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Sammanfattning

Den svenska skolan går mot en mer individinriktad framtid och gymnasieskolan har
politiskt ställda krav på sig att bedriva en undervisning med utgångspunkt i elevernas
förutsättningar och behov. Min erfarenhet är dock att den mesta undervisningen
koncentreras till att hjälpa de svaga eleverna och har sin utgångspunkt i deras
förutsättningar. Detta innebär att de högpresterande eleverna hamnar i skymundan. Det
här examensarbetet är en undersökning av de högpresterandes skolsituation i dagens
individualiserade gymnasieskola. Syftet med studien är att kartlägga de högpresterande
elevernas studiesituation utifrån de politiskt ställda kraven på en individanpassad skola.
Studien bygger i första hand på intervjuer med elever och lärare samt observationer. Det
är en allt igenom kvalitativ undersökning som eftersträvar förståelse för den rådande
situationen. Mina slutsatser av studien är att de högpresterande eleverna tvingas till ett
självständigt lärande där de får en tung ansvarsbörda. Bland de högpresterande eleverna
råder det med all rätt ett visst missnöje med att hamna utanför skolundervisningen.

Sökord: Individualisering, intervjustudie, observationer, självständigt lärande
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

De senaste åren har individualisering blivit ett allt mer centralt begrepp i
skolundervisningen. I Pedagogisk uppslagsbok belyses begreppet: "(…)
undervisningen skall anpassas till varje enskild elev. (…) individualiseringen blev ett
huvudproblem med grundskolans införande. I grundskolan fick läraren möta klasser
som var mer homogent sammansatta än i det tidigare parallellskolesystemet. Än
viktigare var att grundskolan och kravet på individualisering bröt mot den gamla
läraruppgiften. Tidigare kunde läraren undervisa som om klassen vore homogen.
Elever som inte klarade undervisningstakten fick gå om eller helt enkelt sluta."1

Vissa gymnasieskolor profilerar sig som skolor där individen står i centrum och där
undervisningen och lärandet sker utifrån elevens förutsättningar och behov. I
läroplanen för de frivilliga skolformerna (LPF-94) står det: "Undervisningen skall
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov." Och: "Varje elev skall få
stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina
förutsättningar." Detta ger tydliga indikationer på att den svenska gymnasieskolan har
krav på sig att ge varje enskild elev en adekvat undervisning på en för eleven lämplig
nivå. Att eftersträva en individualiserad undervisning ligger också helt i linje med
modern demokratisk och humanistisk filosofi. Individualisering av undervisningen är
ett stort och svårgenomförbart projekt och kräver att alla elever oavsett
prestationsnivå får en undervisning som stimulerar deras specifika inlärning.

För svagt presterande elever har den individanpassade undervisningens problematik
särskilt uppmärksammats och mycket resurser läggs idag på de elever som riskerar att
få ett icke-godkänt betyg. Men hur möts de högt presterande elevernas behov av en
stimulerande undervisning? De elever som inte måste få en extra sporre och en
individuell handledning för att klara av sina studier på ett någorlunda
tillfredsställande sätt hamnar ofta i skymundan. Min erfarenhet är att undervisningen i
första hand syftar till att alla elever ska klara godkänt och inte till att individanpassa
lärandet. De högt presterande eleverna måste också få en möjlighet att utveckla sin
matematiska förmåga. Inte minst därför att våra svenska högskolor ständigt kritiserar
det "dåliga" studentunderlaget när det gäller matematikintensiva utbildningar.2 Flera
lärosäten har på senare år infört sommarkurser där blivande högskolestudenter kan få
de kunskaper som krävs för att klara t.ex. en civilingenjörsutbildning. Att öka antalet
doktorander och forskare på högre nivå i matematik är också ett eftersträvansvärt mål
som kräver en god bas av många intresserade och duktiga matematikstudenter.

                                                  
1 Utdrag ur Montessoritidningen.  http://www.montessoriforbundet.a.se/tidningen/nr399/art.asp
2 Se t.ex. Utvärdering av matematikutbildning vid svenska universitet och högskolor; Högskoleverkets
rapportstudie 2002:5
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Det här examensarbetet kommer att lyfta fram frågan om individanpassad
undervisning för de högt presterande eleverna i matematik. Som jag antydde tidigare
är detta något som svensk pedagogisk forskning i stort sett förbisett med några få
undantag.

De svagt presterande elevernas problem med matematikämnet har fått stor
uppmärksamhet och examensarbeten, licentiat- och doktorsavhandlingar behandlar
relativt ofta detta ämne. Egentligen är det lite märkligt att så få har uppmärksammat
högt presterande elevers behov av en adekvat undervisning.  Ett undantag är det
pågående forskningsprojektet Gifted education3 vars syfte är att utveckla en speciellt
anpassad pedagogik för elever med särskild fallenhet för matematik. Uppdraget ligger
i huvudsak i händerna på Luleås tekniska universitet och Växjö universitet.

Enheten för pedagogiska mätningar gav 1998 ut en rapport om högpresterande,
svenska gymnasieelever elever i matematik4. Rapporten belyser matematik och
fysikprestationer i ett internationellt perspektiv. Den består av ett kvantitativt
datamaterial och syftar till att kartlägga hur svenska högpresterande elever står sig
internationellt samt hur prestationerna förhåller sig till kön. De länder som deltagit i
undersökningen är Frankrike, Schweiz, Canada, Danmark, USA, Norge, Australien
och Tjeckien. Urvalsguppen för undersökningen är topp fem procent av landets
gymnasieelever (eller motsvarande). Resultaten visar endast marginella skillnader i
ländernas inbördes rangordning i totalgruppen jämfört med gruppen som utgörs av de
fem procent bästa i matematik. Detta gäller också de svenska eleverna. De svenska
elevernas prestation är mycket god när det gäller ekvationer och funktioner, medan
resultaten i övriga delkategorier (derivator/integraler samt geometri) totalt inte riktigt
ligger på samma höga nivå. Vidare har Sverige också lägst andel flickor i gruppen
som undersökts. Enligt flera bedömare är svenska elever mycket självständiga och det
råder en god öppenhet mellan elever och lärare i de svenska skolorna.5

Bland de stora svagheterna i den svenska matematikundervisningen bör det nämnas
att svenska elever, enligt rapporten Lusten att lära6, i stor grad har dåligt
självförtroende och därför en negativ inställning till ämnet. Det är viktigt att se till att
man inom ämnet kan behålla en lust till lärande, även för de högst presterande
eleverna. Vi vet att elever med förmåga och intresse för matematik inte alltid är

                                                  
3 Presentation av forskningsprojektet:
http://www.kk.kau.se/svenska/amnesdidaktik2005/pdf/thomas_dahl.pdf
4 A, Wester & B, Sigurdsson; Högpresterande gymnasieelever i TIMSS -svenska gymnasieelevers
prestation i matematik och fysik i ett internationellt perspektiv; Enheten för pedagogiska mätningar,
Umeå universitet; Umeå (1998)
5 Lärarutbildning och kompetensutveckling; Rapport från Matematikdelegationens arbetsgrupp
Förslag 040114
6 Nationella kvalitetsgranskningar2001-2002; Lusten att lära - med fokus på matematik; Skolverkets
rapport 221
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högpresterande i meningen följsamma och goda elever.7 Många av dessa elever är
antagligen understimulerade och finner skolan så pass trist att de presterar under sin
förmåga8. Dessa elever är viktiga att nå genom en undervisning anpassad för deras
behov. Den här rapporten handlar förvisso om de elever som redan är "flinka" i
ämnet, men även denna grupp elever med hög kapacitet men dålig självdisciplin
gynnas av en undervisning som stimulerar flera förmågor.

I Karin Linnamäkis avhandling, Matematikprestationer och självuppfattning,9

behandlas betydande faktorer för den matematiska utvecklingen hos grundskoleelever
från årskurs två till årskurs åtta. Hennes tes att matematikprestationerna är i sträng
korrelation med den akademiska självuppfattningen påvisas med en rad studier i vilka
Linnamäki följt elever från årskurs två till årskurs åtta. Detta är av stor betydelse
eftersom en slutsats som kan dras är att högpresterande elever har en god
självuppfattning i ämnet, vilket i sin tur möjligtvis bidrar till dessa elevers förmåga att
lära sig utan direkt undervisning.

