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Abstrakt 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad pedagoger har för attityder till högpresterande 
elever och hur de upplever att ha högpresterande elever i skolan både ur ett pedagogiskt 
perspektiv samt ett socialt perspektiv. Hur de anpassar sin undervisning för dessa elevers behov 
och vilka metoder de använder sig av i sin undervisning. Vidare har uppsatsen som mål är att 
göra en jämförelse mellan detta och hur högpresterande elever själva, i årskurserna fyra till sex, 
upplever sin situation i skolan idag. Att hitta likheter och skillnader mellan forskning och aktörer i 
skolans verksamhet. För att få reda på detta har vi valt att genomföra djupintervjuer med 
pedagoger och en enkätundersökning med högpresterande elever. Utifrån rådande forskning har 
vi sökt information om inlärningsstilar, intelligens, individualisering och resursfördelning. Vi har 
dragit följande slutsatser; att vissa resultat pekar i motsatt riktning mot vad tidigare forskning och 
tidigare undersökningar kommit fram till. Tidigare forskningen menar att resurserna fördelas 
ojämnt och att de högpresterande eleverna inte får alls samma mängd som sina klasskamrater. De 
pedagoger vi intervjuat menar däremot att eleverna visst får sin resursdel men i en annan form, 
nämligen i förberedelserna till undervisningen då dessa elever i regel är mer självgående och klarar 
av större och mer långsiktiga mål. Vidare pekar vår undersökning på att det finns en tillräckligt 
hög procent av elever för att enligt oss ses som oroväckande hög, som upplever sig orättvist 
behandlade i skolan. Avslutningsvis så ställer vi oss efter denna undersökning frågande till hur 
pedagoger egentligen ser på ett individualiserat arbetssätt för en högpresterande elev. 
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1    INLEDNING 
 

1.1   INTRODUKTION 
 
En jätte duktig elev i årskurs sex, en sådan som är en självgående ambitiös elev, som gör allt efter 
instruktionerna och alltid lite mer än vad den behöver, alltid fokuserad och alltid redo för nya 
utmaningar, kom till en av oss och grät. Hon kände att hon inte fick några utmaningar, alltid fick 
vänta på nästa steg, att fröken inte såg att hon behövde mer fast hon bad om andra och svårare 
uppgifter och för att leva ut denna skaparlust och ambition att bli bättre begravde hon sig i 
textproduktion av orimliga mått. Vad gör man och vad säger man till en elev som inte blir 
stimulerad i skolan för att han/hon är för bra? Det har skapat ett intresse hos oss att pröva 
förhållandet gentemot och runt dessa elever som finns i nästan varje klass och kan benämnas 
som högpresterande. Att vara bäst i klassen är kanske inte så lätt som man kan tro från utsidan, 
utan vi spårar snarare en del problem med den av skolan uppsatta grundregeln att individualisera 
för alla elever, även för de duktiga eleverna vilket ibland kanske glöms bort. Alltså har vi valt att 
med hjälp av eleverna och pedagogerna ta reda på hur det står till med individualisering bland de 
högpresterande eleverna. Med den något knapphändiga tidigare forskningen och andra 
examensarbeten tar vi avstamp mot individualisering, accelerering, resursfördelning, exkludering 
och inkludering av de högpresterande eleverna.    
 

1.2    PROBLEMFORMULERING 

Forskningen förespråkar ett individualiserat arbetssätt i skolan och styrdokumenten påtalar vikten 
av ett individualiserat lärande. I 1994 års läroplan, Lpo 94, för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet står det att alla elever i skolan har rätt till en likvärdig 
utbildning.  

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter. (Lpo 94 2006:7) 

Man menar att alla elever ska få chansen till att lära sig på det sättet som passar just dem bäst, att 
hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Genom detta belyser vi 
likvärdighetsfrågan och i skolagens 1 kap. 2 § kan vi uttyda att alla barn som bor i Sverige har rätt 
till just en likvärdig skola. 

En rad undersökningar har dock visat att detta inte är tillfredställande då det gäller de 
högpresterande eleverna. I Skolverkets rapport från 2003, bevisas att ju högre betyg en elev har 
desto mindre inflytande upplever hon/han sig ha. Elever som anses duktiga får ofta arbeta på 
egen hand medan läraren ägnar sin tid åt de elever som ses som de svagpresterande. Då man 
jämfört ytterligheterna högpresterande mot svagpresterande elev så visar resultatet på att de 
elever som inte har nått upp till något slutbetyg tycks få en mer individualiserad undervisning som 
kräver både tid och uppmärksamhet av läraren. De arbetar ofta i mindre undervisningsgrupper 
och med uppgifter som individuellt anpassade till skillnad mot de uppgifter som finns i 
läroboken.  

Ole Kyed är en psykolog som ägnat stor tid till att forska om högpresterande elever, Nitschke 
skriver i artikeln Särbegåvade barn är annorlunda, att Kyed menar om lärarna i grundskolan skulle få 
med sig goda verktyg redan från sin utbildning skulle de vara rustade att stimulera dessa barn och 
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att det i stort handlar om differentiering. Vidare beskriver Kyed att en högpresterande elev ofta 
känner sig avvisad och missförstådd. De känner att de inte får den tiden de behöver för att 
ventilera den information som de bär runt på. De söker bekräftelse och tid, men i avsaknaden av 
detta, resulterar i en låg självkänsla. Även psykologiprofessorn och en av världens främsta 
experter på just högpresterande elever, Ellen Winner utrycker i sin bok, Begåvade barn, att de 
högpresterande eleverna lider brist på utmaningar i våra skolor och att de sällan får tillfälle att 
använda sig av hela sin potential och genom det underpresterar. Hon menar också att det ofta är 
så att högpresterande elever ofta får lära om saker som de redan vet och att detta skapar en stor 
frustration hos barnen, men framförallt så blir de understimulerade och uttråkade. 

