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Hur tar man hand om elever som 
vill ha ett accelererande eller 
berikande stöd i matematik? 

- En fallstudie på en stor gymnasieskola i Stockholmsområdet 

Håkan Larsson 

Sammanfattning 
En fallstudie på en stor gymnasieskola i Stockholmsområdet genomfördes under HT-2016, genom en 
kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Alla elva elever på skolan med ett accelererande eller 
berikande stöd i matematik, inom ramen för den egna klassen, ingår i studien tillsammans med deras 
åtta olika lärare. Totalt genomfördes 15 enskilda intervjuer med ljudupptagning. 

Syftet med den här studien har varit att fastställa hur det aktuella stödet för de matematiskt begåvade 
eleverna är utformat, på den aktuella skolan, samt hur stödet är relaterat till gymnasieskolans sju 
förmågor. Med matematiskt begåvade elever menas här de cirka 5% av Sveriges elever som enligt 
Skolverket har en särskild matematisk begåvning. Ett ytterligare syfte har varit att kartlägga i vilken 
utsträckning elever med stödet anser att det stöd de får är tillfredsställande för dem. 

Studien visar att det inte finns någon policy eller strategi, på skolan, för hur elever som vill accelerera 
eller ha berikning skall tas om hand. Lärarna får därför göra sin egen bedömning, från fall till fall. Det 
framgår vidare att accelererande elever normalt fått en lärobok i en högre kurs, och därefter i princip 
fått klara sig själva. Berikning har tillhandahållits på i princip tre olika sätt: eleven har fått en annan 
lärobok i samma kurs, eleven har varit hänvisad till en speciell uppgiftsbank eller så har eleven utgjort 
en extra resurs i klassrummet. Stödet från läraren har vid både acceleration och berikning normalt varit 
mycket begränsat, på grund av tidsbrist. Studien visar även att hälften av lärarna inte själva kopplar 
förmågorna, i någon större utsträckning, till det stöd de ger eleverna. Den andra hälften av lärarna har 
däremot en relativt stark koppling till förmågorna. Analysen visar dock att det indirekt finns en relativt 
stark koppling till i princip alla förmågor, i det ”stöd” samtliga lärare i undersökningen ger. Slutligen, 
så framgår det även att hälften av de intervjuade eleverna inte är helt nöjda med sin situation på 
skolan, eftersom de inte blir tillräckligt utmanade. Det dessa elever saknar mest är: diskussioner med 
läraren eller likasinnade, svårare övningsuppgifter samt en egen lärarledd matematikgrupp. 

Nyckelord 

Acceleration, berikning, stöd, matematiskt begåvade elever, förmågorna. 
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1. Introduktion 
Under en av mina tidigare VFU-perioder på gymnasiet i en klass som läste kursen matematik 1b 
noterade jag en elev som hade en bok i matematik 1c istället. När jag frågade honom varför han inte 
har samma bok som alla andra i klassen svarade han att: ”den boken är alldeles för lätt så jag har den 
här istället”. Under de kommande veckorna, då jag auskulterade i klassen, kunde jag konstatera att den 
aktuella eleven satt tyst och läste i boken, utan att ha någon egentlig kontakt med läraren. Han ställde 
inte heller några frågor till läraren, däremot ställde han ett par frågor till mig. Anledningen till att han 
frågade mig var antagligen att jag visat honom ett visst intresse. Den aktuella läraren hade gett honom 
en annan bok, men därefter fick han klara sig själv. Den situation som den här eleven befann sig i 
väckte mitt intresse för acceleration och berikning. Är det verkligen så här man tar hand om den här 
kategorin av elever, i dagens gymnasieskola? 

Enligt Skollagen (2010:800) framgår det att: ”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”. Samt att: ”Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling” (3 kap. 3 §). 

Även de begåvade eleverna måste få förklaringar och vägledning, säger Barger (2009). Europarådet 
(1994) är inne på samma linje när man, i sin rekommendation till medlemsländerna, påtalar att det är 
av vikt att även matematiskt begåvade elever får uppmärksamhet och stöd i skolan, både för deras 
egen skull och för hela samhällets bästa. Inget land, anser man, har råd att gå miste om dessa 
begåvningar i den framtida samhällsutvecklingen.  

Frågan är alltså vad som hänt i Sverige sedan 1994. Hur gör dagens gymnasielärare, inom ramen för 
elevens ordinarie klass, för att matematiskt begåvade elever skall utvecklas och inte tröttna, eller 
förlora sitt matematikintresse? 
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2. Definitioner 
Här nedan införs definitioner av de för uppsatsen centrala begreppen: matematiskt begåvade elever, 
acceleration och berikning. 

2.1 Matematiskt begåvade elever 

Skolverket (2012) anser att cirka 5% av de svenska eleverna har en särskild matematisk begåvning. En 
elev som når betyget A i matematik är, förstås, en högpresterande elev i matematik. En sådan elev 
skall dock inte förväxlas med en matematiskt begåvad elev, eftersom det går att ”plugga sig till” ett 
högt betyg. Det finns förstås ingenting som hindrar att eleven både är högpresterande och matematiskt 
begåvad. En förväxling skall inte heller göras med en särbegåvad elev. Särbegåvning handlar enligt 
Ziegler (2010) om ett (mycket) högt IQ-värde. Även särbegåvade elever kan förstås vara matematiska 
begåvningar. 

De elever som i den här uppsatsen benämns som matematiskt begåvade tillhör antagligen de 5% av 
eleverna som Skolverket syftar på. 

2.2 Acceleration 

En av de två huvudinriktningarna då det gäller att undervisa matematiskt begåvade elever är 
acceleration. Enligt Pettersson (2008) innebär acceleration att en elev får arbeta på i sin egen takt 
framåt i kursen, varvid eleven alltså ligger före sina klasskamrater. Detta kan då ske på några olika 
sätt. Eleven kan antingen arbeta enskilt eller tillsammans med andra i grupp i det ordinarie klass-
rummet - genom nivågruppering - eller flyttas till en högre årskurs. Alternativt kan eleven fått börja 
skolan ett år tidigare än de övriga i samma ålder, enligt Pettersson. I den här uppsatsen behandlas 
endast elever som accelererar enskilt inom den ordinarie klassen.   

2.3 Berikning 

Berikning, den andra huvudinriktningen, innebär istället enligt Pettersson (2008) att eleven arbetar 
med antingen fördjupning inom det aktuella kursmomentet, eller med breddning inom ett område som 
ligger utom ramen för skolans ordinarie kursutbud. Berikning är således något eleven ägnar sig åt 
under tiden denne väntar in de övriga i klassen, enligt Pettersson. En sådan fördjupning kan förstås 
även ske utanför skolans väggar, men detta behandlas inte heller i denna uppsats. 
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3. Teoretiska perspektiv 
I den här delen beskrivs innebörden av matematikmålens sju förmågor för gymnasieskolan 
(Skolverket, 2011a), då dessa utgör det teoretiska ramverket vid analysen och diskussionen av de 
genomförda intervjuerna. I analysen och diskussionen används även acceleration och berikning som 
ramverk för det stöd som behandlas i uppsatsen. 

3.1 Centrala begrepp 

Citaten nedan är alla hämtade från Skolverket (2011a), avseende de förmågor eleverna skall ges 
förutsättningar att utveckla. 

 

3.1.1 Begreppsförmåga 

”Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen” (s. 1). 

Eleven skall kunna redogöra för definitioner av olika begrepp och deras inbördes relation, samt genom 
tillämpningar visa att denne har förstått begreppets innebörd, syfte och begränsningar (Skolverket, 
2011b).  

 

3.1.2 Procedurförmåga 

”Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg” (s. 1). 

Eleven skall kunna tillämpa olika procedurer vid lösning av rutinuppgifter, både med eller utan 
digitala hjälpmedel. Procedurförmåga innebär även att eleven har en förmåga att välja en, för 
sammanhanget, lämplig procedur (Skolverket, 2011b). 

 

3.1.3 Problemlösningsförmåga 

”Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och 
resultat” (s. 1). 

Ett matematiskt problem är en uppgift som inte kan lösa med en redan känd procedur. Problem-
lösningsförmåga handlar således om att kunna tillämpa strategier för att förenkla problemet, på olika 
sätt, men även om att i efterhand kunna utvärdera både de använda strategierna och resultatet 
(Skolverket, 2011b). 
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3.1.4 Modelleringsförmåga 

”Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en 
modells egenskaper och begränsningar” (s. 1). 

Eleven skall kunna skapa en teoretisk matematisk modell av verkligheten - i samband med ett 
realistiskt problem - och därefter använda modellen för att lösa problemet. Eleven skall även kunna 
tolka slutresultatets giltighet - med avseende på det verkliga problemet (Skolverket, 2011b). 