Varken rapporten om högpresterande elever (TIMSS)10 eller Linnamäki11 nämner
något om hur de högpresterande eleverna ska tas omhand i undervisningen för att ge
dem individuellt anpassad undervisning. Även om detta examensarbete främst syftar
till att kartlägga hur undervisningen bedrivs i de svenska skolorna är det av intresse
att försöka finna en möjlig lösning på den problematik som möjligtvis finns. För att
närma oss olika förslag till åtgärder som syftar till att bedriva en bredare
individualiserad undervisning i den svenska gymnasieskolan är det lämpligt att titta
lite på vad som skrivits i allmänhet i didaktikteori och pedagogik.

Eftersom arbetet, med att dels kartlägga sakförhållandet i de svenska
gymnasieskolorna och dessutom utarbeta en lösning på de problem som finns när det
gäller högpresterande elevers brist på adekvat undervisning, skulle bli allt för
omfattande måste vissa begränsningar göras och syftet med arbetet ligger därför
närmare det först nämnda.

                                                  
7 Mönks, F.J., Heller, K.A  Passow, A.H. ;  International handbook of giftedness and talent, 2nd
edition; Amsterdam (2000)
8 Sollervall, H  Wistedt, I; Att stödja elever med förmåga och fallenhet för matematik; Växjö
universitets publikation Acta Wexionensia Nr 53/2004:127-136
9 Linnamäki, K; Matematikprestationer och självuppfattning; Åbo Akademiska förlag; Åbo (2002)
10 A, Wester & B, Sigurdsson; Högpresterande gymnasieelever i TIMSS -svenska gymnasieelevers
prestation i matematik och fysik i ett internationellt perspektiv; Enheten för pedagogiska mätningar,
Umeå universitet; Umeå (1998)
11 Linnamäki, K; Matematikprestationer och självuppfattning; Åbo Akademiska förlag; Åbo (2002)
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1.2 Syfte och begränsningar

Syftet med denna studie är att kartlägga hur undervisningen för de högpresterande
eleverna idag bedrivs utifrån de politiskt ställda målen om en individanpassad skola.

Det som menas med de politiskt ställda målen om en individanpassad skola är att
varje individ har rätt till en undervisning som bedrivs efter individens specifika
förutsättningar och behov och det kan inte tolkas på annat sätt än att även de elever
som är högpresterande har rätt till en sådan undervisning (hur den nu än ser ut).

Avsikten är att undersökningen ska ge förståelse för den rådande situationen i den
svenska skolan. Hur ser situationen ut? Vad görs? Vad kan göras ytterligare?
Eftersom detta är en kartläggning är frågorna om hur situationen ser ut och om vad
som nu görs viktigast. Men jag menar att även frågan om vad som ytterligare kan
göras är av stor betydelse.

Det helt övergripande syftet med arbetet är att främja den matematiska utvecklingen
hos högt presterande gymnasieelever i matematik. För att åstadkomma detta krävs det
en undersökning av hur matematikundervisningen bedrivs för dessa elever. Ett mer
preciserat syfte med arbetet är därför att kartlägga hur undervisningen idag bedrivs
utifrån de politiskt ställda målen om en individanpassad skola. För att genomföra en
sådan kartläggning blir följande frågeställningar centrala:

 (i) Hur ser de högpresterande eleverna på sin situation?

(ii) Hur uppfattar lärarna de högpresterande elevernas 
särskilda behov, och hur påverkar det deras 
undervisning?

(iii) Hur uppfattar skolledningen de högpresterande elevernas
särskilda behov?

Att besvara dessa frågor med hjälp av vetenskapliga undersökningsmetoder ger en
god begränsning av undersökningen samt en bra grund för analys och vidare
diskussion om individualiseringens problematik.

Min förhoppning är att den kommande diskussionen och analysen kan inspirera till
utvecklandet av fler alternativa undervisningsformer i vilka alla elever kan få den
undervisning som de har rätt till. I den slutliga diskussionen kommer förslag på
förbättringar av den rådande situationen och förslag till fortsatt forskning i området
att behandlas.
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2. Metod

Metoden för studien är tvådelad, men är allt igenom kvalitativ och bygger på dels
strukturerade, reflekterande intervjuer och dels ett fortgående arbete med
observationer och praktisk undervisning. Antalet informanter för de strukturerade
intervjuerna borde ha varit fler för att få riktigt rättvisande resultat, men eftersom
studien i stor utsträckning är beroende av goda relationer och långvariga samtal ges
det inte tidsmässigt utrymme för en större undersökning utan att kvaliteten går
förlorad.

2.1 Urval

För att ytterligare begränsa undersökningen har jag valt ut tre skolor som ingår. En av
dessa skolor har jag följt under en fyra veckor lång period och har på så sätt fått ett
mer kvalitativt material för analys. Två av de undersökta skolorna är kommunala
skolor med en stor verksamhet och många elever. Den tredje skolan, vilken jag följt
under fyra veckor, är en friskola med mycket få klasser och små grupper.
Anledningen till varför jag valt de nämnda skolorna är att jag har god insikt i samtliga
tre skolors verksamhet. På två av skolorna har jag tidigare själv undervisat.

För enkelhetens skull kommer jag att använda mig av en relativ definition av
'högpresterande elev' där 'högpresterande' innebär ungefär detsamma som i TIMSS-
rapporten. Tyvärr har jag inte haft möjlighet att utforma eller använda redan
existerande instrument för bestämmande av den urvalsgrupp som är lämplig för
studien. Istället har jag litat till de berörda lärarnas subjektiva bedömningar, samt en
uppskattning att ca. fem stycken i en normal NV-klass enligt den ovan nämnda
"definitionen" kan betraktas som högpresterande.

Urvalsgruppen för studien utgörs alltså av de mest högpresterande på en nationell
nivå och inte i gruppen. Detta innebär att urvalsgruppens spridning på de olika
nationella gymnasieprogrammen är liten. De program som berörts i studien är NV
och SP.

2.2 Intervjuer

Jag har valt att göra en intervjustudie eftersom undersökningen kräver detaljerade
beskrivningar av det fenomen som undersöks. Tanken är att flera intervjuer
genomförs och bakas samman till en generell beskrivning genom de detaljerade
beskrivningar som jag får i varje specifikt fall. Det blir vad man skulle kunna kalla en
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hermeneutisk halvcirkel eftersom förståelse för helheten fås genom förståelse av de
delar av helheten som undersöks i studien.

Intervjustudieresultat är överlag också oftast mer subjektivt präglade än resultat i en
enkätstudie eller resultat sprungna ur andra kvantitativt baserade metoder. För att
kunna genomföra undersökningen på ett objektivt och preciserat sätt har jag tagit
avstamp i Thomssons teorier om reflexiva intervjuer.12 Hela undersökningen bygger
på reflexiva intervjuer, dvs. intervjuer, som genom ständig reflexion under intervjun,
syftar till att ge förståelse för ett fenomen som kan beskrivas av andra.13 Intervjuer är
ofta utformade på ett något annat sätt där faktainhämtandet är det centrala och där
förståelsen för den intervjuades resonemang delvis går förlorat till förmån för de egna
hypoteserna. Det är jag som har tolkningsföreträde i alla avseenden när det gäller
presentationen av studiens slutsatser och dess resultat, men för att ge större utrymme
för objektivitet skall jag göra mitt yttersta för att så öppet och tydligt som möjligt
redogöra för mina förkunskaper, fördomar och andra, för undersökningen, betydande
faktorer. Öppenhet och tydlighet är av stor vikt för att ge läsaren en möjlighet till sina
egna tolkningar av studiens resultat och läsaren kan, om hon eller han vill, dra andra
slutsatser än jag.