Ur dessa perspektiv ses betydelsen av denna undersökning, samt att få svenska studier och 
forskningsarbeten om högpresterande elever i årskurserna fyra till sex har genomförts. I och med 
detta kommer vi in på syftet med denna undersökning. 

1.3    SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad pedagoger har för attityder till högpresterande 
elever och hur de upplever att ha högpresterande elever i skolan både ur ett pedagogiskt 
perspektiv samt ett socialt perspektiv. Hur de anpassar sin undervisning för dessa elevers behov 
och vilka metoder de använder sig av i sin undervisning. Vidare har uppsatsen som mål att göra 
en jämförelse mellan detta och hur högpresterande elever själva, i årskurserna fyra till sex, 
upplever sin situation i skolan idag. Att hitta likheter och skillnader mellan forskning och aktörer i 
skolans verksamhet. 

 

Frågorna som vi vill besvara genom denna undersökning är: 

Blir högpresterande elever tillräckligt stimulerade i skolan?  

Hur ser de högpresterande elevernas situation ut i skolan?  

Individualiseras undervisningen för högpresterande elever, och hur görs det? 

Hur fördelas resurserna i klassrummet? 

 

1.4   DEFINITIONSPROBLEMATIK 
 
Att sätta etiketter på elever är svårt, vanskligt och det innebär problem. Det är lätt att benämna 
olika elever utifrån deras prestationsnivå i klassrummet. När man benämner en elev som stark, 
svag eller medel vävs även en rad egenskaper in med personligheten. Exempelvis en svag elev når 
inte målen, lite struliga elever som ägnar tiden i skolan åt annat än skolarbetet och är 
okoncentrerade. Detta behöver inte vara fallet, men liknande tankar följer obönhörligen 
benämningen. Benämningarna stark, medel eller svag är inte lämpliga termer, så som de används i 
skolan dagligen. De benämningarna saknar precision då de kan betyda så mycket annat än just 
den avsedda graderingen, exempelvis benämner Nationalencyklopedin ordet stark på inte mindre 
än fyra olika sätt så som fysiskt stark, mentalt stark, som omfattning och som en känsla. 
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Vad betyder stark, och vad betyder svag? Är eleven fysiskt stark eller är den mentalt svag? För att 
nå samförstånd bör en gemensam beteckning finnas. Att ge en elev epitetet ”stark” eller ”svag”, 
”duktig” eller ”mindre bra” strider dels mot de yrkesetiska principerna; 
 

Lärare förbinder sig att i sin arbetsutövning: alltid [---] skydda varje 
individ mot skada, kränkning och trakasserier, och, Inte diskriminera [---] 
pga. förmåga eller prestation.(Colnerud, 2002:206)  

 
Dels mot lärarens uppdrag, demokrati och värdegrunden, som inte accepterar stämpling av 
elever. Och dels mot den likvärdiga skolan, som ska se till allas behov, vilket vi återkommer till 
med i teoridelen om intelligensnivåer och olika sätt för inlärning. (Lpo 94, 1994:3) 
 
Sålunda anser vi att termen ”starka elever” inte bör användas här då innebörden är missvisande. 
Istället bör fokus ligga på vad det är som gör att eleven benämns med ett enskilt epitet. Dessa 
elever presterar lite mer,  
 

”[---] gör mer, kan mer; gör det effektivare, snabbare, bättre, vackrare, 
högre och så vidare än de flesta andra.” (Källa: bilaga 1) 
 

och därför fungerar inte termerna stark/svag utan här söks en mer adekvat benämning. Därför 
väljer vi att i denna uppsats följa just den benämningen, som Persson presenterar på sin hemsida 
(bilaga 1) och benämna dessa elever som högpresterande, då det mer talar om varför de benämns 
med ett enskilt epitet som inte inkluderar några personliga graderingar såsom starka. Ytterligare 
en fördel med att benämna dessa elever som högpresterande är att de inte förväxlas med 
särbegåvade barn. Skillnaden gentemot Särbegåvade barn är viktig då dessa barn har en mer 
exceptionell förmåga inom begränsade intelligenser och är oerhört utvecklade inom dessa 
områden medan mindre inom andra. Dessa barn kan t ex vara oerhört skickliga på att teckna vid 
låg ålder men ha problem med den sociala biten långt upp i åldern. 
 

1.5   TIDIGARE FORSKNING 
 
Just nu ser det ut som om högpresterande elever börjar undersökas allt mer. Den tidigare 
forskning som gjorts på högpresterande elever med riktning mot individualisering är inte så 
omfattande. Vi har valt att titta på forskning som är riktad mot högpresterande elever i stort. 
Söker vi på Skolverkets hemsida så får vi en träff innehållande ordet högpresterande elev. Vår 
uppmärksamhet på att forskningen inom detta område är så knapp styrks i Skolverkets rapport 
från 2003. Där man menar att kunskaperna om de lågpresterande eleverna, oavsett typ av 
skolsvårigheter, ses som goda och betydande resurser har under många år avsatts för både 
forskning och utredningar kring dessa elever. När det å andra sidan kommer till de 
högpresterande eleverna, är situationen en annan.  
 

Det finns få svenska studier och forskningsarbeten om det högst 
presterande skiktet av elever i grundskolan. Det finns dock ett antal 
examensarbeten som särskilt studerat begåvade elever och deras 
behov framför allt i ämnet matematik. Även om få undersökningar 
har belyst högpresterande elever som grupp har studiesituationen för 
dessa elever fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren.  
(Skolverket 2004:9) 
 

 
Skolverkets rapport bygger på elever från årskurs nio och är en jämförande undersökning där 
man jämför situationen i skolan för elever med endast MVG i betyg med de elever som inte når 
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målen i skolan. Vidare några så ser man även på hur dessa elevers föräldrar har utbildat sig. Vi 
har funnit en del intressanta saker i denna rapport som berör högpresterande elever och deras 
attityder. Enligt den rapporten så ska högpresterande elever jobba mindre individualiserat än 
exempelvis de lägre presterande, vidare så anser de här eleverna att de saknar inflytande och 
lämnas ensamma i sina studier. Vi ser dessa slutsatser som intressanta och vill ta reda på hur det 
står till i årskurserna fyra till sex. 
 
