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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie vilken fokuserar på högpresterande elevers upplevelser av 

lärarstöd i matematikundervisningen. Syftet med studien var att bidra till kunskap om hur 

högpresterande elever själva upplever det stöd de fått i sin matematikutveckling. Studien 

utgick från följande frågeställningar: Hur upplevde högpresterande högstadieelever 

matematikundervisningen och lärarstödet under sin låg- och mellanstadietid? och På vilket 

sätt önskar dessa elever att de hade blivit stöttade av sina matematiklärare för att ha 

utvecklats ytterligare? I studien ingick nio semistrukturerade intervjuer med högstadieelever 

från flera olika västerbottniska skolor som analyserades genom ett fenomenografiskt 

perspektiv.  

Trots att alla elever, oberoende kunskapsnivå, har rätt att få lärarens stöd upplevde 

flera av eleverna att de stundvis inte fått något stöd alls från sin matematiklärare. Resultaten 

visar också att samtliga elever önskade att de hade fått någon form av fördjupande 

stödåtgärder men oftast hade läraren satt in accelererande stödåtgärder och flera elever 

upplevde detta som frustrerande. 
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Introduktion 

Styrdokumenten för den svenska grundskolan kan vara otydliga när det kommer till de 

elever som med lätthet tar åt sig undervisningsstoffet i skolan. Delar ur styrdokumenten går 

att tolka både som att dessa elever har rätt till hjälp och rätt till att få undervisning som är 

djupare och bredare än den som står i kursplanerna men också som att dessa elever inte 

behöver mycket mer hjälp när de nått de uppsatta målen för stadiet. Är man som lärare eller 

rektor inte väl inläst på samtliga styrdokument kan rektorernas och lärarnas egna tolkningar 

av dessa dokument och inställningar till skolans uppdrag vara det som avgör vilket stöd dessa 

elever får i undervisningen och därigenom även vilka utvecklingsmöjligheter som ges dessa 

elever. Den svenska grundskolan strävar mot att vara likvärdig över hela landet (Skolverket, 

2011b), men när styrdokumenten erbjuder rektorer och lärare ett stort tolkningsutrymme så 

finns det en risk att undervisningen inte blir likvärdig. 

Enligt Pettersson (2011) är det i Sverige dessutom väldigt vanligt med enskilt arbete 

utifrån färdiga läromedel, så som t ex matematikböcker. Vilket stöd ges då till elever som har 

lätt för och vill satsa på att nå längre inom matematik? Får de arbeta vidare i sin egen takt 

eller blir de uppbromsade av sina lärare för att hela klassen ska vara på samma kapitel? Blir 

dessa elever erbjudna djupare och bredare kunskap i matematik? Hur ser de själva på sin 

kunskapsutveckling när det kommer till matematik?  

Det finns många frågor kring hur högpresterande elever egentligen bemöts i de 

svenska klassrummen och hur lärare och rektorer kan arbeta för att hantera dessa elever på ett 

effektivt sätt. För att begränsa undersökningsområdet så har jag valt att utgå ifrån ett 

elevperspektiv. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskap om hur högpresterande elever själva 

upplever det stöd de fått i sin matematikutveckling. För att uppnå syftet utgår jag från följande 

frågeställningar: 

 Hur upplevde högpresterande högstadieelever matematikundervisningen och 

lärarstödet under sin låg- och mellanstadietid? 

 På vilket sätt önskar dessa elever att de hade blivit stöttade av sina matematiklärare för 

att ha utvecklats ytterligare? 
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Bakgrund 

Här följer en bakgrundsbeskrivning och definitioner till de begrepp som är aktuella i 

denna uppsats utifrån tidigare forskning och litteratur.  

Högpresterande elever 

Vad menar jag egentligen med högpresterande elever? Då det inte finns någon 

entydig och allmänt vedertagen definition av begreppet (Persson, 1997), så känner jag att en 

förklaring av begreppet ur ett såväl svenskt som ett internationellt perspektiv är nödvändigt 

samt definiera hur jag använder begreppet i denna uppsats. 

Ur ett svenskt perspektiv  

I Sverige används sällan begreppet högpresterande elever, utan istället används det 

snarlika begreppet särbegåvade elever.  

Begreppen särbegåvning och högpresterande förknippas ofta i Sverige med elitism 

(Pettersson, 2008). Persson (1997) skriver att elitism är något som i Sverige anses vara 

politiskt inkorrekt och det anses vara fel att bekosta särskild undervisning för elever som 

redan klarat av de kunskapsmål som finns för ämnet eller ämnena. Han fortsätter med att 

konstatera att social jämlikhet är något väldigt viktigt i Sverige och tanken att alla människor 

ska ha samma möjligheter, och därigenom även alla elever, har kommit att bli begränsningar 

för en del högpresterande elever. Edfelt (1992) beskriver den svenska skolsituationen så här: 

 ”In Sweden it is considered undemocratic not only to be mentally 

gifted, but also to be gifted and demand special treatment because of this 

fact. And to be classified as undemocratic is in Sweden to be stigmatized 

with the horrible eighth amendment to the Seven Deadly Sins” (s. 47)  

Detta citat ger oss en ganska tydlig bild av hur det i verkligheten kan se ut för 

högpresterande elever, d v s att det finns en risk för att de påtvingas skuldkänslor om de begär 

extra stöd för sin förmåga eller sina förmågor. Skuldkänslor som kan komma från att anses 

vara odemokratisk. Speciellt känsligt kan det vara i en skola som har ekonomiska problem 

eller lärarbrist.  

Persson (2010) anser att det svenska skolsystemet är uppbyggt för att eleverna ska lära 

sig saker för samhällets skull, inte för sin egen, och detta gör den svenska skolan till en 

fientlig plats för majoriteten av de begåvade eleverna som ofta kommer till att ”ge upp” och 

tappa studiemotivationen.  
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Idag finns det tio högstadieskolor med en spetsutbildning inom matematik. Dessa 

skolor ingår i en riksrekryterande försöksverksamhet som ska testas under de kommande åren 

och är en ny verksamhet som bara har funnits något år. Men redan nästa läsår (2014/2015) ska 

ytterligare fem högstadieskolor starta spetsutbildningar inom matematik. Det finns inga 

spetsutbildningar för elever i grundskolans tidigare år.  

Persson (1997) påpekar även att människor som är högpresterande eller särbegåvade 

kan uppfattas som ett hot mot såväl samhällsordningen som mot andra människors personliga 

trygghet och självbild. Persson säger också att jantelagen, eller rättare sagt de 

socialpsykologiska principerna som ingår i jantelagen, ofta ställer till problem för de som på 

ett eller annat sätt sticker ut från normen, däribland även högpresterande och särbegåvade 

människor. 

Persson (1997, s. 50) definierar särbegåvning på följande sätt: ”Den är särbegåvad 

den som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin 

osedvanliga förmåga i ett eller flera beteenden. Ett beteende i detta sammanhang förstås som 

mänsklig prestation, aktivitet eller funktion.” Alltså är det viktigt att detta beteende är 

kontinuerligt, att det inte bara sker någon enstaka gång. Definitionen är väldigt allmän och 

kan användas på många olika områden, t ex inom matematik. 

Pettersson (2008) påpekar däremot att det inte finns någon definiton av begreppet 

särbegåvning som är allmänt vedertagen, utan alla har olika variationer av begreppet. 

Ur ett internationellt perspektiv 

I Sverige läggs vanligtvis inte några speciella resurser på att ytterligare utveckla och 

motivera högpresterande och särbegåvade elever. I slutet av 1990-talet så hade inget av de 

skandinaviska länderna någon policy för hur man ska hantera och hjälpa dessa elever (Persson 

1997). Trots att länder som t ex Brasilien och Nigeria inte har stora ekonomiska tillgångar 

eller stora möjligheter att faktiskt fullfölja några policyer, har de ändå i flera decennier haft 

policyer som påpekar att såväl inlärningssvaga som inlärningsstarka är i behov av speciell 

undervisning. Att de sedan inte alltid har kunnat genomföra dessa åtgärder har istället med de 

ekonomiska situationerna i länderna att göra. Men viljan och förståelsen finns bland de 

yrkesverksamma (Persson, 1997).  

I flertalet andra länder i världen finns lagstadgat stöd till olika former av 

högpresterande elever. De elever som man i Kanada kallar för exceptionella barn
1
 har i vissa 

                                                 
1
 Begreppet exceptionella barn är den kanadensiska motsvarigheten till det svenska begreppet 

särbegåvade barn. 
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provinser samma lagstadgade rättigheter till stöd och stimulans som handikappade barn har 

och det finns tydliga riktlinjer för hur man bör arbeta med dessa elever (Persson, 1997). 

De rådande skolsystemen i nästan alla Europeiska länder behandlar varken begåvade 

eller mindre begåvade elever på ett rättvist sätt (Mönks & Ypenburg, 2009). Enligt Mönks 

och Ypenburg (2009) så brukar man räkna med att endast hälften av de potentiellt högt 

begåvade eleverna uppmärksammas och får det stöd och fostran som behövs för att de ska få 

möjlighet att kunna utvecklas. Detta kan delvis bero på att vuxna tenderar att ha orealistiska 

föreställningar av vad som räknas som begåvning (Ziegler, 2010). 

Över hela världen finns det så kallade elitskolor för elever med särbegåvningar, men 

en tydlig majoritet av dessa är riktade mot idrott och musik. Dessa två ämnen har en högre 

status än de teoretiska ämnena och är mer socialt accepterade (Persson, 2007).  

Begreppets definition i den här uppsatsen 

Högpresterande elever är i den här uppsatsen de elever som i skolan har lättare att 

tillgodogöra sig kunskap inom ett eller flera ämnen än vad den genomsnittlige svenska 

jämnårige eleven har. Dessutom så både kan och vågar dessa elever visa sina kunskaper för 

såväl lärare som klasskamrater och har en motivation att utveckla och fördjupa sina kunskaper 

inom ämnet eller ämnena.  

Till skillnad från begreppet särbegåvning som oftast används i Sverige, så har jag valt 

att inte räkna in de elever som har hög begåvning och fallenhet för ett eller flera ämnen, men 

inte har självförtroende eller motivation nog att använda sin fulla potential, d v s elever med 

dold särbegåvning. När dessa elever av någon anledning inte använder sin fulla potential så 

blir det svårt för föräldrar och lärare att identifiera elevens verkliga kapacitet (Mönks & 

Ypenburg, 2009; Persson, 1997).  