För studien har jag genomfört åtta stycken elevintervjuer, fyra lärarintervjuer och två
intervjuer med skolledare (rektorer). För dessa intervjuer har jag utformat
intervjufrågor som används som mall vid de intervjuer som gjorts med skolledning,
lärare och elever. Min förhoppning är att frågorna på ett bra sätt kan tjäna
undersökningens syfte och de är av denna anledning extra viktigt att frågornas
utformning noga beaktas som en avgörande faktor för undersökningens utfall. Extra
viktigt är det att frågorna i sig inte är normerande samt att de kan ge svar som är lätta
att tolka. Studien kräver i sig öppna frågor, men allt för öppna frågor leder till för
mycket spekulerande och tolkningsmöjligheten blir avsevärt försvagad. Som man kan
se på frågorna nedan varierar jag mellan öppna och strukturerade frågor. För
enkelhetens skull kan vi nöja oss med att konstatera att de öppna frågorna är de frågor
som inte direkt kan besvaras med ja/nej. Avsikten med frågornas utformning är alltså
att tjäna studiens syfte, att ge möjlighet till nya infallsvinklar, reflexioner och
tolkningar, samt att underlätta analysen genom strukturering.

För att ge läsaren en tydlig överblick av vad intervjuerna består av presenterar jag här
de ovan nämnda frågorna med vars hjälp arbetet strukturerats:

                                                  
12 H, Thomsson; Reflexiva intervjuer; Studentlitteratur; Lund (2002)
13 Se H, Thomsson; Reflexiva intervjuer; Studentlitteratur; Lund (2002) sid.27 ff.
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Elevfrågor:

E1. Hur anser du att du lär dig matematik bäst?

E2. Anser du att du får den hjälp du behöver i matematik?

E3. Känner du att matematikundervisningen är anpassad till
dina förutsättningar och behov?

E4. På vilket sätt kan matematikundervisningen förändras 
för att bättre anpassas till dina förutsättningar och 
behov?

Lärarfrågor:

L1. Har högpresterande elever särskilda förutsättningar för 
matematik?

L2 Har högpresterande elever särskilda behov?

L3. På vilket sätt anpassar du din undervisning till de 
högpresterande elevernas förutsättningar och behov?

L4. Anser du att de högpresterande eleverna får den hjälp 
de behöver för sin matematiska utveckling, utifrån 
elevernas förutsättningar och behov?

L5. På vilket sätt tror du att undervisningen kan förändras
för att i större utsträckning leva upp till de 
högpresterande elevernas förutsättningar och behov?

Skolledningsfrågor:

SL1. Har skolan några riktlinjer för hantering av 
högpresterande elever?

SL2. Hur prioriteras högt presterande elevers behov på din 
skola, och vad görs rent konkret?
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Dessa frågor ingår alltså som obligatoriska inslag i de intervjuer som genomförts. För
att kunna analysera materialet på ett bra sätt har jag främst inriktat frågorna på
centrala aspekter av viktiga punkter för kartläggningen.

Fråga E1 syftar till att undersöka om de högpresterande eleverna tror sig lära sig bäst
på något specifikt sätt, t.ex. det rådande sättet (vilket nog ofta är egenhändig inlärning
med hjälp av läromedel).

Fråga E2 syftar till att undersöka om de högpresterande eleverna själva anser att de
får de lärarresurser som de har rätt till.

Fråga E3 syftar till att undersöka om de högpresterande eleverna anser att den
undervisning som sker är anpassad även till dem.

Fråga E4 syftar till att ge uppslag till förbättringar för undervisning av högpresterande
elever. Men dessutom kan E4 fungera som en språngbräda för en god sammanfattning
av E1, E2 och E3. Eftersom dessa frågor antagligen kommer att behandlas igen om en
diskussion utifrån E4 uppstår.

Fråga L1 och L2 syftar till att få en diskussion om begreppen 'förutsättningar' och
'behov' samt till att undersöka lärarnas syn på högpresterande elevers speciella
situation.

Fråga L3 syftar till att undersöka om det idag görs något särskilt för de
högpresterande eleverna i undervisningen. Här är det naturligtvis möjligt att det inte
görs några spetsinsatser, men att lärarens didaktiska förhållningssätt är sådant att det i
alla fall inom teorins ramar kommer att omfatta alla elever, även de högpresterande.

Fråga L4 syftar till att undersöka om lärarna anser sig uppfylla det politiska kravet
som finns om en adekvat undervisning för samtliga elever.

Fråga L5 syftar precis som fråga E4 till att ge uppslag för förbättringar, men också
som en öppen fråga där L1 till L4 åter kommer att aktualiseras.

Skolledningsfrågorna (SL1 och SL2) är mindre öppna och syftar enbart till att
undersöka om de högt presterande eleverna överhuvudtaget uppmärksammas från
skolledningens sida.

Det är ganska tydligt att frågornas gemensamma syfte är att strukturera
kartläggningen av de högpresterande elevernas situation som sådan, men tanken är
dessutom att frågorna skall väcka tankar och skapa en dialog om det aktuella ämnet
så att infallsvinklar som jag missat eller viktiga argument får komma fram. Jag ser
dock en fara i att enbart bygga studien på intervjuer eftersom dessa, även om de
struktureras väl och är reflekterande, nog inte kan behandla ämnet på djupet. Riktigt
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bra förståelse kräver utöver intervjuer även noggrannare och mer kontinuerligt
sammanhållna studier av den praktiska verksamheten.

Som ett extra tillskott till den i övrigt allt igenom kvalitativa studien har jag också
frågat varje elev hur de bedömer sin skolsituation i matematikämnet på en skala
mellan ett och tio. Där ett representerar "Mycket dåligt" och tio "Mycket bra". Denna
fråga avslutade varje intervju.

2.3 Observationer

Genom intervjufrågorna tror jag, som jag nämnt ovan, att jag får en relativt god bild
av saktillståndet, men för att få en mer kvalitativ bild har jag också observerat direkt i
verksamheten och själv undervisat klasser med högpresterande elever. Jag har extra
noga följt två klasser i årskurs ett på en mindre friskola där några elever särskilt kan
betraktas som högpresterande. Båda klasserna är relativt heterogena grupper med
övervägande del tjejer och de flesta eleverna kan beskrivas som mycket ambitiösa.

Observationsstudien bygger på två faser där jag i den första fasen har bekantat mig
med skolan och dess personal. Jag har i denna fas särskilt undersökt vilka elever som
är högpresterande och av detta skäl i behov av undervisning speciellt anpassad för
dem. Eftersom jag saknar instrument för avgörandet av vem som är högpresterande
enligt den tidigare nämnda definitionen har jag  i samarbete med läraren, tagit kontakt
med några intressanta elever och följt deras arbete på nära håll. I den andra fasen av
observationsstudien har jag själv undervisat klassen under de premisser som förelåg. I
denna fas fick jag en unik möjlighet att komma nära problematiken och genom
samarbete med eleverna utveckla möjligheter för ett arbete som främjar de
högpresterande elevernas lärande. Jag har på egen hand utvecklat olika möjliga
lösningar för de högpresterande eleverna och vi har tillsammans utvärderat
arbetssättet. De observationer som jag gjort har i stor grad bidragit till min förståelse
av situationen och kvaliteten i kartläggningen har avsevärt förbättrats. Problemet med
observationsstudier av det här slaget är att resultaten är svåra att redovisa, speciellt
med tanke på att jag i stor grad påverkat situationen som jag observerat. Därför
kommer jag i mycket liten grad att använda mig av observationsstudiens indikationer
i resultatredovisningen och istället ge observationen mer utrymme i diskussion och
analys.

2.4 Tillvägagångssätt

För intervjuerna tog jag kontakt med tre gymnasieskolor och fick tillgång till några
lärare och två rektorer. På en av skolorna fick jag dessutom en god möjlighet till
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undervisning och observation under en längre period. Jag stämde träff med lärarna
och jag intervjuade dem direkt. Genom lärarna fick jag kontakt med de elever som
lärarna valde som "lämpliga" för studien. De "intervjuer" jag utförde med rektorerna
blev mycket korta och begränsades till enbart de frågor som finns redogjorda för
ovan.