En hel del uppsatser på C nivå finner vi då vi söker forskning på högpresterande elever. De 
generella syftena med dessa är att se hur lärare ser på dessa elevers situation i skolan och hur 
man kan anpassa undervisningen för dessa elever. De resultat som dessa arbeten riktar in sig på 
är av något skiftande karaktärer, det gemensamma är att det är ett problem med högpresterande 
elever då man talar om en likvärdig skola, eftersom inte samma resurser och samma tid läggs ned 
på dessa som på de lägre presterande eleverna. En av uppsatserna anser att mer krut behöver 
läggas på lärarutbildningen, där frågor och diskussioner om högpresterande elever bör lyftas på 
samma sätt som de lågpresterande eleverna. Björkman & Wikström (2007) En annan uppsats 
menar att pedagogerna gör ett gott jobb med dessa elever och att pedagogerna är av stor vikt för 
dessa barn i deras utveckling och i deras lärande. Hansson & Kero (2008) Den sista uppsatsen 
som vi tittat på konstaterar att pedagogerna anser att det varken finns tid eller resurser för 
högpresterande elever. Börjesson & Sjöberg (2006) Då vi läser dessa undersökningar så ser vi att 
tidigare forskning om högpresterande elever är knapphändig, samt att vi saknar tidigare 
undersökningar som är jämförande, där även de högpresterande elevernas, i årskurserna fyra till 
sex, åsikter om sin situation får komma till tals. 
 

1.6   METOD 
 
För att kunna belysa vår frågeställning från mer än ett perspektiv har vi valt att luta oss både mot 
kvantitativa och kvalitativa utgångspunkter. Patel & Davidson (2003) menar att den kunskap som 
erhålls vid en kvantitativ undersökning ofta är fragmentiserad medan man genom den kvalitativa 
har ambitionen att försöka förstå och analysera helheter. Med den kvantitativa 
enkätundersökningen vill vi få fram en överblick i form av bred information, för att kunna höja 
vår undersökning en dimension, och i detta fall avseende elevernas syn på sin situation i skolan. 
Enligt Svenning (2003) kan enkäter och personliga intervjuer komplettera varandra. Enkäterna 
kartlägger de primära förhållandena samtidigt som de kan ses som introducerande till intervjuer. I 
den här undersökningen intervjuas pedagoger och enkäter ges ut till elever. Sammantaget så ser vi 
dock att vår undersökning går i linje med en kvalitativ forskning, då vi strävar efter förståelse 
samt hur det upplevs att vara en högpresterande elev och dessas pedagoger i årskurserna fyra till 
sex.  
 

1.6.1   Urval 
 
Vårt urval grundar sig på att de pedagoger vi valt ut för intervjuer, enligt egen utsaga har 
erfarenheter av högpresterande elever, enligt vår definition. Holme & Solvang (1997) menar att 
urvalet inte ska ske slumpmässigt eller tillfälligt. Det är viktigt sätta upp kriterier för dem som 
skall intervjuas och därmed komma åt den information man är ute efter. De pedagoger vi valt ut 
för intervjuer är verksamma på skolor i mellersta Sverige. Fyra är vanliga pedagoger i klassrum 
som arbetar inom årskurserna fyra till sex och två pedagoger har specialpedagogik som inriktning, 
vilket ger en summa av sex intervjuer. Trost (2005) anser att ett fåtal väl utförda intervjuer är 
mera värda än flera mindre väl utförda. Vi har tagit kontakt med pedagogerna personligen för att 
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fråga dem om de kan tänka sig ett eventuellt deltagande i vår undersökning och att detta i sådana 
fall kommer att ske genom en bandad intervju.  
 
Inför arbetet med enkäterna har vi för urval av skolor ringt runt till rektorer, eller pratat 
personligen med dem, i tre olika kommuner som lämpade sig för enkätundersökningen. Efter 
klartecken om enkätundersökningen söktes lärare/lärarlag upp för urvalet av elever, dvs. de 
högpresterande. Då det kommer till de högpresterande eleverna så har pedagoger i respektive 
lärarlag där eleverna finns valt ut de som anses som högpresterande. I och med detta så står vi 
inför problemet att en pedagog kan tycka högpresterande är en sak och en annan pedagog kan 
tycka att det är en annan sak. Ur det perspektivet var det svårt att få fram vilka som kunde vara 
lämpliga enkätdeltagare. I detta fall gav vi pedagogerna några få kriterier för att göra urvalet så 
snävt som möjligt, vilka är följande: barn som har ”lätt för att lära” i skolan, med lätt för att lära 
menar vi de barn som på olika sätt visar en högre takt på sin inlärning. Det behöver inte gälla alla 
ämnen, utan kan vara vissa enskilda. Vilket har gett oss högpresterande elever som i vissa fall är 
generellt högpresterande och i vissa fall är ojämnt högpresterande, på vilket sätt de är 
högpresterande presenteras inte i undersökningen.   
 

1.6.2   Etiska överväganden 
 
Patel & Davidson (2003) beskriver forskningsetik som en skyldighet vilken innebär att forskare 
följer givna lagar och förordningar för att skydda personer som ingår i forskningen.  
Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) anser att all forskning som har med barn att göra 
kräver att forskaren tänker lite extra på de källkritiska och etiska aspekterna. Eftersom barn under 
arton år är omyndiga krävs det tillåtelse från föräldrar eller den vuxna som är barnets 
vårdnadshavare. I enkätundersökningen uppmanar vi någon av dessa vuxna att vara närvarande 
och genom detta har de hela tiden insikt i vad barnet är med om och kan när som helst välja att 
avbryta barnets deltagande. En nackdel med detta kan vara att det är den vuxna som har makten 
och de omyndiga barnen har väldigt lite att säga till om huruvida de skall vara med i ett 
forskningsprojekt eller ej. Med tanke på det har alla deltagande barn dessutom först själva blivit 
tillfrågade om de kunde tänka sig att svara på enkäten. Vi vill att våra informanter helt frivilligt 
skall vara med i vår studie och inte på något sätt känna sig tvingade till något. Doverborg & 
Pramling Samuelsson (2000) menar att det inte bara är frågorna, deras formulering och barnens 
svar som är av betydelse, utan den kontakt man skapar med barnet också är viktig. Samarbetar 
man inte med honom/henne så kan det bli svårt att få ut något väsentligt av undersökningen.  
 