Styrdokument 

De elever som idag går i högstadiet har under majoriteten av sin skolgång haft äldre 

skollagar, läroplaner och kursplaner än de som är aktuella i dagens undervisning. Dessa 

styrdokument har inte förändrats mycket under de senaste åren, men nedan följer en 

beskrivning av den svenska skolans styrdokument som bör ha påverkat högpresterande 

högstadieelevers matematikstudier. 

Skollagarna 

I den aktuella svenska skollagen står det att ”Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt” (SFS 2010:800, kap. 1 § 4). Men redan i 
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samma paragraf finns en mening som går att tolka på ett sådant sätt att eleverna ska vara 

relativt jämlika efter genomgången grundskola: ”En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010:800, kap. 

1 § 4). Men läser man vidare i den svenska skollagen så står det även: 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling” (SFS 2010:800, kap. 3 § 3). 

Detta citat förtydligar verkligen att även de elever som lätt nåt kunskapskraven 

behöver och ska få hjälp och stöd av sina lärare och sin rektor att utvecklas vidare. 

Men under majoriteten av högstadieelevernas skoltid föll de under en äldre skollag, 

SFS 1985:1100. Den gamla skollagen uttryckte inget stöd för högpresterande elever 

överhuvudtaget, däremot påpekades de svagare elevernas rättigheter till hjälp och extra stöd 

flera gånger.   

Läroplanerna 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] står det 

tydligt att undervisningen ska anpassas till varje enskild elev, såväl utifrån förutsättningar som 

behov, oberoende av vad de redan kan (Skolverket, 2011b). På samma sida står det också att 

eftersom alla elevers förutsättningar och behov är olika så kan inte heller alla elever arbeta på 

samma sätt för att nå målen och att undervisningen aldrig ska utformas lika för alla elever. 

Dock påpekar de också att skolan har ett särskilt ansvar gentemot eleverna som av någon 

anledning har svårt att nå upp till målen. Jag vill påstå att Skolverket skrivit kapitlet Skolans 

värdegrund och ansvar på ett sådant sätt att tolkning är möjlig när det kommer till 

högpresterande elever, men inte när det kommer till elever med svårigheter.  

Enligt Persson (1997) fanns det även snarlika motsägelser i Skolverkets (1994) 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 [Lpo 94]. De elever som idag går i 

högstadiet har under majoriteten av sin skolgång fallit under Lpo 94. 

Under kapitlet Övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 så står det att läraren ska 

”organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket, 2011b, s. 14). På samma sida står 

också att läraren ska arbeta på ett sådant sätt att eleven ”upplever att kunskap är meningsfull 
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och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” (Skolverket, 2011b, s. 14). Dessa 

meningar kan utan tvekan användas i en argumentation för att även högpresterande elever ska 

få undervisning och uppgifter på sin egen kunskapsnivå.  

Kursplanerna i matematik 

Under majoriteten av de intervjuade elevernas låg- oh mellanstadietid har de fallit 

under kursplanen i matematik som hör till Lpo 94. Denna kursplan har ändrats en aning under 

åren, men grunden har varit densamma. Den kursplanen hade uppnåendemål och strävansmål, 

där uppnåendemålen var den lägsta gränsen för vad eleverna skulle kunna vid slutet av en viss 

årskurs och strävansmålen var större mål som eleverna strävade emot under hela sin skoltid. 

Skolverket (2008) skrev att ”Dessa mål utgör det främsta underlaget för planeringen av 

undervisningen och sätter inte någon gräns för elevens kunskapsutveckling” (s. 5). Alltså 

fanns ingen övre gräns för vad som lärarna skulle behandla i undervisningen. 

Inte någonstans i den aktuella kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) eller i 

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) står det att man som 

lärare inte ska arbeta djupare och bredare än vad det centrala innehållet säger. I 

kommentarmaterialet så påpekar Skolverket (2011a) att elever som har kommit långt i sin 

kunskapsutveckling kan tycka att problemlösning ibland kan vara rena rutinuppgifter för att 

de inte behöver fundera på vilket räknesätt eller metod som behövs för att lösa problemet. 

Dessutom så ser Skolverket (2011a) inga problem med att låta även de yngre eleverna få 

jobba med områden i matematik som inte står med i det centrala innehållet för just de 

årskurserna. De föreslår faktiskt att låta de yngre eleverna prova på att arbeta med rationella 

tal, reella tal och kombinatorik trots att det vanligtvis är något som man behandlar i de högre 

årskurserna. 

Övriga dokument 

I barnkonventionen står att alla barn har rätt till utbildning där de ska få fulla 

möjligheter att utvecklas såväl när det kommer till personligt som fysiskt och psykiskt (Unicef 

2008). Om eleverna inte ges dessa möjligheter så kan man se det som ett brott mot 

barnkonventionen. Men enligt de ovan beskrivna styrdokumenten så ska dessa kriterier vara 

uppfyllda i den svenska grundskolan.  

Europarådet (1994) formulerade en rekommendation kring hur de europeiska länderna 

bör se på utbildning för särbegåvade elever: 

“Gifted children should be able to benefit from appropriate 

educational conditions that would allow them to develop fully their abilities, 
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for their own benefit and for the benefit of society as a whole. No country 

can indeed afford to waste talents and it would be a waste of human 

resources not to identify in good time any intellectual or other 

potentialities.”  

De påpekar att de positiva effekterna som en anpassad utbildning har för de 

särbegåvade eleverna inte bara gynnar eleverna själva, utan även samhället som en helhet och 

att inget land har råd att slösa med sådana intellektuella resurser. 

Sammanfattning av styrdokumenten 

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga styrdokument som är aktuella för 

dagens skola säger att även högpresterande elever har rätt till hjälp och stöd för att utvecklas 

så långt som möjligt, såväl på ett kunskapsmässigt som på ett personligt plan. De gamla 

styrdokumenten var dock inte lika tydliga men det fanns inte någon text som tydligt sa att 

högpresterande inte hade rätt till extra stöd av sina lärare.  

Matematikundervisning 

Matematikundervisning i Sverige 

Trots att Sverige låg på sjunde plats 2010 bland OECD-länderna när det kom till ha en 

av de största utbildningskostnader per läsår och elev i grundskolans tidigare år (OECD, 2013), 

så klarar sig de svenska eleverna sämre och sämre i såväl nationella som internationella 

undersökningar och jämförelser (Skolverket, 2005; 2010; 2011c; 2013b). Mellan 1970-talet 

och mitten av 1990-talet så utvecklades elevernas matematikkunskaper positivt jämfört med 

tidigare år, men sedan mitten av 1990-talet så har elevernas prestationer i matematik sjunkit 

(Skolverket, 2005).  

Även antalet svenska elever som räknas som högpresterande inom matematik i PISAs 

undersökningar har minskat drastiskt. 2003 räknades 16 % av de svenska femtonåringarna 

som högpresterande, 2009 hade det sjunkit till 11 % och till 2012 hade siffran sjunkit till 8 %. 

Alltså har andelen högpresterande elever inom matematik halverats på endast nio år 

(Skolverket, 2010; 2013b).  

Enligt Skolverket (2013a) anser 32 % av lärarna i den svenska grundskolan att de i 

ganska eller mycket stor utsträckning klarar av att ge de högpresterande eleverna den extra 

stimulans de behöver. Skolverket (2013a) har dock märkt en skillnad mellan kommunala och 

friskolor. I de svenska friskolorna är nästan hälften av lärarna nöjda med det stöd som ges till 

högpresterande elever, medan endast var fjärde lärare i kommunala grundskolor är det.  Enligt 
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föräldrarna till dessa högpresterande elever så är ungefär en fjärdedel nöjd med skolans stöd, 

detta gäller såväl kommunala skolor som friskolor (Skolverket, 2013a). 

Accelererande och fördjupande undervisning 

Det finns i huvudsak två olika typer stödåtgärder för högpresterande elever som 

används i skolorna, accelererande och fördjupande undervisning. Under kategorin 

accelererande undervisning ingår åtgärder som att (Mönks & Ypenburg, 2009; Persson, 1997; 

Ziegler, 2010): 

 tidigarelägga inskolningen, 

 hoppa över en årskurs, 

 studera vissa ämnen med en högre årskurs, 

 individanpassa en kurs till eleven, 

 beskära och korta ner kursplanen, 

 sommarkurser inom kursplanen och 

 läsa in hela skolgången i en snabbare takt. 

Enligt Ziegler (2010) möts dessa former av stödåtgärder ofta med skepsis, trots att 

undersökningar visar på att dessa typer av stödåtgärder är de mest effektiva. Speciellt att 

hoppa över en årskurs möts enligt Ziegler med kritik, men i genomsnitt har en begåvad elev 

tagit igen det missade lärostoffet på endast sex veckor. Även Mönks och Ypenburg (2009) 

påpekar att accelererande undervisning möts med överdrivet mycket kritik och att lärare och 

föräldrar bagatelliserar konsekvenserna av att låta en elev stanna kvar i klassen och arbeta 

med sina jämnåriga kamrater. De menar att alla människor, oberoende av begåvningsnivå, 

behöver ha kontakt med likasinnade människor för att få en sund psykisk utveckling. I en 

australiensisk studie konstaterade Street (2001) bl a att begåvade elever kan känna frustration 

över att tvingas arbeta i en, enligt eleverna själva, för långsam takt. Elever i Streets studie var 

negativt inställda till att behöva lägga sig på samma nivå som resterande klassen. Persson 

(1997) däremot påpekar den sociala förändringen som blir för en elev då den hoppar över en 

årskurs och börjar i en ny klass kan bli mycket påfrestande för eleven och att den lätt kan 

känna sig utanför. Alla accelererande stödåtgärder är inte möjliga att genomföra i den 

svenskagrundskolan då man i Sverige har skolplikt och inte lärandeplikt.  

Under kategorin fördjupande undervisning ingår åtgärder som att (Mönks & 

Ypenburg, 2009; Ziegler, 2010): 

 att lägga till kurser, 

 studera med en högre årskurs, 



12 

 

 delta i evenemang utanför kursplanen, 

 utföra exkursioner, 

 delta i arbetsgrupper med speciella tematiska huvudinriktningar, 

 sommarkurser och elevakademier utanför kursplanen och 

 privatundervisning utanför skolan. 