Till min hjälp hade jag vid de första intervjuerna endast penna och papper, men bytte
snabbt till inspelningsutrustning. Vid intervjuerna var jag också noggrann med att
avsätta tillräcklig tid så att inte svaren måste forceras fram. Tillräcklig tid var minst
40 minuter, även om intervjuerna oftast gick snabbare. Jag såg också alltid till att det
fanns en avskild, lugn och i övrigt lämplig plats att utföra intervjuerna på.

För att strukturera observationerna, och det av undervisningen som är relevant för
denna studie, har jag formulerat ett par övergripande tankar som styrt mitt fokus.
Dessa tankar koncentreras kring:

A. I vilken omfattning diskuteras de högpresterande elevernas
särskilda behov inom arbetslaget?

B. De högpresterande elevernas sätt att arbeta.
C. Hinder för de högpresterande elevernas matematiska 

utveckling.
D. Möjliga sätt att arbeta för de högpresterande elevernas 

matematiska utveckling.

A-D är alltså grundpelare i mina observationer och i min egen undervisning och ger
ett kvalitativt djup till studien. Tanken med att strukturera observationerna på detta
sätt är inte att direkt svara upp mot studiens syften, utan snarare att ge en ytterligare
dimension till studien i sig. Tack vare observationerna får jag möjlighet att åter
reflektera över de frågor och svar som fås av intervjuerna, vilket förhoppningsvis
ökar tillförlitligheten i tolkandet av studiens resultat.

2.5 Analysmetod

Analysen bygger på en syntes av resultaten från intervjuerna och observationerna.
För att bearbeta de rådata som givits av datainsamlingen används en enkel
transkription där det viktigaste ur särskilt belysande delar av intervjuerna presenteras
som resultat. Eftersom detta är en reflexiv studie har emellertid en ständigt pågående,
tolkande analys använts. Analysen är relativt grundlig, men fokuseras helt på
rapportens syfte.
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Analysen ligger alltså på två nivåer. Först den reflexiva förståelsenivån där en
ständigt pågående analys för förståelse är det centrala. Sedan en analys av det
transkriberade rådatamaterialet som presenteras i resultatdelen. Den senare analysen
bygger på den tidigare.

3. Resultat

3.1 Intervjuresultat

Resultaten av studien presenteras genom att jag först presenterar intervjuerna.
Därefter gör jag en direkt tolkning av svaren, utifrån studiens syfte. Detta ska inte
blandas ihop med att jag i den efterföljande analysen jämför intervjuerna med de
observationer som jag gjort och på ett så objektivt sätt som möjligt kommenterar
utfallen.  Resultaten av studien är mycket omfattande och vissa begränsningar i
presentationen är nödvändig.

3.1.1 Elevintervjuer

Resultaten från intervjustudien presenteras genom att jag för fyra av åtta intervjuer
refererar delar av intervjun. Intervjuerna tog överlag relativt lång tid och det jag
redogör för är delar ur intervjuer som visar på extra signifikanta bitar. Efter varje
redogjord intervju sammanfattar jag de viktigaste bitarna och summerar intrycket
från hela intervjun. Därefter redovisar jag punktvis den aktuella elevens
studiesituation. Intervjuerna med eleverna syftade till att besvara frågan: Hur ser de
högpresterande eleverna på sin egen situation?

Elevintervju ett:

Elevintervju ett är en intervju med en tjej som läser första året på
samhällvetenskapliga programmet. Hon har arbetat snabbare än alla sina
klasskamrater och dessutom med mycket goda resultat. Jag valde att intervjua denna
tjej eftersom naturvetareleverna i annat fall helt hade dominerat studien samtidigt
som läraren hade intrycket att den aktuella eleven var något utöver det vanliga i sin
matematiska begåvning. Just den här tjejen har jag också fått möjligheten att följa på
nära håll i verksamheten och jag har därför ganska god insikt i hennes situation. Vid
intervjutillfället hade jag inte tillgång till någon inspelningsutrustning och därför är
dialogen återskapad från mina anteckningar.
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Fråga (E1): Hur anser du att du lär dig matematik bäst?

– Genom att köra på med boken. Jag arbetar mest på 
egen hand och frågar om jag fastnar på något. Oftast 
ligger jag ganska långt före planeringen. Jag försöker 
alltid att förstå var som menas med saker som står i 
boken. Jag tycker att det är ganska lätt, men ibland 
tänker jag lite för krångligt. Jag brukar tänka 
bakvägen.

Fråga: Brukar du följa med på genomgångar och 
liknande trots att du så pass ofta ligger långt 
före planeringen?

– Ja, jag brukar ibland följa med i klassens 
undervisning. Ibland ger undervisningen mig nya sätt 
att se på lösningar som jag redan kan. Ibland är det 
som att jag hittar på egna metoder, men sen får jag 
lära mig nya metoder på lektionerna.

Fråga (E2): Anser du att du får den hjälp du behöver i 
matematik?

–  Ja, jag anser att jag får all hjälp som jag behöver.

Fråga (E3): Känner du att matematikundervisningen är 
anpassad till dina förutsättningar och behov?

– Nja, det blir mycket mer eget ansvar för att hålla reda
på allt när jag arbetar snabbare än alla andra och 
ibland får jag vänta ganska länge för att komma vidare.

Fråga: Menar du att det är extra krävande att 
strukturera sin egen undervisning?

– Ja, eftersom man hela tiden måste bestämma när man
ska ha prov och sånt.
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Fråga: Är det något annat som känns svårt när du 
jobbar så mycket självständigt?

– Ja, jag känner att jag har mer press på mig än de 
andra, att jag måste göra bra prov och så.

Fråga: Känner du att den pressen kommer från andra 
eller dig själv?

– Det är mest pressen från mig själv som är jobbigt. 
Men ibland tror jag att lärarna tycker att jag ska göra 
bättre ifrån mig än vad som krävs för andra

Fråga (E4): På vilket sätt tror du att matematik-
undervisningen kan förändras för att 
bättre anpassas till dina förutsättningar och 
behov?

– Man måste ha god kontakt med läraren och få hjälp 
när man behöver det. Det kanske vore bra om man 
kunde arbeta mer tillsammans med läraren.
(anm.: individuell handledning). Men jag vet inte riktigt
vad man kan göra.

Här ser vi tydligt att eleven i stor eller mycket stor grad arbetar helt självständigt med
sin matematiska utveckling14. Eleven signalerar starkt att hon besväras av det extra
jobb som genereras vid övertagandet av hela ansvaret för den egna matematiska
utvecklingen. Vid de följande observationerna märkte jag dock att eleven inte i full
utsträckning arbetade helt självständigt, men ansvarade för sin egen planering i
samråd med läraren. Samtidigt ser vi att hon önskar få arbeta mer tillsammans med
läraren. Slutligen är det tydligt att motivationen för matematikutvecklingen kommer
från henne själv.

Elevens studiesituation präglas av:

- Självständighet
- Strävan efter förståelse
- Ansvarstagande

                                                  
14 Detta uppmärksammas också särskilt i forskningsprojektet Gifted education. Se t.ex. presentationen
med rubriken De duktiga klarar sig alltid själva?
http://www.kk.kau.se/svenska/amnesdidaktik2005/pdf/thomas_dahl.pdf   (05.05.25)
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- God kontakt med läraren
- Inre motivation

Elevintervju 2:

I den här intervjun är informanten en kille i årskurs två på det naturvetenskapliga
programmet. Han läser vid intervjutillfället ett moment som den övriga klassen ännu
inte börjat med. Eleven presterar i topp i klassen och är därför en god representant
för de högpresterande eleverna.

Fråga (E1): Hur anser du att du lär dig matematik bäst?

– Jag följer boken och frågar läraren. Det bästa är om 
man har genomgångar på det som man håller på med 
och om man får arbeta i en liten grupp som alla ligger 
på samma nivå. Vi arbetade så i ettan och det var 
jättebra. Jag tycker att man lär sig bra genom att 
förklara för andra för då förstår man bättre.

Fråga (E2): Anser du att du får den hjälp du behöver i 
matematik?

– Det är lite sisådär, det tar alltid jättelång tid innan 
jag får hjälp. Läraren (anm.: jag skriver läraren 
istället för lärarens namn) sitter alltid länge hos 
någon som behöver hjälp. Det var bättre när det var 
en liten grupp.