Olsson & Sörensen (2007) menar att människor, vilka utgör en del i en forskningsprocess, bör 
skyddas enligt olika aspekter. Rosenqvist & Andrén (2006) skriver om etiska överväganden och 
vikten av att presentera dessa för deltagarna i studien. I både fallet med intervjun och enkäterna 
har vi presenterat för de deltagande personerna om deras anonymitet, detta kallas sekretess och 
innebär enligt lag att det finns tystnadsplikt och handlingssekretess, att inga namn, skolor eller 
kommuner kommer att nämnas. Därav har vi valt att inte redovisa pedagogernas svar var för sig, 
utan att blanda dem i den löpande texten. Att undersökningen görs i tre kommuner som inte 
angränsar till varandra och i nio olika skolor höjer graden av anonymitet, då ett försök att lista ut 
vem som har svarat vad på någon fråga försvåras. Olsson & Sörensen (2007) menar med 
konfidentialitet att materialet för undersökningen förvaras korrekt, där inga utomstående kan 
komma åt det. Sekretess och konfidentialitet var två begrepp av etiska värden som innebar en 
självklarhet för dem som ingick vår studie. Vidare så har information om frivilligheten att delta i 
undersökningen gjorts, samt garantin till rätten av att avbryta sin medverkan när som helst. I 
denna studie har informanterna getts företräde framför forskningen på så sätt att deras trygghet, 
anonymitet och integritet är av högt värde ur den etiska aspekten. 
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1.6.3   Enkäter 
 
Valet av enkäter i undersökningen av hur de högpresterande eleverna själva känner, grundar sig 
på att vi vill få en bra överblick över hur situationen i skolan för dessa elever ser ut. Rosenqvist & 
Andrén (2006) menar att man genom en enkät undersökning får veta tendenser, men inte exakt 
hur något är. Enligt Patel & Davidsson (2003) använder man vid statistik och analys sig av en 
kvantitativ undersökning. Vi valde att använda oss av enkla formuleringar och slutna 
svarsalternativ för att få en så tydlig enkät som möjligt samt en god reliabilitet. Trost (2001) anser 
att längre formuleringar bör undvikas då det som står skrivet i början av frågan lätt kan glömmas 
bort. Vidare menar han att det kan bli svårt att bearbeta öppna följdfrågor, vilket vi således valde 
att ta hänsyn till. 
 
I missivet (bilaga 3) framgår avsikten med enkäten och när den ska lämnas in. Vidare så 
uppmanas någon av elevens vårdnadshavare att vara med då enkäten fylls i, för att stötta barnet. 
Med att stötta menar vi att få sitt barn att verkligen tänka igenom sitt svar. Vårt val av förälder 
som en stöttande part grundar sig på att de av oss anses känna sitt barn bäst och är förmodligen 
den som har fått höra hur barnet upplever sin situation i skolan, mer än någon annan och kan på 
så sätt hjälpa barnet att minnas. Doverborg, Pramling Samuelsson (2000) skriver att genom att ge 
barnet stöd får man dem att tänka och reflektera kring ett visst innehåll. Vidare så påstår de att 
barn ofta försöker lista ut vilka svar som söks, något som vi inte ville att skulle hända och i den 
situationen ser vi en stödjande vuxen som barnen känner sig trygg med och som inte har en 
relation till skolan på ett sådant sätt som exempelvis deras lärare. Vi inser att vi i och med detta 
står inför ett reliabilitetsproblem genom att föräldrarna kan påverka undersökningen om de skulle 
vilja det. Vi vet genom detta inte vart på skalan mellan elev och förälder ett svar kommer att vara, 
eftersom det är en hög osäkerhet i vilken utsträckning och på vilket sätt som föräldrarna är 
inblandade i svaren. Enkätsvaren kommer således ses av oss som en mix av åsikter från elev och 
förälder vi väljer att ändå att ha det så eftersom vi anser att föräldrarna är de vuxna som har den, i 
den här situationen, bästa förmågan att få eleverna att sätta ord på sina tankar.   
 

1.6.4   Djupintervjuer 
 
Patel och Davidsson (2003) menar att metoden intervjuer bereder plats för den intervjuade att 
svara på ställda frågor med sina egna ord. Vårt mål var att få fram så mycket som möjligt från 
varje fråga vid varje intervju tillfälle, utan att för den skull styra den intervjuade mot ett specifikt 
svar. Vidare så ger en intervju den intervjuades uppfattning, därav kan man inte avgöra vad som 
är det ”sanna” svaret på en fråga. Enligt Kvale (1997) är intervjun en unikt känslig och kraftfull 
metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. På 
det sättet så motiveras vårt val av att intervjua pedagoger, då deras erfarenheter av att ha arbetat 
med högpresterande elever i skolan i olika situationer är av betydelse för oss. Genom en intervju 
kan de beskriva sina åsikter och upplevelser med egna ord. Vi får dessutom djupare kunskaper i 
ämnet och kan lätt sätta oss in i den intervjuades tankar. Ser man till vilken typ av intervju vi 
kommer att använda oss av så menar Kvale (1997) att en halvstrukturerad intervju är ett bra 
arbetssätt, den är varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Författaren 
menar vidare att det finns möjligheter att ställa följfrågor och vara mer flexibel med denna metod.  
Vi anser att det är av stor betydelse för studien att ha möjligheten att ställa följdfrågor där lärarnas 
svar var otydliga och vidareutveckla frågor som uppkommer under intervjuernas gång. 
 