 

3.1.5 Resonemangsförmåga 

”Följa, föra och bedöma matematiska resonemang” (s. 1). 

En elevs resonemangsförmåga handlar om förmågan att delta i ett resonemang som bygger på begrepp 
och metoder från matematikområdet. Dessutom handlar resonemangsförmågan om att kunna 
förutsäga, förklara och argumentera i olika matematiska situationer samt att kunna genomföra 
matematiska bevis (Skolverket, 2011b). 

 

3.1.6 Kommunikationsförmåga 

”Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling” (s. 1). 

Kommunikationsförmåga handlar om att kunna anpassa sig till det aktuella sammanhanget vare sig det 
gäller kommunikation med termer, symboler och formler eller i form av ritningar och modeller 
(Skolverket, 2011b). 

 

3.1.7 Relevansförmåga 

”Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, 
samhälleligt och historiskt sammanhang” (s. 1). 

En elevs relevansförmåga handlar om förmågan att kunna tillämpa matematiken inom andra ämnes-
områden. Relevansförmågan handlar även om förmågan att ”se” matematiken i vardagen (Skolverket, 
2011b). 
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4. Litteratursammanfattning 

4.1 Acceleration och berikning 

Nedan följer en genomgång av vad tidigare publikationer visar, dels då det gäller frågan om hur 
matematiskt begåvade elever kan undervisas inom ramen för ett accelererande eller berikande stöd, 
och dels hur lärare ser på ett stöd i form av accelereration och berikning samt hur detta stöd är 
utformat. Till sist redovisas även fördelar och nackdelar med acceleration och berikning. 

 

4.1.1 Att undervisa matematiska begåvningar 

Uppgifter av problemlösningskaraktär är grunden för matematisk utveckling och stimulans. Det är 
därför viktigt att eleverna får öva sig på att finna matematiska samband, samt att föra ett logiskt 
resonemang - både med klasskamrater och med läraren. Det är även viktigt med variation, och 
uppgifterna bör vara av både undersökande och laborativ karaktär (Pettersson & Wistedt, 2013). 
Huvudsaken är att läraren utmanar dessa elever. Ett kursinnehåll som är differentierat efter 
svårighetsgrad bör vara självklart, eftersom skolan är till för samtliga elever menar Mönks och 
Ypenburg (2009). Det är viktigt för alla elever med en undervisning som möter eleven på dennes nivå 
(Mattsson & Pettersson, 2015a). Författarna ovan får stöd för sina åsikter i den studie som Koshy, 
Ernest och Casey (2009) genomförde i England. Under två år följde man elever med talang för 
matematik. Eleverna som var i åldrarna 9 ̶ 10 år valdes ut av sina ordinarie lärare för att ingå i speciella 
matematikgrupper. Sammanlagt ingick elva matematikgrupper i studien, med 25 ̶ 30 elever i varje 
grupp. Ungefär en gång i månaden, under de två åren, undervisades de elva grupperna av totalt 33 
olika, utvalda, lärare. De utvalda lärarna gick samtidigt en vidareutbildning i hur man bör undervisa 
dessa elever. Den pedagogik som bör användas handlade bland annat om: fler diskussioner, uppgifter 
som verkligen utmanar eleverna och ett laborativt arbetssätt. Syftet med studien var att undersöka 
vilka effekter lärarnas vidareutbildning skulle få på eleverna. Resultatet visade på positiva effekter på 
undervisningen, då eleverna uppfattade lektionerna och uppgifterna som betydligt mera stimulerande 
och krävande - än då de hade sina vanliga lektioner. De utmanande uppgifterna, med det laborativa 
arbetssättet, utvecklade elevernas kreativitet och förde dem framåt i deras matematiska utveckling. 
Eleverna kände sig även mera motiverade. 

I Skolverkets stödmaterial, om att undervisa särskilt begåvade elever, framgår att även elever med ett 
accelererande eller berikande stöd skall få en ordentlig undervisning - alltså i enlighet med Skollagen. 
Dessa elever har dessutom oftast ett behov av handledning av de mer personliga slaget, som 
exempelvis av en mentor. De matematiskt begåvade eleverna är inte heller en homogen grupp, utan det 
stöd en viss elev behöver är individuellt (Mattsson & Pettersson, 2015b). 

I Skolverkets stödmaterial, om ämnesdidaktiskt stöd i matematik, framgår vidare att det är vanligt att 
matematiskt begåvade elever har brister i matematisk kommunikation. Orsaken till detta, enligt 
stödmaterialet, skulle då vara att eleverna inte finner någon som helst anledning att påtala något som är 
helt uppenbart - för dem - på exempelvis ett prov. Av den anledningen hävdar man att läraren därför 
har en viktig uppgift att stimulera eleven, så att denne utvecklar sin kommunikationsförmåga - både 
muntligt och skriftligt - och kommer vidare i sin matematiska progression. Det framgår vidare av 
stödmaterialet att lärare, till den här typen av elever, ofta måste gå utanför det centrala innehållet i 
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kursen för att hitta ett lämpligt matematiskt innehåll, åt eleven (Eriksson & Petersson, 2015). Om det 
skulle vara så att en begåvad elev inte ges tillräckliga utmaningar kan eleven få problem längre fram, 
då det exempelvis kan krävas kunskaper i studieteknik - som eleven inte tillägnat sig (Mattsson & 
Pettersson, 2015b). 

Berikning skall inte heller innebära att eleverna får repetera sådant de gjort tidigare, eller för den delen 
att de skall vara en extra resurs för läraren genom att hjälpa sina klasskamrater, enligt Pettersson och 
Wistedts (2013) uppfattning. Om Pettersson och Wistedt här menar att eleven inte skall göra lärarens 
arbete låter detta förstås riktigt. Om författarna däremot menar att det inte skulle innebära en berikning 
att hjälpa sina klasskamrater låter detta mycket märkligt. Genom att diskutera med andra lär man sig 
själv och får fördjupade kunskaper i ämnet, enligt Rittle-Johnson, Saylor och Swygerts (2008) studie. 

Acceleration, tillsammans med tävlingsmatematik, är verksamheter som haft en extra stor betydelse 
för elevernas matematiska utveckling. Detta framgår av Gerholms (2016) undersökning där han 
genomfört en enkätstudie bland 15 av de 27 finalisterna i Skolornas matematiktävling - ett visst år. 
Enligt Gerholm innebär tävlingsmatematik och tävlingsproblem även ett enkelt fördjupnings-
komplement för lärare att använda sig av. Tävlingsproblem finns dessutom tillgängliga på Internet och 
har även en tydlig progression, enligt Gerholm. Svårighetsgraden i dessa problem torde dessutom 
utmana även den mest krävande av elever. Enligt Pettersson (2011) anses ”rika problem”, av forskare, 
vara problem som innebär att eleven kan utveckla de matematiska förmågorna och öka sitt 
matematiska kunnande. 

Den studie Gerholm (2016) genomförde, visar - i enlighet med Barger ovan - även på behovet av 
undervisning för matematiskt begåvade elever, då han konstaterar att ungdomarna i undersökningen 
upplevde svårigheter med att själva ansvara för sin egen matematiska utveckling. Till detta krävs då en 
lärarkår som har kunskaper om hur matematiskt begåvade elever kan identifieras, undervisas och 
utmanas (Mattsson & Pettersson, 2015a). Dessutom hävdar Pettersson (2011) att lärarens kompetens, 
både matematisk kompetens och didaktisk kompetens, är helt avgörande för elevens fortsatta 
matematiska utveckling. 

En liknande studie som den Koshy m.fl. (2009) genomförde i England har även utförts tidigare i USA. 
I studien som Hansen och Feldhusen (1994) genomförde i USA jämförde man hur 54 lärare med en 
speciell utbildning för att undervisa begåvade elever bemötte dessa elever, i jämförelse med 28 lärare 
utan specialutbildningen. De specialutbildade lärarna visade sig bemöta eleverna på ett mera 
professionellt sätt. Dessa lärare föreläste i mindre utsträckning, istället betonade de betydelsen av att 
”tänka själv på en högre nivå”. De genomförde dessutom fler diskussioner med eleverna och 
fokuserade mindre på betyg - än vad lärarna utan specialutbildningen gjorde. 

Intresset för att forska om matematiskt begåvade elevers undervisning har visserligen ökat, men  detta 
är ett klart eftersatt forskningsområde (Leikin, 2009). I dagens läge finns det endast några enstaka 
svenska studier om matematiskt begåvade elevers behov. Vi vet alltså för lite om förhållandena, för 
dessa elever, i den svenska skolan (Mattsson och Pettersson, 2015a). Enligt Pettersson (2011) finns det 
i många länder, runt om i världen, speciella läroplaner eller handlingsplaner för begåvade elever, något 
som saknas helt och hållet i dagens Sverige. 
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4.1.2 Hur är stödet utformat i praktiken? 