Fråga (E3): Känner du att matematikundervisningen är 
anpassad till dina förutsättningar och behov?

– Nej, eller på eget initiativ är den ju det.

Fråga: Hur kommer det sig att du ändå är duktig i 
matematik?

– Jag har alltid haft lätt för matte och jag pluggar 
inför proven.
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Fråga: Känner du någon press på dig att du måste skriva bra 
på proven?

– Ja, jag vill ju inte misslyckas på proven. Om jag 
någon gång misslyckas så känns det jättehemskt fast 
jag vet att det inte är hela världen.

Fråga (E4): På vilket sätt kan matematikundervisningen 
förändras för att bättre anpassas till dina 
förutsättningar och behov? (Du nämnde små 
grupper tidigare).

– Små grupper där man kan hjälpa varandra är bra. 
Nu brukar jag få hjälpa en del och det är bra för då 
förstår jag bättre, men det kan ibland ta för mycket tid.

Fråga: Tror du att det skulle vara bra med 
nivågrupperingar. Så att alla i varje liten grupp skulle
ligga på ungefär samma nivå?

– Jag tror att det finns något dåligt med det, men jag 
tycker att det vore bra för mig. De kan kanske vara 
dåligt för lärarna eftersom det blir många fler grupper.

Även den här eleven verkar arbeta på ett mycket självständigt sätt, men har dessutom
klara önskemål om att arbeta på ett för honom idealt sätt, i små nivåindelade grupper.
Vid besöket på skolan fick jag veta att klassen delats i två grupper i årskurs ett där de
som ville göra bort kurs A i en snabbare takt fick möjlighet till det och det var denna
uppdelning som eleven talade om i intervjun. Eleven verkar inte trivas riktigt med
den nuvarande ordningen och anser att skolan inte gör något för att anpassa
undervisningen till hans förutsättningar och behov.

Elevens studiesituation präglas av:

- Självständighet
- Missnöje med den rådande ordningen
- Strävan efter förståelse
- Krav på prestation
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Elevintervju 3.

Den här intervjun gjordes med en kille i årskurs två på NV-programmet. Han har
enligt läraren mycket lätt för matematik och verkar gilla ämnet. Han är, till skillnad
från många av de andra eleverna som ingått i studien, inte särskilt högpresterande
överlag, utan specifikt i matematik. Jag har inte kunnat följa den här eleven under
någon lektion, men hans svar är representativa för många av de högpresterande
eleverna och jag redovisar denna intervju för att komplettera intrycken av de
högpresterande elevernas studiesituation.

Fråga (E1): Hur anser du att du lär dig matematik bäst?

– Jag har inte tänkt på det. Oftast brukar jag förstå 
direkt, eller så försöker jag komma på något sätt att 
räkna som blir rätt. Jag brukar då göra som exemplen i
boken.

Fråga: Är förståelsen viktig för inlärningen?

– Jag tycker att det är lättast om man förstår vad man 
räknar, men ibland lär jag mig bara hur man gör.

Fråga (E2): Anser du att du får den hjälp du behöver i 
matematik?

– Nej, jag brukar inte fråga efter hjälp. Jag tror ibland 
att läraren inte behöver hjälpa fast det kanske skulle gå
snabbare om jag frågade om mer hjälp.

Fråga: Varför ber du inte om hjälp om du fastnar?

– Jag tycker att det inte ger så mycket. Eller jag vet 
inte. Ibland känner jag det som att det är lite jobbigt 
att be om hjälp också. Ibland säger läraren att vi ska 
gå igenom det jag ber om hjälp om nästa lektion.
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Fråga: Känns det som om du inte borde arbeta snabbare än 
planeringen?

– Nej, jag brukar oftast följa planeringen. Eftersom 
många andra kommer en bit efter i planeringen brukar 
jag kunna ta det ganska lugnt. Jag gör nästan aldrig 
någon matte hemma.

Fråga (E3): Känner du att matematikundervisningen är 
anpassad till dina förutsättningar och behov?

– Inte särskilt, jag märker då inget särskilt.

Fråga:  Jag vet att din lärare ibland brukar ge dig extra 
 uppgifter om du är klar med momentet innan 
 provet. Vad tycker du om det?

– Jag tycker att det ibland är lite onödigt när jag har 
massa annat att göra, men jag måste ju inte göra 
extrauppgifterna så det är väl bra.

Fråga (E4): På vilket sätt kan matematikundervisningen 
förändras för att bättre anpassas till dina 
förutsättningar och behov?

– Jag vet inte. Jag arbetar mest själv och det är bra. 
Det vore bra om man kunde få göra bort all matte 
snabbare.

Den här eleven tycks inte arbeta särskilt mycket med matematiken. När jag frågade
läraren menade hon att han nog också knappast räknar särskilt mycket i boken, utan
hoppar över de uppgifter som känns upprepande och tråkiga. Tyvärr glömde jag
fråga just den här eleven om det stämmer, men flera andra elever har däremot
konstaterat att böckerna oftast är lite för repetitiva i sin utformning. Vid den här
intervjun fick jag intrycket av att de högpresterande eleverna vill se sig själva som
extra begåvade. Det indikerar att det är önskvärt att vara duktig i matematik, men
helst utan att behöva anstränga sig. Jag tror att det är därför som den här killen inte
vill be om hjälp när han fastnar, men det är förstås bara spekulation. Eleven ger i
stort intrycket av att på egen önskan vara lämnad till sig själv när det gäller den
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matematiska utvecklingen. Han verkar knappast bry sig om hur undervisningen i sig
bedrivs.

Elevens studiesituation präglas av:

- Särskild begåvning för matematik
- Strategisk lättja
- Eget arbete
- Oberoende

Elevintervju 4

Elevintervju fyra har gjorts med en tjej på NV-programmet i årskurs tre. Eleven är
också relativt högt presterande i andra ämnen, men i matematik är hon bland de
duktigaste i klassen. Jag följde med eleven på en lektion och har även intervjuat
elevens lärare i samband med besöket och fått en ganska god bild av situationen.

  Fråga (E1): Hur anser du att du lär dig matematik bäst?

– Jag brukar alltid räkna i boken. Min lärare förklarar 
också ganska bra.

Fråga: Brukar du be din lärare förklara saker?

– Jag brukar oftast förstå på genomgångarna, men 
om jag inte förstår brukar jag fråga för att jag inte ska 
behöva sitta så länge.

Fråga: Är det viktigt att förstå?

– Jo, annars lär man sig ju inget. Man måste förstå för 
att det ska gå in.

Fråga (E2): Anser du att du får den hjälp du behöver i 
matematik?

– Jo. Jag får hjälp när jag behöver hjälp.
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Fråga (E3): Känner du att matematikundervisningen är 
anpassad till dina förutsättningar och behov?

– Jag vet inte. Det är svårt att veta.

Fråga: Har du någon gång känt att du fått extra
uppmärksamhet för att du ska lära dig något? Det kan t.ex.
vara att du fått någon skräddarsydd uppgift eller så.

– I tvåan fick jag några uppgifter som jag tror var för 
mig. Vi skulle visa olika saker. Men jag vet inte. Jag 
tror inte det.( …) jag skulle vilja få läsa mer matte och 
mindre andra saker (…)

Fråga (E4): På vilket sätt kan matematikundervisningen 
förändras för att bättre anpassas till dina 
förutsättningar och behov?

– Jag tycker det vore bra om det fanns en 
matteinriktning så att man kunde läsa mer matte om 
man vill.

Det är tydligt att den här eleven har ett intresse för matematik som inte riktigt får
komma till sin rätt i den nuvarande situationen. Eleven vill också ge intrycket att hon
ligger i fas med den övriga klassen. Läraren menar att den aktuella eleven också
ligger i fas med den övriga klassen och att hon räknar ganska långsamt, men att
förståelsen ligger på en högre nivå. Mitt omedelbara intryck är att skolan och läraren
helt saknar handlingsplan för att lyfta fram intresserade elever. Situationen är att
eleven har ett intresse och en förmåga för ämnet som skolan inte har någon god
beredskap för.