Kvale (2007) betonar att den intervjuade bör få en bakgrund till intervjun innan den startar. 
Innan vi startade våra intervjuer informerades de intervjuade personerna om syftet med vår 
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uppsats och lite om hur intervjun var tänkt att se ut, samt vårt avsnitt med 
definitionsproblematiken.  
 

1.6.5   Bortfallsanalys 
 
Vid förfrågan om ett deltagande i denna undersökning fick vi ett bortfall hos specialpedagogerna. 
De två som tillfrågades, var båda villiga att ställa upp på att bli intervjuade, men anser sig inte 
tillföra vår undersökning något. Dessa båda, helt oberoende av varandra, hävdar att de tyvärr 
aldrig får tid att jobba med högpresterande elever, utan att deras arbete helt är inriktat på att 
stödja de elever som inte når de mål som kursplanen säger. De upplever att vår undersökning är 
väldigt intressant, eftersom deras attityd till högpresterande elever är positiv, och att de önskar att 
de hade tid för att arbeta aktivt med dessa elever under liknande former som det ges tid för de 
elever som inte når målen. Detta påverkar givetvis vår undersöknings karaktär och vi får en 
intressant vinkling med oss till resultatet och vidare då vi ska analysera våra resultat.   
 

1.6.6   Bearbetning av empiri 
 
Då intervjuerna spelats in på band tog jobbet med transkribering vid, Kvale (1997) medger att det 
kan vara tröttande och stressigt att skriva ut stora mängder intervjumaterial men menar att man 
oftast vinner på det då intervjuaren får med mer exakthet och detaljrikedom. Rosenqvist & 
Andrén (2006) menar att man genom en transkription inte har för avsikt att avbilda verkligheten 
exakt, målet är att man genom att redovisa pauser, hummanden och liknande ska komma ihåg 
situationen och genom det tolka meningen i det som sagts. Då intervjuerna har skrivits ut har vi 
valt att enligt Rosenqvist & Andrén (2006) inte skriva i en rent fonetisk text, vilket i detta fall 
exempelvis innebär att inte stor möda lagts på ordens detaljuttal, tonhöjder, hörbarhet eller exakt 
mätning av pauser. Detta anses inte nödvändigt i resultatet av undersökningen. Alla intervjuer har 
transkriberats direkt efter själva intervjuerna, då de fortfarande känts färska i minnet. Då vi senare 
har skrivit ner resultatet har vi tagit bort saker från transkriberingarna som hummanden, 
harklanden, eventuella namn och sådana saker som vi anser att inte har med vår undersökning att 
göra. 
 
Enkäterna ordnades från rådata vidare till en frekvenstabell och slutligen sammanställdes 
mätvärdena i form av diagram, i detta fall ett antal stolpdiagram, som redovisas i bilaga 5. 
Fördelarna med diagram är enligt Patel & Davidsson (2003) att det är lätt att se trender, faser upp 
och ned, eventuella samband mellan variabler och lätt att se avvikande observationer. Vidare 
menar Patel & Davidsson (2003) att frekvensen alltid bör representera den lodräta axeln och att 
variabelvärdena den vågräta axeln. Avslutningsvis så har vi skrivit om fakta från diagrammen till 
en löpande text. 
 

1.7 TEORI 
 
Att individualisera innebär bland annat att pedagogen bör se till att så många beröringspunkter till 
de individuella inlärningsstilarna kommer med i upplägget av undervisningen. Därför presenteras 
olika aspekter av intelligens då detta har relevans till hur olika individer via olika kanaler förvärvar 
kunskap. Gardners (1983) De sju intelligenserna är ett sätt att identifiera olika inlärningsstilar och 
med dessa vill vi exemplifiera att även högpresterande elever lär sig på olika sätt och således har 
rätt till undervisning på sina villkor. Det har genom historien funnits en mängd teorier för 
inlärning, och fler kommer att följa, men Gardner presenterar nedan ett förhållningssätt som 
pedagoger kan ha i bakhuvudet när en undervisningssituation ska byggas upp. Winners tankar 
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nedan om kunskapsförvärvande som redovisas är en prolongering av Gardners (1983) teorier och 
1996 års forskningsläge.  
      
Att exkludera exempelvis högpresterande elever från deras rätt till inlärning via just deras kanaler 
är som tidigare nämnts inte förenligt med rådande etik. Alltså presenteras först tankar runt 
intelligens utifrån forskning för att visa att det finns åtminstone sju viktiga inlärningskanaler hos 
eleverna för pedagogen att ta hänsyn till. Därefter följer en presentation av Human Dynamics 
som belyser andra faktorer för inlärning än de Gardner (1983) presenterar. Vidare kommer den 
idag rådande kunskapssynen presenteras genom Piaget som av Säljö (2000) Lärande i praktiken 
klassas som en av hörnstenarna i rådande pedagogik. Piagets ”[---] betydelse som teoretiker för 
hur undervisning skall bedrivas och för vår syn på lärande och utveckling kan knappast 
överskattas.” (Säljö, 2000:57) Därpå presenteras Winners (1996) syn på accelerering (inkludering 
och exkludering) och därefter resursernas fördelning i klassrummet.  
 