Fördjupande undervisning är enligt Ziegler (2010) inte lika effektiv som den 

accelererande undervisningen, men är ändå ett alternativ som bör övervägas beroende på 

elevens egna mål med sitt lärande.  

Enligt Mönks och Ypenburg (2009) misstar många lärare och elever stödundervisning 

som ett fördjupande arbetssätt, alltså att den högt begåvade
2
 eleven ska hjälpa och undervisa 

de klasskamrater som halkat efter i undervisningen. De påpekar istället att man då riskerar att 

eleven tappar motivationen då den själv inte får några utmaningar. 

Metod 

Under de följande rubrikerna beskriver jag hur jag gått tillväga och de aspekter som 

har spelat in i valet, förberedelserna, genomförandet och analysen av datainsamlingen. 

Avgränsning och urval 

Då denna studie undersöker hur eleverna själva upplevde det lärarstöd som eleverna 

kände att de fick var intervjuer det självklara valet då t ex en enkätundersökning inte hade fått 

med elevernas upplevelser och känslor på samma beskrivande sätt som i en intervju. Eftersom 

frågeställningarna handlar om elevernas egna upplevelser kunde jag inte veta på förhand vad 

jag skulle få för svar av varje elev och därför valde jag att genomföra semistrukturerade 

intervjuer, vilket jag återkommer till senare. För att avgränsa denna studie valde jag att endast 

intervjua högpresterande elever som går på högstadiet då de förmodligen har minnen kvar 

kring hur det var och hur matematikundervisningen kändes under låg- och mellanstadiet. 

Intervjuerna kan ha blivit mer beskrivande och utförliga om jag istället hade valt att intervjua 

elever som fortfarande går i de aktuella stadierna, men då skulle jag samtidigt inte kommit i 

kontakt med de elever som inte hade lärarens stöd över huvudtaget p g a urvalsmetoden. 

Studien har ett elevperspektiv på matematikundervisningen.  

                                                 
2
 Mönks och Ypenburg använder begreppet högt begåvade som är väldigt snarlikt begreppet 

särbegåvade.  
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För att hitta dessa högpresterande elever så kontaktade jag rektorer i Västerbottens 

läns kustland som i sin tur skickade mig vidare till olika matematiklärare. Jag kontaktade 

endast kommunala högstadieskolor med ett relativt stort upptagningsområde så att jag kunde 

intervjua flera elever i samma klass utan att alla hade haft samma lärare och gått på samma 

skola under låg- och mellanstadiet. De lärare som rektorerna hade skickat mig till fick sedan, 

utifrån min definition av högpresterande elever, avgöra om de ansåg sig ha några sådana 

elever i sin klass. Läraren informerade eleven/eleverna lite kort om studien och frågade om 

hen ville vara med och bli intervjuad. Om eleven ville vara med i studien så bokades det in ett 

intervjutillfälle. Innan intervjun genomfördes skulle föräldrarna ha lämnat sitt godkännande 

om eleven av fjorton år eller yngre. 

Sättet att hitta dessa högpresterande eleverna har varit helt beroende av deras lärares 

tolkningar av min definition. Detta sätt att hitta dessa elever var också relativt slumpmässig då 

jag letade reda på alla högstadieskolor i Västerbottens kustland som jag hade möjlighet att 

resa till på kort varsel. De skolor som ingick i undersökningen var helt enkelt de som var 

snabbast att svara på om de hade några elever som föll in under min definition av 

högpresterande elever. Jag kände inte att lärarens snabbhet och intresse för elevernas 

matematikutveckling var något problem då ingen av eleverna hade haft dessa matematiklärare 

under sin låg- och mellanstadietid. Detta för att få en så bred undersökning som möjligt utan 

att behöva intervjua stora mängder av elever. Antalet intervjuade elever var tvunget att vara 

ganska lågt då tiden för att skriva denna uppsats är begränsat till endast tio veckor. Något som 

istället kan vara intressant att reflektera över är att jag på grund av utvalsmetoden endast fick 

tillgång till högpresterande elever som får stöd av de matematiklärare som de har idag. Alltså 

ingår inga elever som aldrig fått något stöd i sin matematikutveckling och jag anser att det kan 

vara intressant att höra sådana elevers tankar kring lärarstöd.  

Att begränsa studien till högpresterande elever istället för särbegåvade elever innebar 

att jag skulle få en aning mer representativ bild av den valda gruppen. Hade jag valt att 

studera särbegåvade elever istället för högpresterande elever så hade jag med största 

sannolikhet inte fått med någon med dold särbegåvning som faller in under kategorin 

särbegåvade elever (Persson, 1997). Den dolda särbegåvningen är i många fall svår att 

identifiera för såväl lärare som för föräldrar (Mönks & Ypenburg, 2009; Persson, 1997) trots 

att forskning antyder på att det kan finnas lika många elever med dold särbegåvning som med 

en synlig särbegåvning (Mönks & Ypenburg, 2009). Resultatet hade förmodligen blivit 

annorlunda om jag hade valt att istället begränsa studien särbegåvade elever då även elever 

som inte är medvetna om sin potential eller har motivationen att utvecklas inom matematik då 
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kunnat ingå i studien. Samtliga elever som intervjuades visste om att de matematiklärare de 

har idag anser att de är högpresterande.  

Jag använde mig som sagt av ett delvis slumpmässigt bekvämlighetsurval, men när jag 

hade fått kontakt med åtta elever som var intresserade av att ställa upp på en intervju och sju 

av dessa var pojkar började jag fråga specifikt efter flickor. Detta för att få en aning mer 

representativ bild av verkligheten. Jag var inte ute efter att intervjua en grupp elever som 

representerar alla högpresterande matematikelever rent statistiskt, men kände ändå att 

skillnaden behövdes jämnas ut om det var möjligt. Vilket det till viss del var då jag fick tag på 

ytterligare tre flickor att intervjua. På grund av sjukdom och missförstånd i kommunikationen 

mellan mig och en lärare föll två elever bort ur studien och det slutade med att jag intervjuade 

nio elever, tre flickor och sex pojkar. 

Genomförande och datainsamling 

Kvalitativ studie 

Det kvalitativa med studien är att ett fåtal elever har intervjuats men att jag fokuserat 

på att få mer kvalitativ data som man sedan kan analysera och jämföra ur ett fenomenografiskt 

perspektiv. Mängden data har inte varit det viktiga, utan det viktigaste har varit att få fram 

data som faktiskt går att analysera lite djupare. Dalen (2007) och Trost (2010) förespråkar 

kvalitativa intervjuer då man vill ha insikt om informanternas mer personliga åsikter, tankar 

och känslor. Då studien är kvalitativ och informanterna relativt få så blir studien inte 

statistiskt generaliserbar (Nielsen, 2013).  

Johansson (2013) skriver att i en kvalitativ intervju kan informanterna själva definiera 

ämnet och tillföra nya perspektiv som kanske inte har uppmärksammats av författaren. 

Dessutom så kan det vara lättare att se det individuella, det komplexa och kanske rent utav det 

motsägelsefulla i en intervju än i en enkätstudie. På grund av det öppna förhållningssättet i en 

kvalitativ studie så kan det vara svårt att veta exakt vad som kommer att vara det mest 

intressanta i analysen (Johansson, 2013). 

Jag valde att göra en kvalitativ studie då det skulle vara svårt att få tag på den relativt 

stora mängd högpresterande elever som behövs för att göra en kvantitativ studie. Bristen på 

tid och metodvalet gjorde att en kvantitativ studie inte ens övervägdes. 

Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju är en intervju som är mer flexibel än en strukturerad 

intervju. En semistrukturerad intervju innehåller öppna frågor och tillåter intervjun att leda in 
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på nya områden som kanske inte intervjuaren tänkte på i bildandet av intervjumanuset. 

Huvudfrågorna ställs alltid på samma sätt till informanterna, men följdfrågorna som ställs 

baseras på vad för information informanterna tidigare gett. Gillham (2008) anser att den 

semistrukturerade intervjun, eller som han säger den halvstrukturerade intervjun, är den 

viktigaste av alla intervjutyper då den är relativt flexibel och kan generera data av god 

kvalitet.  

Semistrukturerade intervjuer valdes för att få eleverna att känna sig tryggare än om jag 

hade genomfört helt strukturerade intervjuer. Målet var att få eleverna att prata om sina 

känslor och i ett sådant fall kan strukturerade intervjuer kännas mer som förhör än ett vanligt 

samtal och det kan innebära att eleverna inte vill svara på frågorna eller känner att det finns 

svar som anses vara rätt eller fel (Johansson, 2013).  

Hade jag valt att istället använda mig av strukturerade intervjuer hade jag med största 

sannolikhet gått miste om många av de berättelser som eleverna berättade för mig i den 

semistrukturerade intervjuerna. Att använda mig utav enkäter hade gett eleverna mer 

anonymitet och chansen finns att de hade vågat berätta ännu mer saker för mig. Jag fick aldrig 

känslan av att någon dolde eller undvek att berätta om någonting under intervjuerna, så jag 

kan omöjligt veta om jag gick miste om information. Hade jag använt mig utav enkäter så 

hade jag istället inte kunnat ställa följdfrågor på samma sätt som jag kunde i de intervjuer jag 

genomförde. P g a att jag inte skulle ha chansen att ställa följdfrågor och för att det kan vara 

svårt för vissa elever att uttrycka sig i skrift, så skulle jag garanterat gått miste om stora 

mängder av information. 

Intervjufrågor 

I denna studie utgick jag som sagt ifrån följande frågeställningar: 

1. Hur upplevde högpresterande högstadieelever matematikundervisningen och 

lärarstödet under sin låg- och mellanstadietid? 

2. På vilket sätt önskar dessa elever att de hade blivit stöttade av sina 

matematiklärare för att ha utvecklats ytterligare? 