Underlaget för Petterssons (2011) avhandling utgjordes av dels tio fallstudier med elever i åldrarna 6 ̶ 
19 år och dels en enkätstudie åren 2005 ̶ 2006, där 150 lärare i årskurs F ̶ 9 deltog. I sex av fall-
studierna följde Pettersson eleverna mellan två och fem år, under deras skolgång, åren 2005 ̶ 2010. 
Båda studierna utfördes i södra Sverige. Resultatet från enkätstudien med lärarna visade att 
acceleration och berikning var lika vanligt förekommande, då det gällde att stimulera elever med 
matematisk begåvning. Accelerationen innebar att eleven arbetade vidare med nästa kapitel i boken, 
eller fick en ny bok avsedd för en högre årskurs. Berikningen handlade normalt om att eleven fick 
extra övningsuppgifter att arbeta med. Stödet gavs dock främst till de äldre eleverna, i högstadiets 
senare del. När det gäller eleverna i fallstudien handlade stödet istället i princip enbart om 
acceleration. Någon handledning eller speciell undervisning förekom inte heller för dessa elever, enligt 
Pettersson. Ett problem i detta sammanhang är att lärare inte heller får någon utbildning i att ta hand 
om den här typen av elever (Mönks & Ypenburg, 2009). Även Hansen och Feldhusens (1994) studie - 
där lärare med och utan specialutbildning fick undervisa begåvade elever - visade på behovet av någon 
typ av specialutbildning. Resultatet av den studie som Koshy m.fl. (2009) genomförde pekar även det i 
samma riktning. 

I den studie Gerholm (2016) genomförde framgår det att i princip alla de intervjuade eleverna, från 
och till, haft ett accelererande eller berikande stöd inom ramen för den ordinarie klassen. Dock har inte 
de aktuella elevernas skolor haft någon direkt uttalad strategi eller policy för hur dessa elever skall tas 
om hand. Istället har det varit upp till respektive lärare hur dessa elever skall undervisas. De flesta av 
eleverna har inte heller kommit i kontakt med andra elever, på skolan, i samma situation som de 
själva, enligt Gerholm. Det finns även en stor risk att denna typ av elever känner sig ensamma och 
uppfattar skolan som tråkig och därför inte alls presterar så bra som de skulle kunna (Mönks & 
Ypenburg, 2009; Skolinspektionen, 2010). 

När det gäller lärarnas syn på ett accelererande eller berikande stöd i den fallstudie Pettersson (2011) 
genomförde är de flesta positiva och försöker ge de aktuella eleverna individuell handledning, men 
eftersom det är läroboken som styr känner sig dessa lärare ofta otillräckliga, enligt Pettersson. Frågan 
om stöd till matematiskt begåvade elever anses inte heller alltid vara helt politiskt korrekt, enligt 
Pettersson. Denna typ av stöd är inte heller något som prioriteras av skolornas rektorer, utan något 
läraren kan ge om denne får tid över, enligt de lärare Pettersson intervjuade i fallstudien. 

 

4.1.3 Fördelar och nackdelar med acceleration 

Vetenskapliga studier har visat att det allmänt är effektivt med acceleration då det gäller elever med 
hög begåvning, enligt Ziegler (2010). Även Sowell (1993) är inne på samma linje, då hon hävdar att 
acceleration visat sig vara gynnsamt för kunskapsutvecklingen. Dessutom anser Pettersson (2008) att 
det är positivt att dessa elever inte behöver vänta på att de övriga eleverna skall komma ikapp - utan 
kan gå vidare framåt istället. Eleverna kan även slippa delta vid genomgångar, av sådant de redan 
behärskar, enligt Pettersson. 

Det finns även nackdelar med acceleration, enligt Pettersson (2008). Elever som snabbt vill klara av de 
uppgifter de har att göra riskerar att få en bristande förståelse, eller endast ytliga kunskaper. Ett annat 
problem som kan uppstå är att lärarens kunskaper inte räcker till för att hjälpa eleven - om exempelvis 
eleven arbetar med en bok för en högre årskurs. Även gemensamma genomgångar eller helklass-
diskussioner kan bli svåra att genomföra, enligt Pettersson. 
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4.1.4 Fördelar och nackdelar med berikning 

Enligt Pettersson (2008) finns det mycket som är positivt med berikning, exempelvis att eleverna kan 
delta vid genomgångar tillsammans med de övriga i klassen. Dessutom påpekar Pettersson vikten av 
att de extra uppgifter som eleverna får verkligen måste utmana eleverna - och alltså inte vara repetion 
av något man gjort tidigare. 

 

4.1.5 Acceleration eller berikning? 

Det saknas storskalig empirisk forskning då det gäller effekterna av acceleration respektive berikning 
(Leikin, 2009). Samtidigt som empiriska studier visat att berikning har en liten, men dock positiv, 
effekt för elever med hög begåvning (Ziegler, 2010). Författarna ovan är således inte helt överens, 
något som stämmer bra med vad Sowell (1993) hävdar, nämligen att tidigare forskning om berikning 
inte är entydig. Enligt Robinson och Reis (2015) är det dessutom så, att den gamla diskussionen om 
huruvida det är acceleration eller berikning som är bäst för en begåvad elev nu har upphört, till förmån 
för förståelsen för att dessa elever behöver en kombination av båda.  

4.2 Gymnasieskolans förmågor 

Nedan följer en genomgång, av vad som framgår av tidigare publikationer, när det gäller hur lärare 
bedriver sin undervisning med utgångspunkt i matematikmålens olika förmågor. 

 

I den studie Boesen m.fl. (2014) genomförde ingick 227 lärare från 76 slumpmässigt utvalda skolor 
över hela Sverige. 70% av skolorna var gymnasieskolor och resten högstadieskolor. Syftet med 
studien var att undersöka på vilket sätt införandet av de olika förmågorna, eleverna skall ges möjlighet 
att utveckla, har förändrat matematiklärarnas undervisning. Det var rektorerna på de olika skolorna 
som valde ut vilka lärare som skulle delta i studien. Man genomförde bland annat 197 
lektionsobservationer, och dokumenterade samtidigt under hur stor andel av lektionen som eleverna 
fick möjlighet att utveckla respektive förmåga. Den dominerande förmågan var procedurförmågan 
som eleverna gavs möjlighet att utveckla under 79% av lektionstiden. De övriga förmågorna gavs 
eleverna möjlighet att utveckla under 29 ̶ 44% av tiden (Vissa av förmågorna kan utvecklas samtidigt). 
I genomsnitt används således mer än dubbelt så mycket lektionstid till procedurförmågan som till var 
och en av de övriga förmågorna. Forskarna drar därför slutsatsen att dagens undervisning fortfarande 
är av den traditionella typen - alltså med fokus på procedurförmågan. Förutom lektionsobservationer 
genomförde Boesen m.fl. även 194 lärarintervjuer. Det framkom då att 62% av lärarna inte tagit till sig 
”budskapet” om att förändra sin undervisning, med utgångspunkt i förmågorna. I 24% av fallen fanns 
det små indikationer på att budskapet gått fram, medan det i 14% av fallen var klart och tydligt att 
läraren arbetade med att förändra och anpassa undervisningen efter de ”nya” förmågorna. 
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Skolinspektionen (2010) granskade 45 kommunala och 10 fristående gymnasieskolor, i 49 olika 
kommuner i landet, med avseende på hur matematikundervisningen planeras och genomförs. Man 
utförde bland annat 130 lektionsobservationer. Det framkom då att en stor andel av landets 
matematiklärare inte bedriver en undervisning helt i linje med styrdokumenten. Eleverna får således 
inte alltid den undervisning de har rätt till, för att utveckla sina matematiska förmågor. Det 
förekommer inte heller diskussioner om matematik i den utsträckning det borde. Ett av de stora 
problemen i sammanhanget, säger man, är lärarnas bristande kunskaper om hur styrdokumenten skall 
tolkas. Det förekommer dock flera enskilda goda exempel på undervisning, där eleverna ges 
individuella utmaningar och samtidigt möjligheten att utveckla förmågorna. I de fallen samarbetar 
lärarna vanligtvis ämnesöverskridande. Skolinspektionen har sett exempel på att lärare låtit elever 
enbart träna på mekaniskt räknande - alltså träna på procedurförmågan - och helt undvikit 
problemlösningsförmågan. Detta i tron, att det skulle underlätta för svagare elever. Det framkommer 
vidare i undersökningen att många elever tycker att matematik är tråkigt, för att de inte blir tillräckligt 
utmanade. Med en korrekt handledning och utmaningar på rätt nivå skulle dessa elever kunna få både 
större kunskaper och högre betyg, konstaterar man i rapporten. I samband med granskningen 
genomfördes även intervjuer av 132 lärare. Av dessa intervjuer framgår att 18% av lärarna anses ha en 
omfattande kunskap om de förmågor eleverna skall ges möjlighet att utveckla. Medan 46% av lärarna 
anses ha en begränsad kunskap och 36% anses ha en obefintlig kunskap om förmågorna. I den 
sistnämnda gruppen undviker man dessutom att prata om förmågorna även då intervjuaren ställer en 
direkt fråga om dessa. Med anledning av vad som framkommit i granskningen, så framför 
Skolinspektionen ett krav för samtliga skolor: ”Lärarna ska alltid utgå från kursplanens mål att sträva 
mot i sin undervisning” (s. 8).  