Elevens studiesituation präglas av:

- Intresse för ämnet
- Strävan efter förståelse
- Dålig beredskap hos skolan
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Den sista, avslutande, frågan vid varje intervju berörde hur eleven bedömer sin egen
skolsituation i matematikämnet på en skala mellan ett och tio.

Diagram 1

Diagram 1 visar hur elevernas bedömning av sin egen
situation varierar. De flesta eleverna menade sig vara måttligt
nöjda. Ingen var extremt missnöjd eller extremt nöjd.

Resultatet visar på relativt stor variationsbredd i svaren. Eftersom stickprovet i detta
fall var så litet och variationsbredden så stor ger materialet inga betydande resultat.
Om variationsbredden hade varit mycket liten hade materialet, trots den lilla
datamängden, kunnat ge indikationer på de högpresterande elevernas bedömning av
sin egen situation.

3.1.2 Lärarintervjuer

Genom lärarintervjuerna har jag fått en någorlunda klar bild över olika sätt att
betrakta högpresterande elevers skolsituation. Jag presenterar min bild av hur lärarna
ser på högpresterande elever och redogör inte i detalj för någon av de genomförda
intervjuerna. Däremot redovisas svaren på L1, L2 och L4 i tabellform. L3 och L5 gav
upphov till några intressanta aspekter och tankar, vilka jag redovisar för sig.

Genom intervjuerna som skulle vara av reflexiv karaktär visade alla lärarna fyra
olika sätt att betrakta de högpresterande elevernas situation, men vissa punkter var
alla helt överens om.

1     2       3       4       5      6        7       8  9     10
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Sammanfattning av fråga: L3 och L5:

L3. På vilket sätt anpassar du din undervisning till de 
högpresterande elevernas förutsättningar och behov?

L5. På vilket sätt tror du att undervisningen kan förändras
för att i större utsträckning leva upp till de 
högpresterande elevernas förutsättningar och behov?

Lärare ett tycktes mena att högpresterande elever enligt min definition (vilken, hon
menade, inte var riktig) var det av naturen. Hon ägnade inte någon särskild tid åt att
undervisa de högpresterande eleverna, men hennes undervisning var ändå av den
karaktären, menade hon, att det snarast var de svagare eleverna som klagade och inte
de högpresterande. Hon menade vidare att det på gymnasiet finns en, för de
högpresterande eleverna, gynnsam nivågruppering beroende av programval. Men för
att ytterligare kunna stödja de absolut duktigaste används ibland ett samarbete med
universitetet. Genom att arbeta i mindre grupper och med mer fokus på kunskap kan
man nå en bättre undervisning för de högpresterande eleverna, menar lärare ett.
Överlag såg lärare ett inte några speciella svårigheter med högpresterande elevers
skolsituation.

- Högpresterande mindre beroende av undervisning
- Gynnsamt med nivågruppering och små grupper
- Inga speciella svårigheter för högpresterande elever

Lärare två brukar, enligt egen utsago, speciellt anpassa sin undervisning för de
högpresterande eleverna genom att separat undervisa dessa på något fördjupande
eller genom "extramaterial". Men, menade han, det är mycket mer ofta som de
svagare eleverna får extra resurser. Han menade vidare att det, för att förändra
undervisningen så att de högpresterande eleverna kan komma till sin rätt, krävs mer
resurser och mindre elevgrupper. Överlag tyckte han att man borde kunna göra mer
för att motivera de allra duktigaste eleverna och att just motivationen är viktig.

- Anpassar sin undervisning i viss mån
- Svaga elever får mer resurser
- Gynnsamt med mindre grupper
- Viktigt med motivation

Lärare tre fick jag förmånen att dels intervjua, men också följa med under några
arbetsdagar. Han är av den åsikten att högpresterande elever är det av helt olika
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anledningar. Vissa är helt enkelt bara duktiga i skolan överlag, medan andra har
speciell fallenhet för ämnet. Överhuvudtaget ogillar lärare tre att man grupperar
elever som hög och lågpresterande, men av praktiska skäl måste man göra det,
menade han. Han ansåg att ingen får den hjälp de behöver och att det heller inte är
möjligt att arbeta på det sättet. För att förbättra situationen för de högpresterande
menade lärare tre att man måste förbättra situationen för alla elever. Först då kan
man också nå de extremt svaga och de absolut duktigaste eleverna. Eftersom jag kom
ganska nära lärare tre är hans kommentarer något mer nyanserade än de andras, men
också mycket relevanta. Även lärare tre ansåg att mindre grupper är ett bra sätt att nå
fler elever med undervisningen. Han poängterade också att det för lärande krävs ett
stort mått av eget ansvar. Ingen kan lära någon något om någon inte vill lära sig
något.

- Anpassar sin undervisning till hela gruppens bästa
- Gruppens väl är den enskildes väl
- Mindre grupper gynnsamt (för alla)
- Elevens ansvar betydelsefullt

Lärare fyra menade, liksom lärare tre, att den ena högpresterande eleven inte är den
andra lik. En gemensam faktor skulle kunna vara att högpresterande elever tar ansvar
i större utsträckning, men det finns alltid undantag. Några gånger har lärare fyra
nivågrupperat sina klasser för att kunna ge de högpresterande eleverna en adekvat
utbildning samtidigt som de andra inte blev lidande. Ibland har nivågrupperingen
fungerat och ibland inte. En gång hade en elev från den mest avancerade gruppen
degraderat sig eftersom hon ansåg att det krävdes mycket mer för att få ett bra betyg i
den mest avancerade gruppen. I det gamla systemet med speciell matematik anpassad
för de olika linjerna, menade lärare fyra, att det var lättare att anpassa undervisningen
för de högpresterande eleverna. Lärare fyra menade att högpresterande elever inte får
särskilt mycket uppmärksamhet. Vidare diskuterade lärare fyra en del om att de
högpresterande eleverna blir högpresterande redan tidigare under sin skolgång,
kanske redan i mellan eller lågstadiet. Han menar att det vore mer relevant att
kartlägga hur matematikbegåvade barn tas omhand i grundskolan. Linnamäki har
dock visat att prestationsnivåerna varierar kraftigt mellan utvecklingsstadier och på
olika abstraktionsnivåer. Därför tar jag ingen vidare notis om detta.

- Elevens ansvar betydelsefullt
- Gamla systemet "bättre"
- Högpresterande får lite uppmärksamhet
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Sammanfattning av fråga L1, L2 och L4:

L1.  Har högpresterande elever särskilda förutsättningar för matematik?
L2.  Har högpresterande elever särskilda behov?
L4. Anser du att de högpresterande eleverna får den hjälp de behöver för sin 

matematiska utveckling, utifrån elevernas förutsättningar och behov?

I tabell 1 ser vi att samtliga lärare anser att högpresterande elever har särskilda behov
och alla utom lärare två anser att de högpresterande eleverna får den hjälp de
behöver. Lärarna antydde att det inte satsat särskilt mycket på de högpresterande
eleverna och det intrycket gavs också av de två rektorer som jag pratat med. Ingen av
skolorna har någon särskild handlingsplan för högpresterande elever i matematik,
men den ena skolan har i viss mån ett icke organiserat samarbete med Umeå
universitet och vissa elever ges möjligheten att läsa universitetskurser. Rektorerna
menar också att det inte läggs några särskilda resurser på högpresterande elever.

Tabell 1:

Fråga Lärare ett Lärare två Lärare tre Lärare fyra
L1 Ja Ja Nja Nej
L2 Ja Ja Ja Ja
L4 Ja Nej Ja Ja

3.1.3 Skolledarintervjuer

SL1.Har skolan några riktlinjer för hantering av högpresterande 
elever?

SL2.Hur prioriteras högt presterande elevers behov på din skola, och 
vad görs rent konkret?

Skolledarintervjuerna blev mycket korta och de svar som jag fått av de två rektorer
som utgör hela informantgruppen kan sammanfattas i att skolan inte har några
riktlinjer för hantering av de högpresterande eleverna specifikt och att de
högpresterande elevernas behov inte prioriteras i någon nämnvärd utsträckning.
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3.2 Observationsresultat

För att underlätta det svåra jobbet att resultatredovisa mina observationer har jag,
som jag nämner i metoddelen, strukturerat upp observationerna runt några särskilt
viktiga punkter. Dessa är:

A. I vilken omfattning diskuteras de högpresterande 
elevernas särskilda behov inom arbetslaget?

I min fyra veckor långa observation inklusive undervisning och deltagande i flera
möten har de högpresterande elevernas situation aldrig diskuterats om inte jag fört
frågan på tal.