Frågeställning 1 delades upp i flera olika intervjufrågor för att få en helhetsbild av 

elevernas låg- och mellanstadietid och för att lärarstöd kan uttrycka sig på många olika sätt. T 

ex kan en lärare hjälpa och stötta eleven med räkneuppgifter på den nivå som eleven bör ligga 

på i den specifika årskursen, men inte ge några ytterligare utmaningar på den kunskapsnivå 

som eleven faktiskt ligger på. Det var främst om eleverna upplevde att de fick något lärarstöd 

på den nivå som de faktiskt låg på som jag var intresserad av att undersöka under denna 
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frågeställning. Flera intervjufrågor behövdes för att täcka upp alla aspekter av lärarstöd så 

som t ex genomgångar av nya moment, hjälp med uppgifter, om läraren gav dem uppgifter 

eller matematikböcker som var på deras egen kunskapsnivå osv.   

Trost (2010) förespråkar att inte fråga informanterna om hur de kände vid eller hur de 

upplevde en viss situation. Vid kvalitativa intervjuer anser Trost att det är bättre att fråga om 

vad informanterna gjorde i den situationen för att sedan själv analysera detta. Själv valde jag 

att först fråga vad de gjorde och hur de hanterade situationen för att sedan följa upp med en 

fråga om hur det kändes eller hur de upplevde situationen.  

Frågeställning 2 delades också upp i flera intervjufrågor främst för att det kan vara 

svårt för eleverna att komma på och sätta fingret på hur de önskade att 

matematikundervisningen skulle ha gått till om de inte hade fått berätta om de saker som de 

ansåg fungerade mindre bra i undervisningen.  

Att dela upp frågeställningarna i flera olika intervjufrågor gjorde även att jag fick flera 

uttalanden som rörde samma område och kunde då lättare kunde analysera svaren och dra 

slutsatser kring t ex elevernas inställning till matematikundervisningen som helhet. Mer om 

detta kommer under rubriken analysmetod. 

Jag använde mig av en intervjuguide (se bilaga 1) för att se till att jag fick svar på de 

frågor jag ville ha svar på men i vilken ordning frågorna togs upp var olika varje gång till 

gång beroende på vad vi redan hade pratat om. En intervjuguide innehåller exempel på frågor 

och olika teman som man vill ska behandlas under intervjun (Dalen, 2007; Johansson, 2013; 

Trost, 2010).  

Varje intervju började med att eleverna själva fick börja med att berätta fritt om vad 

de minns om matematikundervisningen på låg- och mellanstadiet (Johansson, 2013; Trost, 

2010). Jag tänkte här att det som de nämner allra först med största sannolikhet är det som de 

har tänkt på mest när det gäller matematikundervisningen samt att det är bra om de själva får 

”ta kontroll” över intervjuns inledning och att man utgår därifrån. Att börja med lättare och 

mindre känsliga frågor i inledningen av intervjun är något som Dalen (2007) förespråkar.  

Inte heller ställde jag någon fråga som hade med varför någonting var som det var, 

utan bara frågor om hur de själva upplevde de olika situationerna (Johansson & Karlsson, 

2013; Trost, 2010). Eleverna kan ju omöjligt veta varför en lärare gjorde på ett visst sätt eller 

varför undervisningen var som den var under låg- och mellanstadiet och sådana frågor kan 

upplevas ifrågasättande och hotfulla och valdes därför bort. 
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Datainsamling 

Ljudinspelning användes under intervjuerna och varje elev och berörda föräldrar hade 

lämnat sitt godkännande till att detta kunde ske. Ljudet spelades in med en mobiltelefon för 

att slippa ”okända” och nya föremål i rummet, vilket enligt Dalen (2007) kan göra 

informanterna obekväma. Jag valde även att lägga intervjuerna vid varje elevs skola för att de 

skulle få känna sig mer på hemmaplan, och därigenom även tryggare, än vad jag gjorde 

(Hansen Orwehag, 2013; Johansson, 2013; Trost, 2010). Jag ville helt enkelt att eleverna 

skulle få känna att de var i ett överläge i jämförelse med mig och känna att jag inte ifrågasatte 

deras upplevelser eller känslor på något sätt. Jag själv anser att om eleverna kände sig i 

överläge och att deras synpunkter var viktiga så skulle det vara lättare för dem att berätta mer 

öppet om sin tid i låg- och mellanstadiet. Eleverna är ju trots allt ”experter” på sina egna 

känslor och upplevelser.  

Jag genomförde själv alla intervjuer för att säkerställa att kvaliteten på intervjuerna 

var densamma, vilket rekommenderas av Trost (2010) och jag såg alltid till att vi fick sitta 

ostörda i ett grupp- eller klassrum. Varje intervju tog ca 15-30 minuter, beroende på hur 

mycket varje elev mindes av sin låg- och mellanstadietid. Jag lät alla elever berätta om alla de 

händelser som de själva ansåg var värda att berätta, därav den relativt stora skillnaden i tid. En 

del mindes mycket och en del mindes knappt något men jag var noga med att ge dem alla 

betänketid på varje fråga innan jag ställde förtydligande frågor eller gav exempel (Dalen, 

2007). Samtliga elever erbjöds även möjligheten att lägga till något i slutet av intervjun ifall 

de kommit på att de glömt att berätta, nämna eller önska något.  

Ett minst sagt oväntat problem som jag stötte på under intervjuerna var att min dialekt 

gjorde att jag och en elev talade om olika saker under några minuter. Min dialekt skiljer inte 

på ordet brukar och brukade utan båda blir helt enkelt bruka. Detta gjorde att en av eleverna 

talade om undervisningen på högstadiet och jag pratade om den på låg- och mellanstadiet. Jag 

märkte detta under intervjun, men när jag transkriberade intervjun insåg jag att det hade pågått 

några minuter längre än vad jag först trott. Jag valde att stryka denna information. Lyckligtvis 

var det ingen ”huvudfråga” som ställdes just då och det bör inte ha påverkat undersökningen.  

Eftersom jag inte kände dessa elever sedan tidigare och endast träffade dem under en 

relativt kort intervju så kan de känt sig obekväma med att berätta om deras upplevelser av 

matematikundervisningen under låg- och mellanstadiet. Jag försökte som sagt motverka detta 

genom att göra allt jag kunde för att få eleverna att känna sig bekväma. 
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Etiska förhållningssätt 

Genomgående hela studien så har jag haft de etiska förhållningssätten i åtanke: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Dalen, 

2007; Gillham, 2008; Johansson & Karlsson, 2013; Lassbo, 2013; Trost, 2010; 

Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag förklarade tydligt, såväl skriftligt som muntligt, vilka rättigheter de deltagande 

eleverna hade och hur arbetet skulle genomföras för att skydda deras integritet. För att kunna 

genomföra en kvalitativ intervju med dessa elever där de berättade vad de faktiskt kände, 

gjorde jag så mycket jag kunde för att de skulle känna sig säkra på att de själva, deras lärare 

eller kompisar inte på något sätt skulle bli utpekade. Eleverna fick själva välja ett alias som de 

går under i denna studie och jag var tydlig med att om de nämnde några namn på kamrater, 

lärare eller skolor så skulle dessa inte nämnas någonstans i studien.  

Analysmetod 

Den typ av analysmetod som användes följde de fyra fenomenografiska stegen som 

Patel & Davidsson (2011) beskrivit i boken Forskningsmetodikens grunder. De fyra stegen 

består av: 

1. Lära känna all data och skapa sig ett helhetsintryck. Att lära känna datan 

gjorde jag då jag både genomförde intervjuerna och transkriberade själv innan 

jag satte mig ner och läste igenom alla transkriptioner.  

2. Markera likheter och skillnader i transkriptionerna. Efter att ha arbetat 

igenom alla transkriptioner hade jag fått tydliga bilder av likheter och 

skillnader i uttalandena och markerade dessa för att senare kunna skapa 

kategorier utifrån dessa. Jag valde även att här stryka all överflödig 

information som inte kunde kopplas till frågeställningarna i studien, t ex hur de 

arbetar i olika ämnen på högstadiet eller hur eleverna hjälper sina småsyskon i 

med läxorna. 

3. Kategorisera uttalandena i transkriptionerna. Efter att ha markerat likheter 

och skillnader i elevernas uttalanden kunde de sedan delas in i fem olika 

kategorier: lärarstöd, önskningar, positiva minnen, negativa minnen och 

känslor. Många uttalanden kunde ofta kopplas till flera av dessa kategorier då 

eleverna ofta i samma mening beskrev hur undervisningen gick till och vad de 

ansåg om detta. Kategorin lärarstöd beskrev vilka metoder och arbetssätt som 

eleverna upplevde att lärarna använt eller inte använt i matematik-
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undervisningen. Elevernas upplevelser av och åsikter om t ex hur deras lärare 

hanterade deras vilja att lära sig mer, vad de fick arbeta med för uppgifter och 

beskrivningar av utvecklingssamtalen föll in under denna kategori. Kategorin 

önskningar innehöll både tydliga önskningar som eleverna gjorde och mer 

subtila önskningar i form av uttryckt missnöje över ett visst arbetssätt. 

Eleverna behövde inte alltid säga orden ”jag önskar…” utan jag tolkade 

negativa uttalanden om att matematikuppgifterna var för lätta som att de 

önskade sig mer avancerad matematik och positiva uttalanden i samband med 

att de beskrivit ett arbetssätt eller en lärandesituation som att de önskar sig mer 

av dessa. Som exempel så kopplade jag följande uttalande av en elev till 

kategorierna negativa minnen och önskningar: ”Mattelektionerna var ganska 

tråkiga och så gjorde man bara det man skulle och göra. Sedan kunde man 

tänka ’man kanske får något mer [att räkna] senare’”. Detta uttalande tolkade 

jag som ett negativt minne och att den eleven önskade sig mer uppgifter då 

matematikboken hen hade var för lätt och fick då snabbt slut på uppgifter. 

Kategorierna positiva minnen och negativa minnen beskrev både saker som 

hände och inte hände i matematikundervisningen som eleverna ansåg vara 

tillräckligt viktiga för att berätta för mig. Jag tolkade att de händelser som de 

minns och berättade för mig spelade en stor roll i deras lärande. T ex så föll 

missnöje över att inte inkluderas när övriga klassen spelade matematikspel och 

glädje över att äntligen få en lärare som brann för och var utbildad i matematik 

till negativa minnen respektive positiva minnen. Den femte och sista kategorin 

kallade jag för känslor och denna kategori sammanfattade vilka känslor som 

eleverna uttryckte i samband med matematik, t ex så använde sig eleverna utav 

ord som: uttråkad, roligt, deprimerande, irriterande osv.  