5. Syfte och undersökningsfrågor 

5.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ett accelererande eller berikande stöd är utformat, 
på den aktuella skolan, samt hur stödet är relaterat till gymnasieskolans sju förmågor (Skolverket, 
2011a). Ett ytterligare syfte är att kartlägga i vilken utsträckning elever med stödet anser att det stöd de 
får är tillfredsställande för dem. 

 

5.1.1 Undersökningsfrågor 

Hur är ett accelererande eller berikande stöd utformat samt kopplat till de sju förmågorna enligt 
lärarna? 

I vilken utsträckning anser de aktuella eleverna att de får ett tillräckligt och rätt utformat stöd på 
skolan? 
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6. Metod 

6.1 Urval 

De lärare som deltog i intervjustudien, på en stor gymnasieskola i Stockholmsområdet, kontaktades 
genom ett uppsökande på skolan. En av de biträdande rektorerna hade varit behjälplig med en 
förteckning över alla de 26 lärare, utav skolans cirka 150 lärare, som undervisade i matematik den 
aktuella terminen. Av de 26 lärarna var det åtta som hade elever som redan accelererade eller hade 
berikning. Samtliga åtta lärare medverkar i undersökningen, och dessa lärare är behöriga lärare med 
flera års erfarenhet av undervisning. De 18 övriga lärarna ingår inte i studien av tidsbrist. De elva 
elever som ingår i studien är alla föreslagna av sina respektive lärare. Ingen av de tillfrågade lärarna 
avböjde att medverka i intervjustudien. Dock medverkade endast sju av de elva eleverna vid 
intervjuerna - av olika anledningar. 

6.2 Intervjufrågor 

Se Bilaga 1 och 2. 

6.3 Metodval och genomförande 

De berörda matematiklärarna kontaktades personligen, eftersom svarsfrekvensen antagligen skulle bli 
relativt låg om dessa istället kontaktats via e-post. Ingen av lärarna var det minsta tveksam till att delta 
i intervjustudien. Även eleverna kontaktades personligen, genom ett uppsökande i anslutning till en 
lektion. I några fall ville dock läraren tala med den aktuella eleven först i syfte att ”avdramatisera” 
situationen, för eleven. 

Under HT-2016 genomfördes intervjustudien med ljudupptagning, med totalt 15 enskilda intervjuer - 
åtta lärare och sju elever. Innan själva intervjun startade fick respondenterna läsa igenom och 
underteckna avtalet om medgivande att delta i intervjustudien (se Bilaga 3 och 4). I samband med 
detta fick respondenterna dessutom även muntligt ge sitt samtycke till ljudupptagning under intervjun, 
något som anses lämpligt enligt Kvale och Brinkmann (2009). Varken lärare eller elever fick ta del av 
intervjufrågorna i förväg, eftersom svaren annars riskerade att bli tillrättalagda. Frågorna var till viss 
del även gemensamma för både lärare och elever. Detta för att undersöka om eleverna hade liknande 
uppfattning som lärarna, dels då det gällde vilken typ av stöd det handlade om och dels då det gällde 
stödets utformning. 

Intervjun var av kvalitativ semistrukturerad typ. Studiens undersökningsfrågor handlar om lärare och 
elevers syn på, och erfarenhet av, utformingen av ett accelererande eller berikande stöd, varför den 
kvalitativa metoden användes. Detta eftersom denna metod ger möjligheten att samla in relevant 
information, och samtidigt få en djupare förståelse för det aktuella ämnesområdet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Även enligt Bryman (2011) är en kvalitativ undersökning att föredra, framför en 
kvantitativ, då man vill göra en mera djupgående undersökning, och verkligen få klart för sig 
människors erfarenheter och uppfattning i de aktuella undersökningsfrågorna. 
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En semistrukturerad personlig intervju valdes framför en enkätstudie, eftersom en kvalitativ 
semistrukturerad intervju innebär en stor flexibilitet, med exempelvis möjligheten till följdfrågor - 
vilket en strukturerad intervju inte ger (Bryman, 2011). Intervjumetoden innebär förstås även en 
möjlighet att förtydliga frågorna vid eventuella oklarheter, något som är viktigt då denna intervju även 
bygger på elevmedverkan (Bryman, 2011). Dessutom gavs respondenten möjligheten att utveckla sina 
svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Vissa frågor var alltså formulerade på förhand, och intervjun hade 
karaktären av en diskussion. Frågorna ställdes inte alltid i samma ordning, vilket inte heller är 
nödvändigt i en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). Respondenterna fick istället, till stor del, 
fritt styra samtalet och uttala sig om sina erfarenheter, något som också är viktigt vid den här typen av 
intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). I de förberedda frågorna nämndes inte någonting om 
förmågorna. Detta för att undersöka i vilken utsträckning lärarna självmant sa att de kopplade någon 
av förmågorna till det stöd de gav sina elever. Den enda egentliga styrningen som intervjuaren gjorde 
var att styra in samtalet på de sju förmågorna under lärarintervjuerna, om inte läraren själv fört dessa 
på tal. De frågor som i så fall ställdes, för att leda in samtalet på förmågorna, var exempelvis: ”De sju 
förmågor eleverna skall ges möjlighet att utveckla. Kommer dessa in i det stöd du ger?” eller ”Det 
finns ju något som kallas för förmågor. Procedurförmåga, problemlösningsförmåga. Relaterar du dessa 
till det stöd du ger en elev?”    

Ljudupptagning gjordes under intervjun, med mobiltelefon, eftersom detta gav intervjuaren möjlighet 
att fokusera på intervjun, istället för att koncentrera sig på att anteckna det som sades. 

6.4 Materialbearbetning 

Ljudupptagningen har inneburit en möjlighet att gå tillbaka till de olika intervjuerna, flera gånger, i 
efterhand. Detta i syfte att försöka analysera vad som framkom under intervjuerna med avseende på 
förmågorna, samt i vilken utsträckning eleverna är nöjda med det stöd de får. Någon transkribering har 
dock inte gjorts - av cirka 6,5 timmar intervjuer - eftersom att lyssna till vad respondenterna säger ger 
en mera exakt tolkning, då man exempelvis även kan lyssna efter hur respondenten betonar olika ord 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 

I de fall då författaren själv tolkat in att en elev fått möjligheten att utveckla en viss förmåga, så har 
tolkningen gjorts med utgångspunkt i de i kapitel 3 beskrivna sju förmågorna. Exempelvis då det 
gäller elever som är med och hjälper andra elever med uppgifter de fastnat på. Tolkningen är då att 
dessa matematiskt begåvade elever får möjlighet att utveckla sin muntliga resonemangs- och 
kommunikationsförmåga. Detta eftersom eleven både måste förklara och argumentera för sina 
tankegångar, samt anpassa sin kommunikation till de aktuella klasskamraterna. Enligt Skolverket 
(2011b) handlar resonemangsförmågan just om att kunna förklara och argumentera i olika 
matematiska situationer, och kommunikationsförmågan handlar om att kunna anpassa sig till det 
aktuella sammanhanget. Även i det fall då en matematiskt begåvad elev frågar om en formel eller 
ekvation, som läraren inte ens känner igen, får eleven möjlighet att utveckla sin muntliga 
resonemangs- och kommunikationsförmåga - med hänvisning till ovanstående. Eleven måste först 
förklara det aktuella sambandet för läraren, och därefter kommunicera sina tankegångar och 
frågeställningar runt formeln eller ekvationen. 
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Under genomlyssningen användes dessutom två matriser där raderna är de sju förmågorna och 
kolonnerna är de åtta lärarna. I den ena matrisen markerades vilka förmågor lärarna nämner självmant 
att de utgår ifrån i sitt stöd. I den andra matrisen (se Tabell 2 sid. 16) markerades dessutom vilka 
förmågor lärarna nämner efter det att intervjuaren först fört dessa på tal. 