 
1.7.1 Intelligens 
 
De bakomliggande tankarna om den likvärdiga skolan och de rättigheter alla elever har att lära på 
individuell nivå, oavsett om individen har en exceptionell förmåga till inlärning eller ej, kräver att 
förklaras utifrån nutida forskningen om inlärning. Alla barn skiljer sig åt då det kommer till deras 
profil av förmågor. Detta kräver att pedagoger systematiskt söker att fastställa en slags 
kompetensprofil för varje elev för att därefter arbeta utifrån denna. (Atterström & Persson 2000)  
 
Att individer lär under olika omständigheter och utifrån olika premisser kan struktureras under 
några samlingsord som vi hämtar från Gardners (1983) De sju intelligenserna, där han fastställer sju 
olika intelligenser och vikten av att människan är bra på olika saker och att fler intelligenser än 
matematiska eller språkliga bör beaktas i skolan. Detta har ytterligare förtydligas och förenklats 
genom Berit Bergström (1996) i boken Alla barn har särskilda behov. Gardner (1983) ämnar lägga 
en grund för hur forskare, pedagoger och andra kan få en gemensam syn på begreppet intelligens 
idag. En rad försök har under historien gjorts att förklara begreppet intelligens i samband med 
inlärning; varför vissa elever gynnas av rena textstudier medan andra individer av praktiska 
övningar. Exempelvis på 1700–talet genom F. J. Galls frenologi ”[---] läran att man kan utläsa en 
människas karaktär utifrån skallens form”. (Nationalencyklopedin multimedia 2000 plus) eller 
Platon i dialogen Faidros; Platon och Sokrates förfärades över ungdomarnas skriftanvändning 
och menade att skriften enbart skulle förstöra minnet och gav ”[---] blott ett sken av sanning. ” 
(Säljö 2000:159) Detta kan också jämföras med griffeltavlans införande under 1800–talet, 
miniräknarens och datorns roll i dagens skola skriver Säljö (2000). Vidare har Larry Gross 
kommunikationsmodaliteter som beskrev de fem viktigaste intelligenserna; lexikalisk, 
socialtgestisk, ikonisk, logisk-matematisk och musikalisk. Paul Hirsts sju kunskapssfärer är 
matematik, naturkunskap, mellanmänsklig förståelse, religion, litteratur och sköna konster, moral 
och filosofi. Binet & Simon som i början på 1900–talet utformade de första intelligenstesterna 
med syftet ”[---] att upptäcka efterblivna barn och placera normala barn på rätt plats i 
skolsystemet.” (Gardner 1983:14) Den brittiske inlärningspsykologen Charles Spearman kontra 
L L. Thurstone försökte också definiera intelligens och vars anhängare än idag dividerar om 
huruvida intelligens kan mätas, och slutligen Howard Gardner som, enligt honom själv, försöker 
summera allt i en allmän intelligensteori. Noteras bör att vi alla har mer eller mindre av dessa 
intelligenser och att intelligenserna samarbetar, vissa mer integrerat med varandra än andra.  
 
De sju intelligenser och de tillhörande inlärningsstilarna, som pedagoger bör beakta vid 
individualiseringen för elever, kan med hjälp av Gardner (1983) och Bergström (2001) summeras 
på följande sätt. Lingvistisk intelligens utmärker sig i att man förstår språkliga processer, ords 
inbördes ordning och böjningsformer instinktivt. Retoriskt skickliga, memnonik – ”språket som 
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verktyg för minnesträning” (Gardner 1983:73) och duktiga på att förklara – omskrivningar. Dessa 
elever får gärna nyinlärning med ord – auditiv – och har inga problem med att komma ihåg vad 
som sagts. Enligt Bergström (2001) är processkrivning en utmärkt väg för dessa barn. Individer 
med Musikalisk intelligens har välutvecklad känsla för rytmer och toner. Även här vill eleven ha 
en auditiv nyinlärning. Få skolor ger utrymme för denna slags begåvning, trots att musik är en bra 
utgångspunkt vid inlärning för många barn. Logisk-matematisk intelligens utmärks av logik och 
kvantifiering som starka sidor. Man tänker analytiskt, behärskar abstraktioner och kan lätt se 
sammanhang. ”Individen vill formulera regler som kan tillämpas på ett så brett spektrum av 
problem som möjligt” (Gardner 1983: 123) Föredrar problembaserad nyinlärning. Detta är vad 
västvärlden traditionellt bedömer som en intelligent person i samhället idag. Med en välutvecklad 
Spatial intelligens tänker och minns i bilder och former. Visualiseringsförmåga, ”[---] förmåga att 
lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra.”(Gardner 1983: 72) 
Föredrar visuellt presenterat material vid nyinlärning. Dessa elever klarar sig ofta bra i en 
traditionell undervisning, då mycket av den sortens undervisning bygger på att lagra minnesbilder. 
Kroppslig-kinestetisk intelligens utmärks av fin som grov – motorisk skicklighet. Inlärning sker 
gärna under rörelse, exempelvis genom att göra studiebesök, och dessa vill pröva på själv med att 
greppa och röra. Flera av dessa typer i klassen kan bli svårt att hantera då utrymmet i 
klassrummen knappast uppmuntrar till inlärning genom kroppen. Intra och Interpersonell 
intelligens är att ha insikt och självkännedom, förstå egna och andras känslor. Dessa personer 
jobbar gärna för sig själva, bygger, läser, pluggar i en egen vrå för att sedan vilja visa vad de 
skapat. En grundläggande färdighet som behövs för att klara av social interaktion. Dessa elever 
vill bestämma sina egna villkor för inlärning och om man ger dem det utrymmet så kommer det 
mesta på egen hand. Existentiell intelligens utmärks av förmågan att kunna ställa de stora och 
eviga frågorna i det mänskliga varandet. 
 
Gardner (1983) och Bergströms (2001) förklaringar på intelligens visar på att individualiserad 
undervisning bör inkludera åtskilliga metoder till inlärning. Det bör sägas att dessa tankar gäller 
först och främst skolor i västerlandet där barnen går i skolan och systemet är uppbyggt runt 
användandet av papper och penna, logiken och det abstrakta tänkandet. 
 