4. Studera de olika kategorierna och jämför de olika uttalandena. De två första 

kategorier som skapades under föregående steg i analysprocessen kunde sedan 

delas in i olika undergrupper. Uttalandena i kategorin lärarstöd delades in i två 

olika grupper: fördjupande stödåtgärder och accelererande stödåtgärder 

beroende på hur eleverna beskrev stödet de fick från sina lärare (vad som faller 

in under accelererande respektive fördjupande undervisning går att läsa om 

under stycket Accelererande och fördjupande undervisning). Kategorin 

önskningar delades också in i olika undergrupper: accelererande stödåtgärder, 

fördjupande stödåtgärder, organisatoriska förändringar och övriga 
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förändringar. Alla önskningar kunde inte delas in i endera accelererande 

undervisning eller fördjupande undervisning då de var mer utav organisatorisk 

karaktär, t ex att inte ha åldersindelade klasser var en organisatorisk förändring 

som önskades, eller förändringar i attityder. Kategorierna positiva minnen, 

negativa minnen och känslor delades inte in i ytterligare undergrupper då de 

redan var snäva nog för att kunna jämföras med de andra kategorierna. Alla 

undergrupper inom respektive kategori samt de tre sista kategorierna 

analyserades och jämfördes med varandra för att sedan kunna dra några 

slutsatser utifrån uttalandena. Som exempel så jämfördes antalen uttalanden av 

varje elev i kategorierna positiva minnen och negativa minnen med varandra 

och resultatet av detta jämfördes sedan med elevernas uttalanden om de ansåg 

att matematikundervisningen under låg- och mellanstadiet kunde sammanfattas 

som positiv eller negativ. På detta sätt fick jag en sammanfattning av deras 

inställning till matematikundervisningen på låg- och mellanstadiet på flera sätt.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet i samband med undersökningar handlar helt enkelt om det går 

att avgöra om undersökningens resultat är trovärdigt (Trost, 2010). Enligt Sorbring (2013) så 

går validitet och reliabilitet ofta hand i hand. För att en undersökning ska ha hög validitet så 

måste även reliabiliteten vara hög. Däremot betyder det inte per automatik att om 

reliabiliteten är hög så är även validiteten det.  

Hög validitet är när en undersökning faktiskt undersöker vad som avses att undersökas 

(Sorbring, 2013; Trost, 2010) och hur troget rapporten återger intervjuerna (Gillham, 2008). 

Man kan som forskare skapa en undersökning med högre validitet genom att ge tydliga 

instruktioner samt att ha flera frågor som ska mäta samma sak (Sorbring, 2013). Detta är 

något som jag gjort genom att såväl få beskrivande berättelser kring ett specifikt ämne som att 

få sammanfattningar och raka svar av eleverna. Jag har alltså ställt såväl ”berätta om X”-

frågor som ”vad tycker du om X”-frågor. Men då undersökningen, och därigenom även 

intervjuerna, är av kvalitativ karaktär så har även frågor i frågeställningarnas ”periferi” ställts. 

Detta för att få en djupare förståelse och bredare bild av elevernas studiesituationer under låg- 

och mellanstadiet.  

Hög reliabilitet är, enligt Trost (2010), när man i en undersökning lyckas utesluta 

slumpmässiga fel vid insamlandet av data. En undersökning med hög reliabilitet ska kunna 

återskapas i en annan undersökning och komma fram till liknande resultat. Trost (2010) 
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påpekar också att trovärdigheten är ett av de största problemen för kvalitativa studier då det 

ofta krävs att metoden beskrivs väldigt noggrant för att bevisa att datan är insamlat på ett 

seriöst och för undersökningen relevant sätt. 

Jag anser att denna studie har god reliabilitet då jag kategoriserat de första 

intervjuerna på samma sätt som de sista och därigenom bör samtliga intervjuer genomgått 

likvärdiga analyser. 

Resultat och analys 

Nedan följer resultaten av intervjuerna som är direkt kopplat till studiens 

frågeställningar. Varje frågeställning är indelad i olika underrubriker utifrån de kategorier och 

undergrupper som skapades under databearbetningen eftersom flera olika aspekter ingår i 

begreppet lärarstöd. 

Hur upplevde högpresterande högstadieelever matematikundervisningen 

och lärarstödet under sin låg- och mellanstadietid? 

Elevernas sammanfattning av stödet 

Trots att jag främst fokuserat på hur eleverna upplevde lärarstödet under låg- och 

mellanstadietiden så har jag även frågat dem om de ser tillbaka på denna period som positiv 

eller negativ för att få en djupare förståelse av deras synpunkter på undervisningen. Tre av 

eleverna var positiva, fyra av eleverna var negativa och en elev var neutral till hur 

matematikundervisningen hade genomförts. En elev ansåg själv att hen var positiv till 

matematikundervisningen som genomförts på låg- och mellanstadiet, men berättade om åtta 

negativa minnen och endast fyra positiva.  

Elevernas inställning till matematikundervisningen anser jag vara intressant 

information för att få en djupare förståelse för dessa elevers upplevelser. Jag hittade inga som 

helst kopplingar mellan elevernas inställningar, deras vilja att satsa längre i matematik och om 

de gillar/ogillar skolämnet matematik. Det verkade minst sagt vara helt slumpmässigt bland 

dessa elever. Något annat jag fann intressant var att endast tre av eleverna uttryckte att 

matematik var ett roligt ämne att arbeta med. 

Lärarstöd 

På frågan om eleverna upplevde att de hade haft lärarnas stöd när det kom till deras 

matematikutveckling under låg- och mellanstadiet så svarade fem av nio elever att de kände 
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att de hade haft det. En elev ansåg att hen hade haft stöd under vissa delar av låg- och 

mellanstadiet, men att det hade varierat väldigt mycket. Tre elever ansåg sig inte ha fått det 

stöd de behövde då samtliga tvingades att arbeta med samma saker, på samma nivå och i 

samma takt som övriga klasskamrater under stora delar av låg- och mellanstadiet.  

Trots att eleverna inte alltid hade lärarens fulla stöd så hände det att de själva tog 

ansvar för sin matematikutveckling och jobbade vidare trots att läraren inte ville att de skulle 

göra det. Eleven som i denna studie går under namnet Per ansåg sig motarbetas av läraren 

under hela lågstadietiden: 

”Det var lite så att jag fick ta det lugnt. I ettan började jag med tvåans bok 

och så gjorde jag den och nästan treans. I ettan, alltså. Och i tvåan så vart 

det treans, fyran och femmans typ. Men de sa hela tiden att jag skulle ta det 

lugnt… Men jag körde mest på i alla fall.” 

Per uttryckte gång på gång i intervjun att han brukade klara sig själv och tänkte på ett 

annat sätt än vad klasskamraterna gjorde, men att lärarna försökte få honom att sakta ner och 

göra de saker som elever i hans ålder ”borde” göra. Liknande åsikter uttryckte även Björn, 

men han hade även problem med att lärarna inte litade på att han faktiskt kunde det han 

påstod sig kunna: 

”Jag hade väldigt lätt för matte, så jag kunde ju i princip större delen av 

lågstadiematten redan. Men jag fick inte möjlighet att utvecklas. Dom tyckte 

att jag skulle gå igenom allting ändå. Och hade jag fått den hjälpen redan 

då med matten så tror jag att jag hade suttit med antingen universitetsmatte 

eller gymnasie tre nu… […] Men jag har inte fått den hjälpen. Jag har 

behövt göra om varje gång jag har börjat på ett nytt stadie med nya lärare. 

Då har jag behövt göra och bevisa vad jag kunnat.” 

Det fanns även elever som var nöjda med hur matematikundervisningen hade varit 

under låg- och mellanstadietiden. Bertil uttryckte sig så här: 

”Jag tycker att den var ganska bra, faktiskt. Vi hade bra lärare och bra 

lektioner då på mellanstadiet och på lågstadiet och det kan vara kanske just 

därför också som jag är så pass duktig på matte som jag är idag.”  

Malin upplevde att hon bara fick hjälp ibland och att det berodde på hur vilken lärare 

de hade för tillfället. Stundvis hade matematikundervisningen varit bra och stundvis betydligt 

sämre. Hon sammanfattar hela låg- och mellanstadietiden så här: 

”Jag kunde räkna ganska snabbt. Så därför var det så att i lågstadiet 

medans alla andra gjorde… Jag vet inte hur många böcker det var, men så 
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gjorde jag att jag fick börja med treans [mattebok] när jag gick i tvåan. […] 

Jag har bara fortsatt i samma spår som jag gjorde på lågstadiet. […] Men 

det har ju varit bra för jag har inte behövt ha matteläxor och jag har fått 

bestämma när jag fått göra proven själv och arbeta i min egen takt. Men det 

har varit dåligt också för jag har nästan aldrig fått genomgångar. […] Jag 

har som fått läsa mig till hur jag ska göra.” 

 

Resultat 1: Antal elever som upplevde att de hade lärarnas stöd när det kom till deras matematiska utveckling under 

majoriteten av deras låg- och mellanstadietid. Nio elever totalt och endast ett svar per elev. 

 

Hjälp från läraren 

En annan form av lärarstöd är om eleverna upplevde att de fick hjälp av sina lärare när 

de bad om att få hjälp för att de t ex fastnat på en uppgift. På den frågan svarade sex elever att 

de alltid brukade få hjälp, medan tre elever svarade att det berodde på vilken lärare de hade 

just då. Två av de elever som bara fick hjälp ibland upplevde att deras lärare inte alltid kunde 

räkna matematiken på deras nivå.  

Malin ansåg att hon alltid fick hjälp men att hon kunde få vänta till nästa lektion innan 

läraren faktiskt kunde svara på frågan: 

”Jag fick lika mycket hjälp som de andra. Men ibland var det så att kanske 

inte min mattelärare inte riktigt kunde de saker som jag behövde hjälp med. 

[…] Alltså jag fick vänta en lektion och så fick hon ta reda på det typ.” 

Björn, som också ansåg att han bara fick hjälp ibland påpekade också att lärarna gärna 

ville att de som var duktigare i matematik skulle hjälpa och agera hjälplärare för de övriga 

eleverna. Detta för att underlätta för läraren och skynda på de övriga elevernas lärande.  
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Resultat 2: Andel elever som upplevde att de fick hjälp av läraren när de bad om det under majoriteten av sin låg- 

och mellanstadietid. Nio elever totalt och endast ett svar per elev. 