När det gäller acceleration och berikning, så har utgångspunkten varit att analysera lärarnas 
uppfattning om vad acceleration respektive berikning innebär, samt jämföra dessa med Petterssons 
(2008) beskrivningar i kapitel 2. Lärarnas beskrivning av ett accelerande stöd överensstämmer helt 
med Petterssons, medan beskrivningen av berikning inte alltid stämmer - det är inte alltid frågan om 
berikning (se Diskussion kap. 8). 

6.5 Etiska frågor 

Inför intervjuerna hade alla deltagare fått ta del av och underteckna ett ”medgivande om deltagande i 
intervjustudien” (se Bilaga 3 och 4). Samtliga intervjuade elever var i åldrarna 16 ̶ 19 år. I formuläret 
om medgivande framgår det att alla uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas 
i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, samt i enlighet med Personuppgiftslagen. Det 
framgår vidare att alla deltagares namn kommer att vara fingerade i den skriftliga rapporten, samt att 
all ljudupptagning kommer att raderas senast 2016-12-22. Det är inte heller någon annan än författaren 
till den här rapporten som har haft tillgång till, eller har lyssnat på, något av det inspelade materialet. 

I avsikt att ytterligare försvåra identifiering av deltagarna i studien anges inte någonstans i uppsatsen på 
vilket gymnasieprogram en viss lärare undervisar, eller en viss elev studerar. I den mån det förekommit 
negativa omdömen under intervjuerna, om någon lärare eller elev, har dessa inte återgivits i denna 
rapport. Om det trots allt är så att någon lärare eller elev ändå kan identifieras i uppsatsen har 
intentionen varit att detta, i så fall, inte skall kunna innebära någon olägenhet för vederbörande. 

7. Resultat 
Utgångspunkten för analysen nedan är de av Skolverket (2011a) fastställda kunskapsmålen, 
formulerade som sju olika förmågor eleverna skall ges möjlighet att utveckla. I de fall då det inte 
framgår att läraren eller eleven har uttalat sig om förmågorna är det min egen bedömning som 
redovisas. 

7.1 Studiens resultat    

Enligt de intervjuade lärarna finns det ingen enhetlig policy eller strategi för hur elever som vill 
accelerera eller ha berikning skall tas om hand - på den aktuella skolan. Var och en av lärarna får göra 
sin egen bedömning, från fall till fall. Lärarna upptäcker dessa elever i första hand: vid det första 
provet, genom att eleven ligger långt före de andra i klassen eller genom att eleven ställer frågor på en 
högre nivå än vad som är normalt. De aktuella eleverna diskuteras inte heller på några gemensamma 
möten. Däremot händer det att lärare som har samma elev diskuterar, sinsemellan eller i arbetslaget, 
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hur den aktuella eleven bör tas om hand. Dessutom har elever som önskat att få tentera av en viss kurs  
inte alltid tillåtits göra det. Detta exempelvis med hänvisning till att eleven behöver träna mera på 
någon av de sju förmågorna. Hälften av lärarna i undersökningen sa att de emellanåt hade problem 
med att svara på frågor från en elev som låg långt före alla de andra. Läraren Krister påpekar även att 
accelererande elever måste vara beredda på att läraren inte alltid kan svara på alla deras frågor. I 
synnerhet eftersom det dessutom kan handla om elever som använder en högskolebok i matematik. I 
princip alla lärare ansåg att det, i enlighet med Skollagen, är rätt att man skall lägga tid och resurser 
även på den här typen av elever. Ett par av lärarna var dock tveksamma, då det i en klass med 32 
elever alltid finns några elever som behöver mycket tid och stöd för att nå upp till godkäntgränsen. 

Av de sju eleverna som intervjuats är det sex som själva valt att accelerera och / eller få berikning. I ett 
fall har en förälder tagit initiativet till elevens acceleration, varför läraren således inte tagit initiativet i 
något av fallen. Samtliga elva elevers acceleration och / eller berikning, enligt lärarna, framgår av 
Tabell 1 nedan: 
 
 

 Acceleration Berikning
Navid x x 
Emma x  

Joel x x 
Niklas x  
Fanny x x 
Amin x  
Elin x  
Freja x  

Alexander  x 
Sebastian x x 

Isak x x 

Tabell 1. Elever med acceleration respektive berikning, enligt lärarna. 

 

När de accelererande eleverna studerar helt på egen hand och normalt, enligt lärarna, ligger en hel kurs 
före sina klasskamrater, så utvecklas antagligen vissa delar av resonemangsförmågan lite extra då 
eleven helt på egen hand måste bedöma, följa och ta till sig helt nya matematiska teorier och 
resonemang. Alltså, utan att ta del av de förklaringar och förtydliganden som en lärares muntliga 
genomgångar innebär. Elever som har acceleration hela tiden, men som fått kämpa mera med vissa 
kursavsnitt än andra, berättar att accelererationen inneburit att de även hunnit med berikningen i de 
delar de fått kämpa extra med. Fler än hälften av eleverna säger vidare att de använder Internet, på 
egen hand, för att hitta berikningsuppgifter som utmanar dem. Dessa uppgifter innehåller, enligt 
eleverna, oftast träning på problemlösnings- och relevansförmågorna. Enligt lärarna handlar berikning 
istället ofta om att en elev får en annan svårare lärobok i samma kurs, eller så kopierar läraren ”svåra 
uppgifter” åt eleven. Genom detta utvecklas framförallt elevens problemlösningsförmåga, enligt 
lärarna, eftersom det är just svåra problem som den här typen av elever uppskattar. 
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När lärarna ger berikning i form av extra uppgifter lägger de ofta fokus på just problemlösnings-
förmågan: ”Vi har pratat lite grann om det han behöver träna på, och han vet att det är mest 
problemlösningsförmågan” (Läraren Lennart, 29 november, 2016). Flera av lärarna lägger även fokus 
på resonemangsförmågan, då de väljer ut uppgifterna. Begrepps- och procedurförmågan kommer 
dessutom alltid automatiskt in i uppgifterna, indirekt, enligt läraren Andreas. Vidare utvecklas just 
resonemangsförmågan, menar ett par av lärarna, eftersom dessa uppgifter ofta är annorlunda 
formulerade än vad eleven är van vid. Uppgifterna kan exempelvis komma från ett äldre läromedel 
med ett annat språkbruk - jämfört med dagens läroböcker. Det är inte heller ovanligt att elever får 
gamla nationella prov som berikning. Det förekommer vidare att lärare inte ger poäng på sina olika 
prov, med klassen, utan istället rättar provet efter förmågorna. Eleverna får sedan tillbaka en matris där 
de själva kan utläsa hur väl de klarade av de olika förmågorna. Eleven vet på det sättet vilka av 
förmågorna denne behöver träna mera på. 

Ett annat sätt för lärarna att tillhandahålla berikning är att ge eleverna tillträde till Kunskapsmatrisen. 
Denna fungerar som en webbaserad uppgiftsbank, som eleverna kan nå via skolans lärplattform. En 
elev kan då själv välja uppgifter, exempelvis med utgångspunkt i de förmågor som behöver utvecklas. 
Resultatet på uppgiften eleven gjort visas, enligt lärarna, i en matris över förmågorna. Eleven kan 
dessutom se i matrisen på vilken betygsnivå de olika förmågorna visats. Enligt ett par av lärarna har 
man även i Kunskapsmatrisen slagit ihop problemlösnings- och moduleringsförmågan respektive 
resonemangs- och kommunikationsförmågan, alltså på samma sätt som vid nationella prov. Flera 
lärare och elever vittnar dock om att uppgifterna visserligen har en ökande svårighetsgrad, men menar 
att de i stort sätt liknar uppgifterna i läroboken. Det är inte så mycket problemlösning som några lärare 
skulle önskat. Vissa elever anser även att dessa övningsuppgifter är allt för enkla: ”Jag betar av dom 
på bara någon timma så det går rätt snabbt” (Eleven Isak, 2 december, 2016). Således innebär 
användandet av Kunskapsmatrisen i princip enbart mängdträning på metod för den aktuella eleven, 
alltså i första hand träning på begrepps- och procedurförmågorna. 

Det händer även - enligt vad både lärare och elever säger - att läraren tar hjälp av elever, vanligtvis 
elever med berikning, som en extra resurs i klassrummet. Antingen kan eleven få hjälpa andra elever 
med uppgifter de fastnat på, eller så kan eleven få komma fram till tavlan och redovisa sin lösning av 
en viss uppgift. I båda dessa fall får eleven således möjlighet att utveckla både sin muntliga 
resonemangs- och kommunikationsförmåga ytterligare. Detta eftersom eleven både måste förklara och 
argumentera för sina tankegångar samt anpassa sin kommunikation till de aktuella klasskamraterna. 
Samtidigt kan eleven, enligt läraren Mikael, dessutom få syn på sina egna brister i exempelvis 
kommunikationsförmågan, och inse att den behöver utvecklas. En annan effekt kan vara, enligt samma 
lärare, att en betydligt svagare elev som får hjälp av en matematiskt begåvad elev genom detta kan få 
klart för sig vad resonemangsförmåga egentligen handlar om. 