B. De högpresterande elevernas sätt att arbeta.

De högpresterande elever som jag observerat och undervisat har gemensamt att de
alla arbetar mycket självständigt. De eftersträvar förståelse och arbetar generellt sett
snabbare än övriga elever.

C. Hinder för de högpresterande elevernas matematiska 
utveckling

De hinder som jag sett är först och främst att de högpresterande eleverna inte alls
uppmärksammas. I övrigt handlar det om resursfrågor och fortbildning av lärare (i
enlighet med forskningsprojektet Gifted education)

D. Möjliga sätt att arbeta för de högpresterande elevernas 
matematiska utveckling.

Jag har inte observerat något sätt att arbeta som är speciellt anpassat för de
högpresterande eleverna.

4. Analys och diskussion

I analysen kombinerar jag resultaten från lärar- och elevintervjuerna med
observationsresultaten. Analysen bygger till stor del på mina subjektiva intryck, men
jag refererar hela tiden till de resultat som presenterats ovan. I direkt anslutning till
analysen presenteras de slutsatser som jag kunnat dra på basis av resultat och analys.
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4.1 Möjliga felkällor

Vid studier av det här slaget är det lätt hänt att det smyger sig in felaktiga resultat.
Eftersom hela undersökningen bygger på några få informanters tillförlitlighet är det
svårt att sortera ut avvikande uppfattningar som kan tyda på oärlighet. Om jag någon
gång under intervjuerna har misstänkt att informanten antingen inte riktigt reflekterar
över frågorna eller direkt far med osanning har jag försökt att på olika sätt repetera
samma fråga någon eller några gånger, vilket förbättrat trovärdigheten i svaren.

En mera allvarlig felkälla kan vara att studien i stort har begränsats till några få
skolor med relativt homogena klasser, vilket möjligtvis inte är en representativ bild
av den svenska gymnasieskolan. Mina observationer har jag dessutom i stort sett
uteslutande genomfört på en mindre skola med mycket små grupper. Det är möjligt
att jag kunnat få mer negativa resultat om jag utfört observationerna på någon större
skola.

Ytterligare en felkälla kan vara att lärarna inte öppet vill tala om sin undervisnings
brister. Ibland fick jag intrycket att den intervjuade läraren hade en hög integritet när
det kom till undervisningsfrågor.

Studiens informanter är heller inte könsmässigt fördelade på ett representativt sätt.
TIMSS-rapporten visar att tjejerna är i klar minoritet när det gäller de högpresterande
eleverna, men i min studie är elevinformanterna fyra killar och fyra tjejer.

4.2 De högpresterande elevernas situation

När jag påbörjade undersökningen hade jag en bakomliggande tes om att alla
högpresterande elever är autodidakter. Jag har också personlig erfarenhet av att
matematiklärare helst inte vill hjälpa de elever som klarar sig på egen hand och att de
dessutom ofta är mer rädda om sin ämnesmässiga auktoritet än andra lärare. Det jag
vill säga är att jag inte kunnat förhålla mig fördomsfri och det kan vara värt att ha i
åtanke.

De redovisade intervjuerna visar alltså på signifikanta bitar i de högpresterande
elevernas lärande i matematik. Det jag särskilt lagt märke till under de observationer
som jag gjort och under den tid som jag arbetat som lärare är att de högpresterande
elevernas skolsituation till stor del präglas av självständighet. Samtliga elever som
jag intervjuat ger intrycket att de arbetar mycket självständigt. Med självständighet
menas att eleverna antingen tar mycket stort ansvar för sina studier (jämför med
elevintervju 1) eller att eleverna helt arbetar på egen hand (jämför med elevintervju
tre). Jag har under mina "observationsveckor" märkt av självständighet i den första
meningen, men inte i den andra. Jag har observerat och undervisat elever som i stor
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utsträckning är självständiga, men som betraktar läraren som en god handledare som
kan ge bra tips. Detta förhållningssätt förutsätter i stor grad en god kontakt mellan
lärare och elev. De elever som jag undervisat och som uppvisat hög matematisk
prestationsnivå tar helt enkelt ansvar för sitt eget lärande och de eftersträvar en
förståelse för matematiken, snarare än en färdighet i att räkna. De uppvisar en lust att
lära sig mera. Att eftersträva förståelse är något som också ständigt återkom i mina
intervjuer och tycks vara en central drivkraft för de högpresterande elevernas
matematiska utveckling.

Vid mina intervjuer stötte jag på ett antal elever av typen som representeras i
elevintervju tre där en viss lättja förekommer och där den höga matematiska
prestationsnivån förklaras med särskild matematisk begåvning. Under
observationerna har jag dock inte funnit några belägg för att dessa elever
förekommer. Ingen av de högpresterande elever som jag följde till vardags var i
någon nämnvärd utsträckning oberoende av undervisning och handledning. Oftast
var de tvärtom mycket mer ivriga att få hjälp att förstå än många andra.

Ingen av de högpresterande eleverna kände sig helt nöjda med sin skolsituation i
matematikämnet, vilket till viss del förvånade mig. Jag trodde att elever av typen
som representeras i elevintervju tre skulle vara mycket nöjda med att enbart arbeta
sporadiskt och på egen hand. Men dessa visade upp tendenser till tristess i enlighet
med det som omnämns i inledningen av rapporten. De mer ambitiösa eleverna
menade att de dels saknar undervisning anpassad för dem och dels en struktur i sitt
arbete. Självständigheten i arbetet leder alltså till en form av stress och en extra
arbetsbörda genom det ökade ansvaret.

Många av de högpresterande eleverna gav uttryck för intresse för matematik och
ville etablera en god kontakt med läraren. Om denna inte har tid uppstår naturligtvis
en viss frustration.

För flertalet av eleverna var det egna kravet på, och den inre tillfredsställelsen av, att
lyckas den största motivationskällan till fortsatt matematisk utveckling, vilket för
mig var ganska överraskande då jag trodde att betygsjakten skulle dominera i frågan
om motiv till utveckling.15

I samtliga fall som jag studerat tycks eleven ha en stark tro till den matematiska
förmågan i sig. Att lita till den matematiska förmågan är bra och förklaras dessutom
som den enskilt viktigaste punkten för matematisk prestation i Linnamäkis
avhandling16. Samtidigt som denna starka tro råder verkar de högpresterande
eleverna dessutom lägga ganska mycket tid till att studera (med vissa undantag) och

                                                  
15 Jag menar att det egna kravet på att lyckas med matematiken inte är samma sak som det av yttre
faktorer pålagda betyget. Det framgick vid intervjutillfällena att det egna kravet på att lyckas handlade
om en tävlan mot sig själv, snarare än en tävlan för betyg.
16 Linnamäki, K; Matematikprestationer och självuppfattning; Åbo Akademiska förlag; Åbo (2002)
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det tror jag är en viktig faktor att ta hänsyn till. Det finns många potentiellt
högpresterande elever i våra skolor, men flera av dem, tror jag, orkar inte med det
extra arbete som krävs för att arbeta självständigt. Eller så är de inte mogna för att ta
eget ansvar. De elever som jag studerat är ju högpresterande och består i huvudsak av
två kategorier. Den första är mycket liten och utgörs av extraordinära
matematikbegåvningar som antingen knappast lägger någon tid till något skolämne,
eller som har en normal till hög studiemotivation. Den andra kategorin, vilken är
betydligt större, utgörs av extremt studiemotiverade elever som är beredda att ta det
extra jobb och den extra press som det innebär att vara högpresterande i matematik.
För vissa av dessa elever fungerar undervisningen i alla fall tillfredsställande och de
får en hyfsad hjälp till matematisk utveckling.