 

Utvecklingssamtalen 

Eleverna fick även frågan om de mindes om de brukade prata om deras utveckling i 

matematik på utvecklingssamtalen under låg- och mellanstadiet. Sju av nio elever sa att de 

brukade prata om matematiken på utvecklingssamtalen och två elever ansåg att de bara 

nämnde matematiken lite snabbt. Bägge de elever som ansåg att de endast nämnde 

matematiken lite snabbt på utvecklingssamtalen ansåg dessutom att lärarna inte satte in några 

extra åtgärder för att de skulle utvecklas ytterligare. Enligt Bertil så var standardfraserna helt 

enkelt ”det går bra i skolan”, ”det är inga problem”, ”du är duktig på det du gör”, ”du är med 

på lektionerna” och så vidare. Två av de sju elever som ansåg att de faktiskt pratade om 

matematiken på utvecklingssamtalen ansåg också att lärarna inte satte in några extra åtgärder 

för att de skulle utvecklas ytterligare. Björn uttryckte sig så här: 

”Mina föräldrar skällde ju typ ut läraren för […] varje gång vi var på 

utvecklingssamtal så blev det ingen skillnad. Men vi har alltid pratat om 

matten. […] De [föräldrarna] blev ju galna, jag tror att de hade pratat mer 

med läraren än på bara utvecklingssamtalen.” 

Detta betyder att även om elev, föräldrar och lärare uppmärksammade elevens 

potential och pratade om detta, så var det inte säkert att eleven fick några utökade 

stödåtgärder för att utvecklas ytterligare. De övriga fem eleverna som ansåg att de pratade om 

matematiken på utvecklingssamtalen ansåg också att de fick någon form av extra åtgärd i 

from av extra utmaningar eller extra lärarstöd. Dock ansåg Malin att detta var något som bara 

höll i sig en kort stund efter utvecklingssamtalet för att sedan återgå till det normala efter bara 

några veckor.  
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Resultat 3: antal elever vars upplevelser av utvecklingssamtalen under låg- och mellanstadiet passar in i de olika 

beskrivningarna. Nio elever totalt och endast ett svar per elev. 

 

Accelererande stödåtgärder 

Sju av de nio eleverna upplevde att de fick någon form av accelererande stödåtgärder 

någon gång under låg- och mellanstadiet. Exempel på accelererande stödåtgärder som de 

nämnde var att hoppa över en årskurs, att de fick arbeta i sin egen takt, att de fick studera 

matematik med en högre årskurs och att de fick hoppa över moment som läraren visste att de 

redan kunde.  

Sex av dessa sju elever fick arbeta med matematiken i den takt som de själva valde 

under åtminstone en period av låg- och mellanstadiet. I samtliga fall valde dessa elever att 

arbeta betydligt snabbare än övriga klasskamrater under åtminstone en period. De elever som 

sedan valde att sakta ned arbetade ändå minst lika snabbt som övriga klasskamrater, men med 

svårare uppgifter då de låg före den övriga klassen.   

Per ansåg sig ha lätt att lära och var duktig i alla ämnen. Han bodde utomlands under 

ett år men studerade ändå vid en svensk skola. När han återvände till Sverige hoppade han 

över fjärdeklass helt och hållet men har ändå legat före i matematik. Han var den enda av de 

intervjuade eleverna som hade hoppat upp en klass och han var även den enda som förde den 

stödåtgärden på tal.  

Anders fick arbeta med matematik med klassen över och beskrev det som någonting 

positivt: ”Det kändes väl bra, det var ju mer lämpligt svårt. Annars var det ganska lätt, det 

var ju som bara att skriva ner svaret och sedan var man färdig.” Anders fick tillsammans 

med en klasskamrat gå till klassen över för att räkna matte under sina egna mattelektioner. 

Malin fick också arbeta med klassen över, men hennes upplevelse var inte lika positiv då hon 

fick gå till en helt annan skolbyggnad: 
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”Det var lite läskigt. […] Vissa spelade jag ju fotboll med, så dom kände jag 

ju, men det var ju som ändå… Jag kände ju inte den här skolan. Det var 

läskigt och jag kände inte klassen eller läraren. […] Jag fick ju ha 

genomgång, så det var ju bra men jag […] vet inte om jag tjänade på det så 

jättemycket.”  

Dessutom så blev upplevelsen extra negativ då hon varje vecka skulle gå ifrån sin 

enda bildlektion. Alltså offrades all bildundervisning för att hon skulle få en extra lektion i 

matematik som ändå var aningen för lätt för henne. Denna åtgärd blev kortvarig då hon inte 

tyckte att den var rättvis.  

Tre elever påpekade även nackdelarna med att få accelererande stödåtgärder. Förutom 

att ofta inte ha någon att arbeta och diskutera matematik med så påpekade de även att de 

behöver repetition inför nationella proven i matematik då de ligger långt före den egentliga 

planeringen i matematik och hinner nästan glömma bort vad de arbetat med. 

 

Resultat 4: Antal elever som upplevde att deras lärare satte in olika typer av accelererande stödåtgärder under deras 

låg- och mellanstadietid. Sju elever totalt och flera svar per elev. 

 

Fördjupande stödåtgärder 

Fyra av de nio eleverna upplevde att de fick någon form av fördjupande stödåtgärder 

under åtminstone en period av låg- och mellanstadiet. Två av dessa elever fick även 

accelererande stödåtgärder i form av att de dessutom fick arbeta i den takt som de själva 

valde, vilket var snabbare än övriga klasskamrater. De fördjupande stödåtgärderna bestod i 

samtliga fall av att arbeta med moment i matematik som var svårare och djupare än vad de 

övriga klasskamraterna gick igenom. Till exempel så fick Sara arbeta med en fördjupningsbok 

när hon var klar i den ordinarie matematikboken. 
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På vilket sätt önskar dessa elever att de hade blivit stöttade av sina 

matematiklärare för att ha utvecklats ytterligare? 

Accelererande stödåtgärder 

Endast Björn önskade sig någon form av accelererande stödåtgärder. Han uttryckte en 

önskan om att både få arbeta i en snabbare takt och att få hoppa över vissa uppgifter som kan 

ses som onödiga eller för lätta. Han önskade att han hade fått: 

” […] göra tester på vad jag kunde och inte och så få jobba med det jag inte 

kunde ett tag och sedan göra ett nytt test eller fortsätta. Eller göra de här 

sakerna jag inte kunde, så att jag faktiskt kunde komma vidare.” 

Fördjupande stödåtgärder 

Samtliga intervjuade elever önskade sig minst en form av fördjupande stödåtgärder. 

Att få arbeta med svårare uppgifter och mer utmaningar utöver matematikboken och att arbeta 

mera i grupp samt ha mer diskussioner var de överlägset populäraste önskningarna. Men 

elever önskade även att få arbeta med problemlösning och att få lära sig att använda 

matematik på fler sätt än bara traditionell räkning i böckerna.  

Emilia, som önskade varierade arbetssätt, såg vikten av att ha variation i arbetssätten 

trots att hon själv inte hade särskilt positiva minnen i samband med detta från sin egen 

mellanstadietid: 

”Då skulle jag nog helst ha jobbat bara i boken, typ så här två och två med 

den man helst vill vara med. Jag tycker det är roligast. Men man måste 

också ha andra grejer för att man ska lära sig mer utav det. Typ praktisk 

matte och det. Jag tyckte inte att det var roligt så att jag personligen kanske 

inte lärde mig så mycket utav det men det är ändå ett bra sätt.” 

 

Resultat 5: Antal elever som önskade att de fick olika former av fördjupande stödåtgärder under sin låg- och 

mellanstadietid. Nio elever totalt och flera svar per elev. 
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Organisatoriska förändringar 

Tre av de intervjuade eleverna önskade även mer organisatoriska förändringar för att 

matematikundervisningen skulle bli så effektiv som möjligt för samtliga elever, inte bara de 

högpresterande. Både Björn och Lorentz påpekade vikten av att ha matematiklärare som 

faktiskt är utbildade och behöriga att undervisa i matematik. Björn sa: 

”När jag kom till fyran då sa jag att jag ville ha matte som var svårare […] 

och jag behövde inte göra alla uppgifter för jag hade ganska lätt för att 

fatta. Där fick jag ju i alla fall chansen att få snabba på mitt lärande. […] 

Jag tror inte att jag har haft någon bättre lärare faktiskt. Han var riktigt 

bra! Han hade ju matte som originalämne, matte och NO. Så han kunde 

faktiskt hjälpa mig. […] Han kunde förstå och så kunde han faktiskt hjälpa 

eftersom han förstod matten och förstod hur jag tänkte och allting…”  

Björn ville dessutom att det skulle finnas ytterligare en lärare i klassrummet, speciellt 

om elevernas kunskapsnivåer var mycket olika. Per ansåg att kunskapsindelning i varje ämne 

är effektivare än åldersindelning som det är i dagens svenska grundskola.  

Övriga förändringar 

Några elever önskade även förändringar som varken kunde kategoriseras som 

accelererande stödåtgärder, fördjupande stödåtgärder eller organisatoriska förändringar. Två 

elever uttryckte att bland det viktigaste var att aldrig få slut på arbetsuppgifter eller att bli 

sysslolös. Bägge dessa elever hade vid flera tillfällen under låg- och mellanstadiet fått slut på 

uppgifter när de blivit tvungna att stanna upp och vänta in de övriga klasskamraterna. Lorentz 

beskrev bristen på uppgifter så här: ”Då var mattelektionerna ganska tråkiga och så gjorde 

man bara det man skulle göra. Sedan kunde man tänka ’man kanske får något mer [att räkna] 

senare’”. Arnold fick uppgifter för att sakta ner honom, men dessa bestod av att repetera för 

lätta uppgifter i några veckor till dess att övriga klasskamrater kommit ikapp och han tappade 

ständigt motivationen på grund av detta. Björn, samma elev vars föräldrar skällde ut läraren 

på utvecklingssamtalen, påpekade även vikten av att läraren uppmärksammar och stöttar 

elever som med lätthet tar åt sig lärostoffet: 

”Om man märker att folk [elever] har potential i ämnena så måste de… 

Alltså, det måste skärpas! För jag stör mig fett mycket på att aldrig få hjälp. 