Endast två av lärarna tar själva initiativet till diskussioner med dessa elever. Varvid eleven, i det fallet, 
får en extra möjlighet att utveckla sin muntliga resonemangs- och kommunikationsförmåga. De övriga 
lärarna anser sig däremot, av tidsbrist, inte ha möjlighet till dessa diskussioner. Något som hälften av 
lärarna upplever som ett problem, eftersom elevens förmågor annars antagligen skulle kunna utvecklas 
mycket mera inom ramen för skolan. Tre av de sju intervjuade eleverna brukar däremot vara med och 
ställa eller besvara frågor då läraren har genomgång. Detta alltså, trots att eleven normalt ligger långt 
före. Under dessa tillfällen får därför eleverna dessutom möjlighet att utveckla sin muntliga 
resonemangs- och kommunikationsförmåga. Samtidigt bidrar dessa elever ibland genom att, för sina 
klasskamrater, visa ett annat sätt att se på saken, enligt eleven Isak. Fyra av sju elever i 
undersökningen säger att de ställer frågor till läraren, under elevernas självverksamhet. Det kan 
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exempelvis handla om hur redovisning av en viss uppgift skall gå till, detta gäller i första hand elever 
med berikning enligt läraren Marie, eller så kan det vara en elev som löst en uppgift och som vill veta 
hur läraren skulle ha gjort - om denne löst uppgiften istället. I det senare fallet får eleven, förutom 
möjligheten att utveckla sin muntliga resonemangs- och kommunikationsförmåga, antagligen även 
möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga ytterligare, då denne utvärderar sin egen lösning 
genom att jämföra den med lärarens. I bland händer det även att en elev frågar om en formel eller 
ekvation, denne hittat i något annat sammanhang, som läraren inte ens känner igen. Eleven får då en 
möjlighet att kommunicera sina tankegångar runt formeln eller ekvationen, då denne först måste 
förklara det aktuella sambandet för läraren. Tre av eleverna ställer dock, i princip, inga frågor alls till 
läraren. De sitter och arbetar på framåt i boken när läraren har genomgång och besvarar därför inte 
heller någon av lärarens frågor. De undviker även att ställa frågor till läraren under själv-
verksamheteten, eftersom de vet att läraren har många andra elever som behöver hjälp. Dessa elever 
får därför inte detta tillfälle att utveckla sin muntliga resonemangs- och kommunikationsförmåga i 
klassrummet. 

Ett par lärare menar att de matematiskt begåvade eleverna utmärker sig genom att, på exempelvis ett 
prov, uppvisa hög skriftlig resonemangs- och kommunikationsförmåga. Dessa elever har fullständiga 
och välstrukturerade lösningar på uppgifterna. De elever dessa lärare talar om är antagligen både 
matematiskt begåvade och högpresterande. Detta eftersom övriga lärare samstämmigt påstår att när 
matematiskt begåvade elever skriver prov är dessa bra på att föra resonemang, ibland briljanta, men att 
det samtidigt finns brister i kommunikationsförmågan. En anledning till detta skulle då vara, enligt 
dessa lärare, att eleven enbart har ett egenintresse i att lösa själva problemet - och alltså inget intresse 
av, eller förståelse för, att behöva visa upp lösningen för någon annan. Ett sätt, enligt läraren Mikael, 
för att försöka få eleven att förstå problemet är att kopiera upp olika elevlösningar från bedömnings-
underlaget till något gammalt nationellt prov. Detta för att eleven då skall förstå vad som över huvud 
taget menas med skriftlig kommunikationsförmåga: ”Aha, du menar så!” (Läraren Mikael, 2 
december, 2016). 

Läraren Marie anser dessutom att elever som fått berikning är betydligt bättre på resonemang och 
kommunikation i samband med prov än elever med acceleration. 

Eleven Joel berättar bland annat att han arbetar mycket med begreppsförmågan och verkligen försöker 
förstå innebörden av de olika begreppen. Joel är inte så intresserad av lösa uppgifter egentligen, utan 
istället är det matematiska resonemang och bevis som intresserar honom i första hand. 

Hur är då det ”stöd” lärarna ger, vid acceleration och berikning, kopplat till de sju förmågorna enligt 
lärarna själva? Under intervjuerna är det endast tre av åtta lärare som självmant nämner någon av 
förmågorna, innan intervjuaren själv för dessa på tal. Även efter det att samtalet förts in på förmågorna 
är det väldigt varierande i vilken utsträckning lärarna själva nämner att de utgår från någon av 
förmågorna, då de ger stöd åt sina respektive elever. Se tabell 2 nedan. 
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 Bengt Mikael Filippa Torbjörn Lennart Marie Krister Andreas

Begrepp      x  x 

Procedur  x   x x  x 

Problem  x   x x x x 

Modell  x    x   

Resonemang x x  x x x  x 

Kommunikation x x  x x  x  

Relevans         

Tabell 2. Förmågorna de olika lärarna utgår från då de ger stöd vid acceleration och berikning, enligt lärarna själva. 

 

Fyra av åtta lärare har, enligt Tabell 2, en mycket svag eller obefintlig koppling till de sju förmågorna, 
då de ger ett accelererande eller berikande stöd åt sina elever. De övriga lärarna har däremot en 
betydligt starkare koppling till förmågorna i det stöd de ger. 

 

När det sedan gäller eleverna, så hade de sju intervjuade eleverna divergerande uppfattningar om i 
vilken utsträckning det stöd de fått är tillräckligt och rätt utformat för dem. Se Tabell 3 nedan. 

 

 

 Niklas Emma Joel Navid Amin Isak Fanny 

I stor utsträckning x    x  x 

I viss utsträckning  x      

I liten utsträckning   x x  x  

Tabell 3. Elevernas uppfattning om i vilken utsträckning det stöd de fått är tillräckligt och rätt utformat för dem. 

 

Tre av eleverna är alltså nöjda med det stöd de får på skolan, de vill inte ha det på något annat sätt. 
Detta trots att deras lärare säger att de inte hinner undervisa dessa elever: ”Jag är själv min bäste 
lärare” (Eleven Amin, 5 december, 2016). Eleven Emma är däremot tveksam. En av anledningarna är 
att hon inte fått / kunnat tentera av den kurs hon läser nu - trots att hon var klar med läroboken redan 
tidigt på terminen. Hon saknar även möjligheten till fördjupning - alltså berikning - med svårare 
uppgifter. Av intervjuerna framgår även att tre av eleverna inte är helt nöjda med sin situation. Det 
som är gemensamt för dessa elever är att de inte blir tillräckligt utmanade på skolan. Varför 
matematiklektionerna ibland är tråkiga: ”Skolan är väldigt uppbyggd på repetition” (Eleven Joel, 1 
december, 2016). Dessa tre elever saknar även möjligheten att diskutera matematik, med läraren eller 
med likasinnade på skolan. Därför skulle man dessutom vilja ha en egen matematikgrupp med en 
kompetent lärare - även efter skolan, på kvällstid: ”...alltså det är ett väldigt bra sätt att lära sig när man 
diskuterar med andra” (Eleven Navid, 5 december, 2016). 
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7.2 Resultatsammanfattning 

Här nedan sammanfattas de svar denna studie gett på de två undersökningsfrågorna: 

 

- Hur är stödet utformat samt kopplat till de sju förmågorna enligt lärarna? 
 
När det gäller acceleration har eleven normalt fått en lärobok i en högre kurs. Därefter har eleven i 
princip fått klara sig själv. Alltså, inget stöd från läraren i egentlig mening. 

Berikning har tillhandahållits på i princip tre olika sätt: eleven har fått en annan lärobok i samma kurs, 
eleven har varit hänvisad till Kunskapsmatrisen eller så har eleven utgjort en extra resurs i klass-
rummet. Även i det här fallet har stödet från läraren normalt varit mycket begränsat. 

Den koppling lärarna själva gör till de sju förmågorna, då de ger ett accelererande eller berikande stöd, 
är i hälften av fallen mycket svag eller obefintlig. I övriga fall är kopplingen betydligt starkare. 
Analysen visar dock, att det indirekt finns en relativt stark koppling till i princip samtliga förmågor, i 
det ”stöd” lärarna i undersökningen ger. 

 

- Anser de aktuella eleverna att de får ett tillräckligt och rätt utformat stöd på skolan? 
 
Tre av sju elever svarar att stödet de får är både tillräckligt och rätt utformat för dem. En av eleverna är 
dock tveksam medan tre av dem inte är helt nöjda med sin situation på skolan. Det dessa elever saknar 
mest är: diskussioner med läraren eller likasinnade, svårare övningsuppgifter samt en egen matematik-
grupp. 