Sandra Seagall och David Horne forskar och jobbar genom sitt arbete med Human Dynamics om 
barn och ungdomars olika sorters lärstilar, detta sammanfattar Bergström (2001) och hon menar 
att många faktorer spelar in. Den fysiska miljön påverkar genom exempelvis belysning, 
temperatur, plats och är helt klart den mest självklara yttre faktorn. Vidare så anser hon att den 
emotionella biten har en avgörande roll när det kommer till effektiviteten i lärandet, hur vi 
arbetar, om vi arbetar självständigt eller måste kontrolleras. Men även pedagogens roll är av 
betydelse, vissa elever kräver en auktoritär ledare medan andra lär bäst genom interaktion med 
jämlika. Dessa är de sociala faktorerna, men även fysiologiska faktorer påverkar våra sätt att lära, 
såsom att vara morgontrött eller hur kosten påverkar blodsockret. Avslutningsvis så berörs den 
psykologiska faktorn, som delas in i två olika lärstilar, en fältberoende och en fältoberoende. En 
fältberoende individ uppfattar visuella mönster som helheter och har svårt för att särskilja 
enskilda delar i det varseblivna och att fokusera på detaljer. Den fältoberoende individen kan 
fokusera på enskildheter i ett mönster och analysera de delar som helheten är uppbyggd av. 
(Bergström 2001) 
 
 
1.7.2   Kunskapssyn 
 
Säljö (2000) sammanfattar Piagets syn på mänsklig kognition vilken framarbetades under 
decennier och utgångspunkten för den mänskliga tankeförmågan som ständigt försöker tolka 
världen för att förstå den. Människan bygger kontinuerligt hypoteser som används för 
kunskapsförvärvning. Målet är att sortera tingen i omvärlden, hur de fungerar tillsammans i en 
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sammanhängande syntes om omvärldens fysiska och sociala tillstånd. Tankeprocesser hos barn i 
den åldern som berör den här undersökningen tolkas av Piaget på följande sätt:  

 
I den här åldern påminner tonåringen om en forskare: han/hon 
formulerar hypoteser som systematiska påståenden, testar dem och 
ändrar förutsättningar efter resultaten. Den unga människan har därmed 
nått det högsta kognitiva stadiet i vuxenblivandets process.” (Gardner 
1983: 18)   

 
Här slås fast att Piagets syn om det kompetenta barnet som processerar tankar för kognition. 
Säljö (2000) fortsätter resonemanget där den piagetanska traditionen, den hörnsten han nämnde 
tidigare, bejakar elevens ratio som ska tillåtas utvecklas fullt ut. Ett av de drag som särskiljer 
Piaget från tidigare rationalister är den starka betoningen på att barnet måste få möjlighet att vara 
aktivt mot omvärlden för sin utvecklings skull. Talar man om den piagetanska traditionen i 
dagens skola så bör även den Vygotskyinfluerade kunskapssyn som Säljö (2000) proklamerar som 
det sociokulturella perspektivet nämnas. Det sociokulturella perspektivet vars komponenter är 
det kollektiva resursernas samspel med individens lärande gör bilden av lärande en aning 
annorlunda än den striktare piagetanska traditionen. Vidare menar Säljö (2000) att människan 
förvisso utgår från sig själv, likt Piagets antaganden, men att kunskap skapas genom mediering 
med omvärlden. 
 

I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och 
språkanvändning helt centrala och utgör länken mellan barnet och 
omgivningen. [---] Det är genom att kommunicera om vad som 
händer i lekar och interaktion, som barnet blir delaktig i hur 
människor dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser.  
(Säljö, 2000:67) 
 

De högpresterande eleverna får inte samma möjligheter då de pacificeras i klassrummet när 
resurserna inte räcker till och att alla elever inte får ta del av kommunikationsdelen i klassrummet 
då dessa elever ofta befinner sig framför den fas av studierna som pedagoger och merparten av 
elever kommunicerar om. På så sätt exkluderas de högpresterande eleverna från en viktig aspekt 
av processen för inlärning, dvs. kommunikationen med pedagoger och andra elever om den fas 
man uppehåller sig vid.  
 
 
1.7.3   Inkludering och exkludering 
 
Vidare berörs här frågan om gruppering och accelerering, dvs. huruvida man bör flytta elever upp 
en nivå (eller flera), till en högre årskurs för att stimulera dessa elever, i elevenkäter och 
lärarintervjuer. Winner(1996) ger en rad argument för och emot accelerering. Argumenten som 
ses som medgivande i denna diskussion är exempelvis att de elever som bli kvar efter en 
gruppering känner sig obegåvade, förlorar de högpresterandes akademiska ledarskap och enligt 
pedagogen Oakes så känner sig eleverna som blir kvar stämplade som dumma av lärare och 
jämnåriga. Eleverna får läromedel som saknar utmaningar och deras självaktning sjunker. Vidare 
menar hon att detta leder till elitism och arrogans hos de högpresterande. Dessutom anses de 
högpresterande eleverna kunna ge sig själva de utmaningar de behöver och klarar av att studera i 
sin egen takt. I USA menar man att elitism är lika med rasism då asiater och vita är 
överrepresenterade medan svarta är klart underrepresenterade i elitklasser. Ytterligare argument 
mot accelerering är att elevernas föräldrar vill snabba på elevens skolgång på bekostnad av 
elevens barndom, att föräldrarna driver på barnen för hårt. Vissa rektorer menar, enligt Winner 
(1996), att dessa barn inte passar in i åldersgruppen och får därför färre vänner. Man bör se till 
hela eleven och är eleven utanför i det sociala så hjälper det inte att det blir stimulerat i studierna 

 13



menar Winner (1996). Dessutom visar Winners (1996) forskning på att de elever som går i 
elitklasser inte överglänser sina jämnåriga högpresterande i vanliga klasser. Vidare visar historien, i 
Detroit 1919,1 att gruppering efter förmåga inte har de effekter man tror sig kunna uppnå. En 
annan negativ aspekt av grupperingen är, enligt Winner, att alla elever oavsett begåvning, känner 
en minskad självaktning då de mindre begåvade känner sig stämplade och de högpresterande har 
lika presterande att jämföra sig med – vilket gör dem något ”sämre”. 
 