Jag menar, det är typ halvt deprimerande att ligga tre år efter [var jag 

egentligen hade kunnat vara bara för att lärarna hållit mig tillbaka].” 
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Summering av resultatet 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att:  

 sex av de nio högstadieelever som intervjuades i studien upplevde att de hade 

lärarnas stöd i matematik under majoriteten av deras låg- och mellanstadietid, 

 de vanligaste stödåtgärderna som eleverna upplevde att deras lärare satte in 

under deras låg- och mellanstadietid var olika former av accelererande 

stödåtgärder och 

 samtliga nio elever önskade att de fått någon form av fördjupande stödåtgärder 

under deras låg- och mellanstadietid. 

Diskussion 

Under denna rubrik presenterar jag mina egna tankar, tolkningar och reflektioner över 

studien och resultaten som framkommit under arbetets gång och jämför dessa med tidigare 

forskning och litteratur.  

Hur upplevde högpresterande högstadieelever matematikundervisningen 

och lärarstödet under sin låg- och mellanstadietid? 

Sex av nio intervjuade elever upplevde att de hade lärarens stöd i deras 

matematikutveckling under majoriteten av deras låg- och mellanstadietid. Detta innebär 

samtidigt att tre av de nio intervjuade eleverna upplevde att de inte hade lärarens stöd under 

flera år under låg- och mellanstadietiden. Samtliga elever som upplevde att de inte fick 

lärarens stöd klagar över att de inte fick tillräckligt med utmaningar för att utvecklas. 

Pettersson (2011) påpekar faror med att inte ge eleverna tillräckligt med utmaningar, främst i 

grundskolans tidigare år. I hennes fallstudier utvecklade understimulerade elever lättja och de 

fick ett svikande intresse för matematik. Jag vill även påpeka att jag frågade eleverna vad de 

tyckte om en hel sjuårsperiod där de hade haft olika lärare och arbetat på olika sätt, så att 

sammanfatta hela den perioden som endera positivt eller negativt är minst sagt komplext då 

många olika faktorer spelar in (Persson, 2010).  

 Persson (1997) påpekar också tyngden av att alla elever uppmärksammas för vad de 

kan och att deras kunskap konsekvent accepteras och uppmuntras för att de ska utvecklas 

ytterligare. Alla människor strävar efter en social acceptans, vilket kan glömmas bort av de 

vuxna när det kommer till högpresterande elever.  
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Det är enligt mig inte säkert att högpresterande elever inser och själva förstår hur 

duktiga de faktiskt är. Detta fick jag erfara i en av intervjuerna då en elev inte ansåg sig vara 

duktig på matematik trots att hens lärare ansåg att hen räknades som högpresterande, låg ett år 

före övriga klasskamrater och hade lätt för att lära matematik. Samma elev verkade inte ha 

haft något stöd från sin lärare under låg- och mellanstadiet eftersom de knappt pratade om 

matematiken på utvecklingssamtalen och därför sattes inga extra stödåtgärder in. Dessutom 

fick jag intrycket av att denna elev inte heller hade mycket stöd i sin matematikutveckling 

hemifrån. Denna elev är enligt mig i riskzonen för att utveckla de negativa egenskaper som 

Pettersson (2011) beskriver i sin avhandling som jag nämnde ovan.  

De eleverna i studien som inte upplevde att de hade stöd från läraren var istället 

medvetna om hur de låg till i matematikutvecklingen i jämförelse med övriga klasskamrater 

och de beskriver sig själva som ganska självgående. Det är förmodligen dessa elevers 

självständighet som har gjort att de idag kan räknas som högpresterande. Hade de inte varit 

medveten om sin potential och inte hade varit relativt självgående så hade de nog valt att 

anpassa sig och lägga sig på samma nivå som övriga klasskamrater. 

Persson (2010) skriver att 92 % av de särbegåvade eleverna i hans studie ansåg sig ha 

lidit sig igenom grundskolan. Trots att jag inte undersökte särbegåvade elever utan endast 

högpresterande elever, vilket är en bredare term, så var ändå en tredjedel av de elever jag 

intervjuade negativa till matematikundervisningen under sin låg- och mellanstadietid.  

Majoriteten av eleverna ansåg att det var roligast att arbeta i matematikböckerna, men 

Persson (1997) varnar för att lärare har en tendens att hålla fast vid matematikböckerna för 

mycket. När det kommer till begåvade elever så kan de utvecklas mycket sämre om de 

ständigt tvingas att tänka och arbeta på ett visst sätt som inte känns naturligt för dem.  

Eleverna hade väldigt olika händelser att berätta och jag insåg verkligen hur stor 

skillnad det är mellan skolorna och mellan olika lärare på samma skolor! Trots att den 

svenska grundskolan strävar efter att vara likvärdig (Skolverket, 2011b) så visar elevernas 

berättelser på motsatsen. Dessutom så står det även att alla elever har rätt att utvecklas så 

långt som möjligt (SFS 2010:800, kap. 3 § 3) och även där visar många elevers berättelser om 

motsatsen. Jag har fått höra historier om en klass som knappt haft någon matematik-

undervisning under ett helt år, om elever som gång på gång har fått sitta utan några som helst 

uppgifter för att vänta in övriga klasskamrater och om en elev som tvingats att agera 

hjälplärare mot sin vilja. Detta är bara några exempel av de saker som eleverna berättade om. 

Det är lätt att räkna upp alla skräckexempel, men jag har även fått höra positiva 

berättelser av nöjda matematikelever. Jag har fått höra historier om elever som har fått en helt 
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anpassad matematikundervisning i sin vanliga klass, om elever som har fått arbeta med 

klassen över och om lärare som verkligen förstår och utmanar även de högpresterande 

eleverna.  

Som sagt är variationen i arbetssätt och inställning enorm mellan skolorna och mellan 

olika lärare på en och samma skola. Enligt Skolverket (2013a) varierar även lärarnas känsla 

av att faktiskt ha anpassat undervisningen även till de högpresterade eleverna stort mellan 

skolor. Då få lärare faktiskt är nöjda med hur de lyckats anpassa undervisningen till dessa 

elever (ibid, 2013b) anser jag att det inte är särskilt konstigt att det finns en hel del elever om 

inte är nöjda med de stödåtgärder som de får.  

Då jag endast undersökt upplevelserna av lärarstöd ur ett elevperspektiv så kan man 

omöjligt säga vad lärarna faktiskt strävade mot och vad/om de vidtog för stödåtgärder för att 

utveckla de högpresterade eleverna. För att kunna uttala mig ytterligare kring detta hade jag 

behövt undersöka lärarstödet ur ett lärarperspektiv också, vilket jag inte gjort.  

På vilket sätt önskar dessa elever att de hade blivit stöttade av sina 

matematiklärare för att ha utvecklats ytterligare? 

Majoriteten av eleverna upplevde att de fick olika former av accelererande 

stödåtgärder i skolan, men samtliga elever önskade någon form av fördjupande stödåtgärder. 

Som sagt var det endast en elev som önskade sig någon form av accelererande stödåtgärder. 

Jag tror att det är lättare för majoriteten av eleverna att märka vad de saknar än att kunna sätta 

fingret på vad det är som fungerar i visst undervisningssammanhang och att många elever 

därför bara önskade saker som de inte fick. Hade jag gett eleverna alternativ på hur 

matematikundervisning kan gå till så hade så hade kanske resultatet blivit annorlunda. 

Per, som önskade kunskapsindelning i varje ämne istället för åldersindelning som är 

det vanligaste i dagens skola (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001), var den elev som drömde 

större än de övriga eleverna som ofta påpekade efter sin önskning att det inte skulle vara 

genomförbart i dagens skola. Eleverna gjorde detta trots att jag bad dem att bara tänka på hur 

de själva skulle vilja ha det och att de inte skulle tänka på någon annan än sig själv. Eleverna 

verkar minst sagt medvetna om skolornas brist på resurser.  

Per har stöd i sin önskning av bl a Mönks och Ypenburg (2009) samt Persson (1997) 

som menar att det existerar en kalenderdogm som inte gynnar någon elev utan faktiskt 

motarbetar alla elever som inte är precis genomsnittligt begåvad i alla ämnen.  

”Lärare ser ofta dessa spontana inlärningsframsteg i förskoleåldern 

som något negativt, eftersom de möter barn i första och andra klass som 
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egentligen redan kan allt det som de ska lära sig i skolan.” (Mönks & 

Ypenburg, 2009, s. 47) 

De menar att lärare håller fast för hårt vid vad elever ”bör” göra vid en viss tidpunkt i 

deras liv och inte vad de faktiskt klarar av att göra och att det blir problem i lärarnas planering 

när en elev lär sig något ”för tidigt”. Mönks och Ypenburg (2009) fortsätter med att 

konstatera att det lätt blir så att eleven ofrivilligt ”straffas” av lärarna genom att de försöker 

sakta ner eleven eller fortsätter att ge eleven de uppgifter den ”borde” göra i den åldern. De 

påpekar även att åldern oftast är den enda gemensamma nämnaren i en klass och att 

lärarutbildningarna måste börja lära ut och diskutera hur man ska hantera och stödja högt 

begåvade elever för att inte riskera att de tappar motivationen för ämnet. Ziegler (2010) 

påpekar att trots att många anser att eleverna ”bör” ligga på ungefär samma nivå på grund av 

deras snarlika levnadslängd så kan det på mellanstadiet skilja flera års lärande mellan de 

starkare och de svagare eleverna. Detta trots att eleverna kanske har gått i samma klass, haft 

samma lärare och därför anses ha lärt sig samma saker i flera år.  

Integration är något som den svenska grundskolan använder sig av i så stor 

utsträckning som möjligt oavsett orsak till att eleven behöver särskilt stöd. Såväl svaga som 

starka elever ska gå i samma klass för att politikerna och lärarna inte vill skilja eleverna från 

sina klasskamrater som de identifierar sig med (Persson, 1997). Men Persson (1997) påpekar 

också att eleverna identifierar sig också med andra starka elever och att det bör vara minst lika 

viktigt att de får träffa likasinnade som sina klasskamrater i så fall. Därför behöver inte en, 

åtminstone tillfällig, separation från klassen vara negativ, men detta är något som rektorn och 

läraren bör avgöra från fall till fall tillsammans med eleven själv.  