8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Den aktuella skolan har ingen enhetlig policy eller strategi för hur elever som vill accelerera eller ha 
berikning skall tas om hand. Lärarna får istället göra sin egen bedömning, från fall till fall, något som 
även stämmer med vad Gerholm (2016) konstaterar i sin avhandling. 

De flesta av eleverna i den här studien har brister i sin kommunikationsförmåga, enligt lärarna. Något 
som stämmer väl in på vad som påstås i Skolverkets stödmaterial (Eriksson & Petersson, 2015). De 
olika lärarna i den här undersökningen har valt några olika sätt att stimulera dessa elever så att de 
utvecklar sin kommunikationsförmåga och kommer vidare i sin matematiska utveckling. En metod 
som vissa av lärarna använder är att låta eleven bli en extra resurs i klassrummet - tvärtemot Pettersson 
och Wistedts (2013) uppfattning - antingen genom att hjälpa sina klasskamrater eller genom att få 
komma fram till tavlan och redovisa sin lösning av en viss uppgift. Dessa elever får då dessutom 
fördjupade kunskaper i matematik, eftersom man ofta lär sig själv då man diskuterar med andra, enligt 
Rittle-Johnson m.fl. (2008). 
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Ett annat sätt för en matematiskt begåvad elev att få träna upp både sin muntliga resonemangs- och 
kommunikationsförmåga är att läraren utmanar sin elev genom diskussioner (Skolinspektionen, 2010). 
Detta förekom dock mycket sparsamt på den aktuella skolan, enligt vad som framkom under 
intervjuerna. Lärarna motiverade detta med tidsbrist och tre av eleverna sa även att de undviker att 
ställa frågor till läraren. I den studie Gerholm (2016) genomförde framgår det att de matematiskt 
begåvade eleverna upplevde svårigheter med att själva ansvara för sin egen matematiska utveckling. 
Något som alltså inte stämmer, helt och hållet, med vad som framkommit i den här undersökningen.  

De olika eleverna i studien får i första hand tillåtelse att accelerera, inom ramen för den egna klassen, 
samtidigt som några av dem även får möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper genom 
berikning, enligt Tabell 1 ovan. Det stöd de accelererande eleverna fått handlar till största delen om att 
läraren har tillhandahållit en lärobok i en högre kurs. Detta resultat stämmer mycket väl överens med 
det resultat Pettersson (2011) fick i sin studie. Det är visserligen allmänt gynnsamt för begåvade elever 
att accelerera, enligt Sowell (1993), men det finns även nackdelar att se upp med. Risken finns att 
dessa elever går så fort fram att de inte får någon direkt förståelse för vad de gör utan endast ytliga 
kunskaper, enligt Pettersson (2011). Ett annat problem med acceleration som Pettersson påpekar och 
som även visade sig i denna studie är att lärarnas kunskaper inte alltid räcker till, för att hjälpa en elev 
som ligger långt före alla de andra i klassen. Men, eleverna kan inte heller alltid begära detta, enligt 
läraren Krister. 

Elever med berikning, alltså fördjupning eller breddning, får även denna av läraren på några olika sätt. 
Enligt Pettersson (2008) är det av vikt, att de extra uppgifter som eleverna får verkligen utmanar 
eleverna - och alltså inte är repetion av något man gjort tidigare. En metod som lärarna i studien 
använder sig av är att ge eleven en annan lärobok i samma kurs, alternativt kopierar de istället 
uppgifter ur en annan lärobok. Fördelen med att kopiera uppgifter är att läraren då har möjlighet att 
välja ut uppgifter som är anpassade för att utmana just den aktuella eleven. Det framgår även av 
undersökningen att det är svåra problem, vanligtvis av problemlösningskaraktär, som dessa elever 
uppskattar. Ett annat sätt för lärarna att tillhandahålla berikning är att ge eleverna tillträde till 
Kunskapsmatrisen. Endast hälfen av lärarna har använt sig av denna möjlighet. En anledning till detta 
kan vara att Kunskapsmatrisen är relativt ny på skolan. Eleverna använder denna uppgiftsbank, med 
mellan sju och åtta tusen uppgifter, genom att själva välja ut uppgifter, exempelvis med utgångspunkt i 
de förmågor denne behöver utveckla. Av intervjuerna framgår att uppgifterna visserligen har en 
ökande svårighetsgrad men liknar i stort uppgifterna i läroboken. Det handlar i princip enbart om 
begrepps- och procedurförmågan och för lite om problemlösning, säger ett par av lärarna. Även i den 
studie Koshy, Ernest och Casey (2009) genomförde i England, konstaterar man att det är av vikt att 
berikningsuppgifterna verkligen utmanar dessa elever, för att eleverna skall föras framåt i sin 
matematiska utveckling. Fem av de intervjuade eleverna - i Stockholmsskolan - säger dock att de 
uppgifter de får som berikning inte är tillräckligt svåra för att utmana dem. En metod som 
Skolinspektionen (2010) anger, som ett bra exempel på undervisning, när det gäller att ge eleverna 
individuella utmaningar, och samtidigt möjligheten att utveckla förmågorna, är att lärarna samarbetar 
ämnesöverskridande. Något som inte förekom i någon större utsträckning på den aktuella skolan, 
enligt de intervjuade lärarna. Det är viktigt att dessa elever verkligen blir utmanade och får 
individanpassade uppgifter, för att de skall utvecklas och inte tröttna eller förlora sitt matematik-
intresse (Pettersson & Wistedt, 2013). 

Ända sedan införandet av LGY-11 har fokus legat på de kunskapsmål formulerade som sju olika 
förmågor alla elever skall ges möjlighet att utveckla - alltså även de matematiskt begåvade eleverna i 
den här studien. Enligt Tabell 2 ovan är det fyra av åtta lärare i den här studien som i princip inte alls 
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utgår från förmågorna då de ger stöd åt eleverna. Detta resultat stämmer väl överens med vad som 
framkom i den studie Boesen m.fl. (2014) genomförde. Studiens syfte var att undersöka hur lärarnas 
undervisning, av alla sorters elever, anpassats till de olika förmågorna, efter det att dessa införts i den 
svenska skolan. Det framkom att en stor andel av lärarna inte anpassat sig nämnvärt till de ”nya” 
förmågorna - utan undervisningen var fortfarande av den traditionella typen. Även det resultat 
Skolinspektionen (2010) fick vid sin granskning stämmer väl in på resultatet i den här studien. Enligt 
Skolinspektionen bedriver  en stor andel av landets matematiklärare en undervisning som inte är helt i 
linje med styrdokumenten. Något som, enligt Skolinspektionen, innebär att eleverna inte alltid får den 
undervisning de har rätt till, för att utveckla sina matematiska förmågor. Ett av de stora problemen i 
sammanhanget, anser man, är lärarnas bristande kunskaper om hur styrdokumenten skall tolkas.  

 

Fyra av de intervjuade eleverna ansåg, enligt Tabell 3 ovan, att de inte fått ett tillräckligt och rätt 
utformat stöd på skolan. Förklaringarna till resultatet kan förstås vara många. Faktum kvarstår dock, 
enligt Skollagen (2010:800) gäller att: 

 

”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” (3 kap. 3 §). 

 

En förklaring till resultatet i Tabell 3 kan vara, i enlighet med Mattsson och Pettersson (2015a), att 
lärarna helt enkelt inte har tillräckliga kunskaper om hur matematiskt begåvade elever kan identifieras, 
undervisas och utmanas. Enligt de intervjuade lärarna så har inte alla de matematiskt begåvade 
eleverna högsta betyg i matematik - bland annat på grund av brister i kommunikationsförmågan. I 
både den studie som Koshy m.fl. (2009) genomförde och i den studie Hansen och Feldhusen (1994) 
genomförde, så framkom det att lärare som fått en typ av specialutbildning för att undervisa begåvade 
elever är bättre rustade och mera professionella - än lärare som inte fått specialutbildningen. 
Skolinspektionen (2010) säger dessutom i sin rapport att dessa elever både skulle kunna få större 
kunskaper och högre betyg, med en korrekt handledning och utmaningar på rätt nivå. I rapporten 
varnar dessutom Skolinspektionen för att elever som inte blir tillräckligt utmanade kommer att tycka 
att matematik är tråkigt. Något som även, till viss del, visade sig i den här undersökningen.  

Eleverna i den här undersökningen saknar även möjligheten att diskutera matematik på skolan. Detta 
är enligt Skolinspektionen (2010) inget ovanligt, då man i sin rapport konstaterar att det inte 
förekommer diskussioner om matematik i den utsträckning det borde göra på de svenska skolorna. 

