresterande elever i matematik av hög kvalité? 

 Ja 

 Till viss del 

 Nej 

 Vet ej 

 
11. Anser du att det finns kollegialt stöd och eventuella resurser på skolan för att 
skapa en undervisning som främjar ett fortsatt lärande hos högpresterande 
elever i matematik? 

 Ja 

 Till viss del 

 Nej 

 Vet ej 

 
12. Vad anser du är störst utmaning med att undervisa högpresterande elever i 
matematik? 
 
13.Kommentarsruta 
Här har du möjlighet att lägga till eventuella kommentarer till de olika frågorna. 
 
 
 
 
 
 