Alla elever önskade sig svårare och djupare uppgifter i matematik, men om de ville 

arbeta i en högre årskurs under matematiklektionerna frågade jag aldrig eleverna om, så jag 

vet inte deras inställning till att lämna klassen under vissa lektioner. Men de två eleverna i 

studien som hade matematik med årskursen över hade helt skilda upplevelser. Anders fick 

tillsammans med en klasskamrat matematikundervisning i klassen över och tyckte att det var 

ett bra arbetssätt. Malin däremot fick ensam gå till en annan skolbyggnad, till en klass hon 

inte kände så väl och dessutom missade hon all bildundervisning, vilket hon var väldigt 

negativ till. Kanske blev Anders upplevelse av detta arbetssätt ett positivt minne för att han 

hade med sig en klasskamrat och inte blev helt utlämnad i den nya klassen? 



33 

 

Framtida forskning 

Då flera av eleverna i denna studie verkade ”skylla ifrån sig” sina kunskaper i 

matematik, d v s att de inte ansåg att det var deras förtjänst att de var duktiga på matematik, så 

skulle det vara intressant att undersöka vad eller vem de anser har bidragit till att de är 

duktiga. Dessutom så skulle det vara intressant att jämföra högpresterande eller särbegåvade 

elevers upplevelser av lärarstöd med deras lärares intentioner i matematik för att se om de 

samstämmer eller inte. 

Avslutning 

I denna studie har jag visat på att elever som anses vara högpresterande inom 

matematik inte upplever sig fått det stöd som de egentligen har rätt till. Styrdokumenten säger 

att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Istället har min studie visat 

att eleverna i vissa fall upplever att lärarna aktivt motarbetar dem eller inte uppmärksammar 

deras förmågor överhuvudtaget. Detta verkar enligt tidigare studier tyvärr vara ett utbrett 

problem. Självklart finns det högpresterande elever som är nöjda med det stöd som de fått, 

men andelen missnöjda elever var större än vad jag först trodde. I Sverige har eleverna 

skolplikt och då ska inte någon elev på minsta lilla sätt känna sig diskriminerad på grund av 

sina kunskaper eller behöva känna att de slösar bort värdefull tid på att bara sitta och vänta in 

de övriga klasskamraterna. Det är lärare och rektorers ansvar att se till så att detta inte händer! 
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  BILAGA 1 

Intervjumanus 

Exempel på frågor att ställa om eleverna inte själva berättar om de olika punkterna jag 

vill ha svar på. Fokus är på hur de kände och vad de anser som varje punkt, inte på varför det 

var som det var. 

 

 Kan du börja med att berätta bara lite allmänt hur matematikundervisningen gick till? 

Minns du något kring matten från låg- och mellanstadiet?  

 Fick du arbeta i den takt du själv ville?  

 Fick du repetera mycket? Fick du läxor i matematik? 

 Anser du dig vara duktig på matematik? 

 Var det någon annan i klassen som låg före i matematik på låg- och mellanstadiet? 

 Brukade ni ha grupparbeten? 

 Det finns olika teorier bland lärare; att de som är riktigt bra ska jobba med de som är lite 

efter så att den bättre kan hjälpa gruppen framåt eller att man försöker para ihop de bästa. 

Känner du att det var någon av de teorierna dina lärare använde eller tror du att dina lärare 

slumpade fram vilka som skulle arbeta ihop? Vad tycker du om att hjälpa klasskompisar? 

 Hade du någon annan än läraren att prata matematik med? På din kunskapsnivå? 

 Fick du arbeta djupare eller svårare matte? Eller gjorde du exakt samma saker som 

klasskompisarna skulle göra om ett år? Fick du några extra uppgifter förutom boken? 

 Upplevde du att du fick hjälp av lärarna när du ville ha det? 

 Ville du satsa längre än övriga klasskamrater i matematik? 

 Pratade ni om matematiken på utvecklingssamtalen? 

 Pratade ni om matematiken hemma? 

 Om du fick välja helt och hållet, bara utifrån dig själv, hur skulle undervisningen ha 

genomförts för att du skulle ha lärt dig mer? Vad skulle du har lärt dig bättre då? 

 Hur tycker du att det går det i de övriga skolämnena? 

 Tycker du att ditt sociala liv, bl a kompisar, har påverkats av att du är duktig på matte? 

 

 



  BILAGA 2 

Information i samband med informerat samtycke inför intervju med 

personer 14 år eller yngre 

Ditt barn har möjlighet att vara med i en undersökning där jag undersöker hur högpresterande 

elever upplevde matematikundervisningen på låg- och mellanstadiet. 

Vad innebär det att vara med? 

Att vara med i undersökningen innebär att ditt barn blir intervjuad av mig under ett tillfälle. 

Jag kommer främst att ställa frågor som har med hur matematikundervisningen gick till under 

ditt barns låg- och mellanstadietid och vad han/hon tycker om detta. 

Varför just ditt barn? 

Det har kommit till min kännedom att ditt barn faller in under de kriterier jag har för eleverna 

jag vill intervjua i denna undersökning, d v s att ditt barn har relativt lätt för matematik och 

har kommit längre i sitt matematiska tänkande än den genomsnittlige svenska eleven i 

honom/hennes ålder. 

Hur lång tid kommer det att ta? 

Jag räknar med att intervjun kommer att ta max 30 minuter, vilka förläggs under ditt barns 

ordinarie skoltid. 

Viktigt att veta? 

 Både vårdnadshavare och barn ska ge sitt godkännande för att vara med i 

undersökningen. 

 Det är helt frivilligt att delta i undersökningen.  

 Du eller ditt barn kan avbryta deltagandet när som helst och utan förklaring. 

 Det finns inga faror med att vara med i undersökningen.  

 Ljudupptagning kommer att ske under intervjun och dessa ljudfiler kommer att 

raderas direkt efter transkription. 

 Ditt barns svar kommer inte kunna gå att koppla till ditt barn personligen då varken 
barnets namn eller skola kommer att nämnas i examensarbetet. 

 Ditt barn får själv välja ett alias som kommer att användas i examensarbetet. 

 Undersökningen är en del av mitt examensarbete på lärarutbildningen vid Umeå 

Universitet. 

 Har du några frågor angående intervjun eller examensarbetet är du välkommen att 
kontakta mig, Emma Lundgren, på mobilnummer 070-XX XX XXX eller e-post 

XXXXXX.  

 

Vill du vara med? 

Om du känner att du vill ge ditt barn tillåtelse att vara med i undersökningen efter att ha läst 

denna information OCH att ditt barn själv vill vara med så ber jag er att fylla i det 

informerande samtycket på nästa sida. 

 

 

Vänliga hälsningar  

Emma Lundgren 

  



  BILAGA 2 

INFORMERAT SAMTYCKE 

Vi har blivit skriftligen informerade om Emma Lundgrens examensarbete och önskar att delta 

i en intervju. Vi känner till att barnets deltagande är helt frivilligt och att han/hon när som 

helst och utan förklaring kan avbryta sitt deltagande. 

 

Datum:………………………… 

 

Barnets för- och efternamn (textat)..…..……………………………………………………… 

 

Barnets nuvarande skola och klass……………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavarens för- och efternamn (textat)……………………………………………….. 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vill ni i slutet av januari 2014 ta del av resultatet och det färdiga examensarbetet kan ni fylla i 

en e-postadress nedan. Jag skickar då en länk till det Digitala Vetenskapliga Arkivet där 

examensarbetet går då att ladda ner. 

 

E-postadress…………………………………………………………………………………..  



  BILAGA 3 

Information i samband med informerat samtycke inför intervju med 

personer 15 år eller äldre 

Du har möjlighet att vara med i en undersökning där jag undersöker hur högpresterande 

elever upplevde matematikundervisningen på låg- och mellanstadiet. 

Vad innebär det att vara med? 

Att vara med i undersökningen innebär att du blir intervjuad av mig under ett tillfälle. Jag 

kommer främst att ställa frågor som har med hur matematikundervisningen gick till under din 

låg- och mellanstadietid och vad du tycker om detta. 

Varför just du? 

Det har kommit till min kännedom att du faller in under de kriterier jag har för eleverna jag 

vill intervjua, d v s att du har relativt lätt för matematik och har kommit längre i ditt 

matematiska tänkande än den genomsnittlige svenska eleven i din ålder. 

Hur lång tid kommer det att ta? 

Jag räknar med att intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter, vilka förläggs under din 

ordinarie skoltid. 

Viktigt att veta? 

 Det är helt frivilligt att delta i undersökningen.  

 Du kan avbryta din medverkan när som helst och utan förklaring. 

 Det finns inga faror med att vara med i undersökningen.  

 Ljudupptagning kommer att ske under intervjun och dessa ljudfiler kommer att 

raderas direkt efter transkription. 

 Dina svar kommer inte kunna gå att koppla till dig personligen då varken ditt namn 
eller din skola kommer att nämnas i examensarbetet. 

 Du får själv välja ett alias som kommer att användas i examensarbetet. 

 Undersökningen är en del av mitt examensarbete på lärarutbildningen vid Umeå 

Universitet. 

 Har du några frågor angående intervjun eller examensarbetet är du välkommen att 
kontakta mig, Emma Lundgren, på mobilnummer 070-XX XX XXX eller e-post 

XXXXXX.  

 

Vill du vara med? 

Om du känner att du vill vara med efter att ha läst igenom informationen om undersökningen 

så ber jag dig att fylla i det informerande samtycket på nästa sida.  

 

 

 

 

Vänliga hälsningar  

Emma Lundgren 

  



  BILAGA 3 

INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Datum:………………………… 

 

Jag (för och efternamn textat) …………………….…………………………………………… 

 

Nuvarande skola och klass…………………...………………………………………………… 

 

har blivit skriftligen informerad om Emma Lundgrens examensarbete och önskar att delta i en 

intervju. Jag känner till att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

Signatur:……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du i slutet av januari 2014 ta del av resultatet och det färdiga examensarbetet kan du fylla 

i en e-postadress nedan. Jag skickar då en länk till det Digitala Vetenskapliga Arkivet där 

examensarbetet då går att ladda ner. 

 

E-postadress…………………………………………………………………………………..  