4.2.1 Slutsatser

Forskningsprojektet Gifted education har gett bl.a. Växjö universitet i uppdrag att
utforma en pedagogik för potentiellt högpresterande och högpresterande elever i
matematik. Anledningen till detta torde vara att den svenska skolan är eftersatt på
detta område. Den här studien är en kartläggning av just de högpresterande elevernas
situation och i stora delar verkar det nämnda forskningsprojektet ha sin poäng.

Ett huvudbry är dock att högpresterande elever i sig möjligtvis lär sig bäst på egen
hand och som lärare gör man i sådana fall helt rätt i att undvara undervisning för den
eleven.

Studien har inte visat att högpresterande elever på gymnasiet lär sig bäst vid
självstudier, men de har ofta inga alternativ. Om vi antar att undervisning gynnar
matematisk utveckling, vilket verkar rimligt, är slutsatsen att högpresterande elever
borde kunna prestera bättre än de gör och med mindre ansträngning (vilket borde
gynna lusten att lära). Om vi dessutom antar att lärare kunde strukturera varje
individs studiegång kan vi anta att fler elever kunde vara högpresterande.
Det har visat sig att högpresterande elevers situation i den svenska gymnasieskolan
präglas av extremt mycket självständigt arbete. För detta självständiga arbete krävs
det mycket ansvarstagande som i sig är betungande och fungerar som en bromskloss.
Ett bra sätt att stödja de högpresterande eleverna har visat sig vara att utforma
individuella studieplaner. Men studieplaner kan inte ersätta undervisning.
Undervisning måste ingå som en del i studieplanerna. Studien visar att de
högpresterande eleverna i stort sett får den hjälp de behöver för att komma genom
kurserna i sin takt, men undervisningen är inte utformad för deras förutsättningar och
behov. Eleverna uppvisar inte något extremt missnöje med sin situation, men det
kanske främst beror på att de inte känner till något alternativ.
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En allvarlig slutsats är att de högpresterande elevernas behov helt förbises bland
lärare, i arbetslag och från skolledning. Det finns inga fakta som talar för att skolorna
tar sitt ansvar när det gäller det politiska kravet på en individualiserad skola även för
de högpresterande eleverna.

Lärare tre antyder att högpresterande elever inte är en grupp i sig, utan snarare
sinsemellan olika individer med olika egenskaper och förutsättningar. Han får
medhåll från Mönks, Heller och Passow. I artikeln Att stödja elever med förmåga och
fallenhet för matematik står det:

"Elever med fallenhet för matematik är ingen exklusiv grupp; de är inte ens att
betrakta som en grupp. (Mönks, Heller & Passow 2000:841). De är precis lika
olika sinsemellan som andra barn. (…) De har olika bakgrund och intressen
(…) " Sid. 1

Den här studien utesluter heller inte att högpresterande elever sinsemellan är helt
olika. Tvärtom bygger studien på de senaste årens trend av individualisering. Det de
högpresterande, med definition, har gemensamt är att de just är högpresterande och
denna exklusivitet har gjort att de hamnat i skymundan.

Sammanfattning av fråga (i) till (iii)

(i) Hur ser de högpresterande eleverna på sin situation?

(ii) Hur uppfattar lärarna de högpresterande elevernas 
särskilda behov, och hur påverkar det deras 
undervisning?

(iii) Hur uppfattar skolledningen de högpresterande elevernas
särskilda behov?

De högpresterande eleverna ser sin situation som bettyngande genom extra ansvar
och självstudier, men de är relativt nöjda med hur undervisningen bedrivs.

Lärarna uppfattar de högpresterande elevernas situation på olika sätt, men de är
överens om att de högpresterande eleverna har särskilda behov. De flesta anpassar
inte sin undervisning för de högpresterande eleverna, men anser att dessa elever får
den hjälp de behöver.

Skolledningen prioriterar inte alls de högpresterande elevernas behov.
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4.3 Slutdiskussion

Vi konstaterar alltså att de högpresterande elevernas situation i den svenska
gymnasieskolan inte ligger i linje med de politiskt ställda kraven på en
individanpassad skola. Frågan är om dessa politiska krav överhuvudtaget är
realistiska. Den "gamla" skolan kanske var bättre lämpad för de högpresterande
eleverna eftersom denna inte hade kravet att vara individuellt anpassad alls.
Resonemanget bygger på tanken att de svagare eleverna idag får en bättre och för
dem anpassad undervisning på bekostnad av de högpresterande eleverna. Jag vet inte
om situationen är sådan, men min studie har visat på starka indikationer om att svaga
elever "stjäl" resurser från de högre presterande och detta leder ju till resonemang om
att de duktiga alltid klarar sig själva.17

I inledningen nämner jag TIMSS rapport om högpresterande elever och jag har
använt den som en språngbräda för den här studien. En intressant faktor som
omnämns är att bland de högpresterande eleverna har Sverige lägst andel tjejer i
jämförelse med de andra länderna (något som jag i och för sig inte observerat). Vad
det beror på kan jag bara spekulera om, men en viktig faktor är med stor sannolikhet
att självuppfattningen i ämnet i stor utsträckning bidrar till prestationen (liksom
Linnamäkis avhandling visar). Jag har observerat att de tjejer som jag intervjuat inte
alls varit lika säkra på sig själva när det gäller matematik. Framtida forskning får
utreda om min tes är riktig.

Den mest positiva indikationen som studien givit är att de högpresterande eleverna i
stor grad känner en stolthet för sitt kunnande. Stoltheten gör ämnet i sig roligare och
mer spännande. Man kanske kan bygga en pedagogik för de högpresterande eleverna
på detta faktum. För att tillvarata de elever som klarar matematiken på ett bra sätt
borde fortsatt forskning på området lämpligen kunna inrikta sig på möjliga vägar att
utforma en didaktik där de högpresterande eleverna får komma till sin rätt, utan att
samtidigt de svagare eleverna åsidosätts. Som utgångspunkt borde man t.ex. kunna
använda sociokulturella och pragmatiska teorier om inlärning. Ett annat sätt att stödja
de högpresterande eleverna kan vara att införa nivågrupperingar där man i varje
grupp kan fördjupa sig i olika moment eller helt enkelt inrikta sig på att nå de
grundläggande kunskaper som krävs för ett godkänt betyg.

Som situationen nu ser ut måste något i alla händelser göras. Vi måste kunna erbjuda
de högpresterande eleverna något annat alternativ än självstudier.

                                                  
17 Jämför med rubriken på presentationen av forskningsprojektet Gifted education:
http://www.kk.kau.se/svenska/amnesdidaktik2005/pdf/thomas_dahl.pdf   (05.05.25)



30

Referenslitteratur

1994 ÅRS LÄROPLAN för de frivilliga skolformerna (Lpf 94); SKOLFS 1994:2

Gifted education -  De duktiga klarar sig alltid själva? - ; Presentation av
forskningsprojektet
http://www.kk.kau.se/svenska/amnesdidaktik2005/pdf/thomas_dahl.pdf   (05.05.25)

Linnamäki, K.; Matematikprestationer och självuppfattning; Åbo Akademiska förlag;
Åbo (2002)

Lärarutbildning och kompetensutveckling; Rapport från Matematikdelegationens
arbetsgrupp; Förslag 040114

Montessoritidningen; http://www.montessoriforbundet.a.se/tidningen/nr399/art.asp

Mönks, F.J., Heller, K.A., Passow, A.H. ; International handbook of giftedness and
talent, 2nd edition; Amsterdam (2000)

Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002; Lusten att lära - med fokus på
matematik; Skolverkets rapport 221

Sollervall, H., Wistedt, I.; Att stödja elever med förmåga och fallenhet för matematik;
Växjö universitets publikation Acta Wexionensia Nr 53/2004:127-136

Thomsson, H.; Reflexiva intervjuer; Studentlitteratur; Lund (2002)

Utvärdering av matematikutbildningar vid svenska universitet och högskolor;
Högskoleverkets rapportstudie; 2002:5

Wester, A., Sigurdsson, B.; Högpresterande gymnasieelever i TIMSS -svenska
gymnasieelevers prestation i matematik och fysik i ett internationellt perspektiv;
Enheten för pedagogiska mätningar, Umeå universitet.; Umeå (1998)