En ytterligare förklaring till resultatet i Tabell 3, som lärarna nämner frekvent, är bristen på tid. 
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8.2 Metoddiskussion 

Här nedan diskuteras studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

8.2.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

En lärarintervju förväntades ta cirka 30 minuter i anspråk - vilket också stämde. Därför fick 10 minuter 
av intervjun passera innan intervjuaren förde in samtalet på förmågorna - alltså om inte läraren själv 
hade gjort det. Detta för att syftet med studien annars inte skulle kunna uppnås, då den första 
forskningsfrågan handlade om just hur stödet är kopplat till de sju förmågorna. 

De förberedda frågorna, inför intervjuerna, omarbetades ett flertal gånger innan första intervjun. Detta 
efter att bland annat uppsatsens handledare studerat dem. Avsikten har varit att undvika 
ovidkommande frågor samt att formulera dem så att de inte skall kunna missförstås. Alla förberedda 
frågor och följdfrågor har en klar koppling till uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessutom 
besvarade samtliga respondenter samtliga frågor, med specifika och tydliga svar. Intervjuprocessen 
fungerade således bra och metoden är alltså användbar, och kanske överförbar om någon vill 
genomföra den aktuella studien en gång till. 

Undersökningen är en fallstudie där den kvalitativa metoden har använts, varför inga generella 
slutsatser kan dras med utgångspunkt från studiens resultat. Den aktuella skolan är stor och hälften av 
skolans elever bor inte i den aktuella kommunen - utan kommer resande ifrån övriga kommuner i 
länet. Både den geografiska och sociokulturella spridningen är därför relativt stor. Detta kan vara en 
indikation på att det ser ut så här även på andra skolor i Sveriges storstadsregioner. På mindre orter 
kan situationen, förstås, vara annorlunda.  

Svaren på de förberedda frågor till lärarna har till största delen varit samstämmiga. Det stöd lärarna 
säger att de ger sina elever, vid acceleration respektive berikning, är i stort sett det samma. Två av 
frågorna: ”Hur upptäcker du dessa elever?” respektive ”Skall man lägga resurser på dessa elever?” är 
de frågor där svaren skiljer sig mest åt, men skillnaderna är ändå relativt små. När det gäller de 
förberedda frågorna till eleverna så är samstämmigheten stor även i det fallet. Den fråga där svaren 
varierar mest är frågan: ”Anser du att det stöd du får är tillräckligt för dig?”. Följdfrågorna har förstås 
inte alltid varit de samma till alla respondenter, men i den mån de varit det har svaren även då haft 
stora likheter. Samstämmigheten i svaren, enligt ovan, indikerar att undersökningen har hög 
tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Den använda metoden, de förberedda frågorna som  ställts samt den datainsamling och material-
bearbetning som gjorts har dessutom beskrivits i den här rapporten. Sammantaget är detta något som 
ökar den här studiens transparans (Bryman, 2011). Samtidigt så redovisas inte de svar respondenterna 
givit på de olika frågorna, något som istället minskar transparansen något, enligt Bryman.  
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8.3 Vidare forskning 
 

Det skulle vara intressant att även få ta del av de berikningsuppgifter som eleverna tilldelades eller 
själva valde ut, från exempelvis Kunskapsmatrisen. Uppgifterna skulle sedan kunna jämföras med de 
övningsuppgifter som finns i elevernas respektive kurslitteratur. Lärarna och eleverna hade ju, i vissa 
fall, olika uppfattningar om huruvida dessa extrauppgifter egentligen handlar om berikning eller ej.  

De 18 av 26 matematiklärare som, under HT-2016, inte hade någon elev med acceleration eller 
berikning skulle det även vara intressant att intervjua. Var det någon elev som inte tilläts accelerera 
eller få berikning? 

Lektionsobservationer skulle också vara intressanta att göra, för att närmare kunna studera de 
matematiskt begåvade elevernas situation i klassrummet. 
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10. Bilagor 
 
 

10.1.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor: lärare 
 

 

 Har skolan någon strategi eller policy när det gäller accelererande eller berikande stöd? 

 Hur upptäcker du dessa elever? 

 Vilken typ av stöd, accelererande eller berikande, erbjuder du en elev? 

-  Är det exempelvis acceptabelt att en accelererande elev ligger långt före alla andra? 

-  Kan du använda dessa elever som en extra resurs i klassrummet? 

 Hur är stödet utformat: 

-  Hur blir eleven utmanad, är det progression inom det område ni arbetar med i kursen, 

   eller är det något helt nytt område? 

-  Var någonstans får du / eleverna övningsuppgifterna ifrån? 

-  Varför just dessa uppgifter? 

 Är det någon skillnad på hur dessa elever redovisar sina lösningar, jämfört med andra elever, 

på exempelvis ett prov? 

 Hur ställer du dig till denna typ av stöd, rent allmänt? 

-  Skall man lägga resurser på dessa elever? 

 Diskuteras dessa elever på skolan - i något sammanhang? 
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10.1.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor: elever 
 

 

 Får du ett accelererande stöd, berikande stöd eller båda? 

 Vilken typ av litteratur använder du? 

 Hur är stödet utformat: 

-  Är det uppgifter med en ökande svårighetsgrad inom det område ni 

    arbetar med i kursen, eller är det något helt nytt område? 

-  Är det problemlösning, eller vilken typ av uppgifter är det? 

-  Vilken är skillnaden mot de vanliga uppgifterna? 

 Får du stödet inom hela kursen eller bara inom ett visst moment? 

 Vem tog initiativet till ditt stöd - du själv, läraren eller föräldrarna? 

 Är det rätt typ av stöd du får - rätt uppgifter? 

-  Anser du att det stöd du får är tillräckligt för dig? 

-  Skulle du vilja ha det på något annat sätt? 
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10.1.3 Bilaga 3 - Medgivande om deltagande i intervjustudie: lärare 

 

Hej! 

Mitt namn är Håkan Larsson och jag läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 

Stockholms Universitet. Denna intervjustudie utgör grunden för ett självständigt arbete 

(examensarbete) om 15 hp som avhandlar frågan: hur man i dagens gymnasieskola tar hand om 

elever som vill ha ett accelererande eller berikande stöd i matematik. Deltagare i intervjustudien kan 

när som helst under HT‐2016 ångra sitt medgivande. De uppgifter som lämnas nedan och under 

intervjun kommer att behandlas i enlighet med Vetenskapsrådet etiska riktlinjer 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf), samt i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204).  

Alla  deltagares  namn  kommer  att  vara,  helt  och  hållet,  fingerade  i  den  kommande skriftliga 

rapporten. All ljudupptagning kommer att raderas efter terminens slut. Genom att underteckna denna 

handling så ges samtycke till att delta i en intervjustudie med ljudupptagning under HT‐2016. 

 

______________________  

 

                 Namnunderskrift                                    Ort och datum  

 

 

Bakgrundsinformation ‐  elev: 

 

Namn: _________________________________   E-mail: __________________________________ 

Undervisar på gymnasieprogram: ______________________________________________________ 

Undervisar i matematikkurserna: _______________________________________________________  

 

 

Kontaktinformation ‐  intervjuare:  

 

E‐mail:  ---------- ,  Telefon:  ----- 
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10.1.4 Bilaga 4 - Medgivande om deltagande i intervjustudie: elever 

 

Hej! 

Mitt namn är Håkan Larsson och jag läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 

Stockholms Universitet. Denna intervjustudie utgör grunden för ett självständigt arbete 

(examensarbete) om 15 hp som avhandlar frågan: hur man i dagens gymnasieskola tar hand om 

elever som vill ha ett accelererande eller berikande stöd i matematik. Deltagare i intervjustudien kan 

när som helst under HT‐2016 ångra sitt medgivande. De uppgifter som lämnas nedan och under 

intervjun kommer att behandlas i enlighet med Vetenskapsrådet etiska riktlinjer 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf), samt i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204).  

Alla  deltagares  namn  kommer  att  vara,  helt  och  hållet,  fingerade  i  den  kommande skriftliga 

rapporten. All ljudupptagning kommer att raderas efter terminens slut. Genom att underteckna denna 

handling så ges samtycke till att delta i en intervjustudie med ljudupptagning under HT‐2016. 

 

______________________  

 

                 Namnunderskrift                                    Ort och datum  

 

 

Bakgrundsinformation ‐  elev: 

 

Namn: _____________________________________   Kön: ________________   Ålder: __________ 

Bostadsort: ______________________   Gymnasieprogram: _________________________________ 

Årskurs: ________   E‐mail: ______________________________   Telefon: ____________________  

 

 

Kontaktinformation ‐  intervjuare:  

 

E‐mail:  ---------- ,  Telefon:  ----- 

 



 
 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