Argument för enligt Winner (1996) anser forskare att skolan misslyckas med att tillgodose dessa 
barns behov då standarden i klassrummet läggs alldeles för lågt för dessa elever, man tillgodoser 
inte deras behov. I USA har detta kritiserats då det missgynnar de högpresterande eleverna i 
dåliga/fattiga skolor då där finns minst extraresurser för dem och dessa skolor har överlag de 
lägsta prestationsnivåerna. Hon menar att det leder till ökad sekularisering då minoritetselever 
sällan ges andra valmöjligheter än vad den vanliga skolan kan ge. Ett annat argument för 
gruppering/accelerering är att om man håller kvar en elev som redan behärskar nästa nivå så 
kommer denna elev ändå att känna utanförskap förutom att man dämpar lusten till kunskap.  
Men Winner (1996) motsätter sig att accelerera och gruppera efter förmåga utan ser hellre 
fördelarna med att ge dessa elever specialundervisning. 
 
 
1.7.4   Resurser i skolan 
 
Winner (1996) vill ha en förskjutning av resurserna från de lågpresterande mot de 
högpresterande.  
De högpresterande eleverna utmanas i alltför låg grad och att elever överlag borde utmanas mer 
och mest märks klyftan mellan potential och insats hos de högpresterande eleverna. Att höja 
kraven generellt i skolan är det bästa för alla elever då nivån höjs och framför allt fångas de 
högpresterande eleverna upp på ett bra sätt och få bort specialprogrammen för de 
understimulerade eleverna som skulle bli färre i skolorna om det fanns klassrum fulla med 
utmaningar. Winner (1996) menar att: ”När lärare till exempel plockar fram läromedel som 
utformats för högpresterande och använder i ordinära klassrum, gynnas alla elever” vilket enligt 
henne är empirisk fakta grundat på skolor i USA.   
 

En skarpsinnig lärare som noggrant betraktar sina elever kan 
uppfatta skillnaden mellan de som verkligen har inlärningsproblem 
och de som är uttråkade. (Winner, 1996:229) 
 

Enligt Person (1997) fokuserar dagens skola mer på de svagpresterande än de högpresterande. 
Han menar att fram till Lpo 94 att begreppet begåvning inte fanns med i några läroplaner och att 
därigenom har det skapats en skolkultur som endast ser till de svaga eleverna. I Lpo 94 skedde en 
svängning där alla barns behov skulle ses som primära och individualiseringen blev ledord. Men 
Persson är kritisk till att känslan fortfarande ligger kvar mellan raderna i läroplanen:  
 

Å ena sidan existerar alltså i Lpo 94 en vilja att utöka den 
pedagogiska individualiseringen att tillsynes även inkludera särskilt 
högpresterande elevers behov. Men å andra sidan förmedlar man 
samtidigt budskapet att olika typer av högpresterande barn inte 
tillhör en kategori barn med särskilda behov! (Persson, 1997:23) 
 

Persson (1997) kritiserar således Lpo 94, och hela Skandinaviens skolsystem, för att lägga tonvikt 
på social jämlikhet där gränser för hur duktig en elev får vara i skolan, det vill säga att hela 

                                                 
1 Här delades en klass ett in i tre olika nivåer och utslaget blev att man endast såg små positiva effekter i den 
högsta gruppen medan inga i den mittersta eller den lägsta gruppen. 
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systemet har en Jantelagens ande över sig. Vidare menar Persson (1997) att behov andra än 
inlärningssvårigheter börjat uppmärksammats.  
 

1   RESULTATREDOVISNING 

Resultatet av undersökningen kommer att bestå av fyra delar med utgångspunkt i 
frågeställningarna; Blir högpresterande elever tillräckligt stimulerade i skolan? Hur ser de 
högpresterande elevernas situation ut i skolan? Individualiseras undervisningen för 
högpresterande elever, och hur görs det? Hur fördelas resurserna i klassrummet? Dessa rubriker 
delas in i underrubrikerna intervjuer med pedagoger respektive enkätsvar från elever, samt 
avslutas med en sammanfattning där pedagoger och elevers resultat summeras och en jämförelse 
görs om skillnader finns. Detta gör att frågeordningen från intervjuerna och enkäterna inte följs, 
resultat insamlas istället för att ge svar på varje frågeställning. Utformningen av intervjufrågor och 
enkätfrågor redovisas i för intervjuerna bilaga 2 respektive för enkäterna i bilaga 4. Intervjuerna 
presenteras som en refererande sammanfattning med inslag av citat för att få pedagogernas svar 
så tydliga som möjligt i underrubrikerna intervjuer med pedagoger. Enkäterna redovisas i löpande 
text i underrubrikerna enkätsvar från elever. 

De intervjuade pedagogerna är verksamma i klassrum i årskurserna fyra till sex. De är alla 
utbildade och har varierande yrkeserfarenhet med ett spann mellan fyra till trettio 
yrkesverksamma år.  Enkäterna har besvarats av 46 stycken elever av 55 stycken utlämnade 
enkäter. Alla deltagande elever, som av pedagoger i sin närhet exempelvis i det lärarlag som 
eleven tillhör, definieras som högpresterande elever. Alla deltagare är hemmahörande på några 
mindre orter i mellersta Sverige. 
 

2.1   BLIR HÖGPRESTERANDE ELEVER TILLRÄCKLIGT 
STIMULERADE I SKOLAN?  
 

2.1.1   Intervjuer med pedagoger 
 
I stort upplevs det inte att de högpresterande eleverna själva kräver individualiserade uppgifter, på 
så sätt att de tar kontakt med sin lärare och ber om det. Däremot så anser alla pedagogerna att det 
behövs individualiserade uppgifter för att dessa elever ska trivas. Samtidigt menar en av dem att 
alla elever kräver individualiserade uppgifter för en rättvis stimulans i skolan. De högpresterande 
eleverna kräver ofta fler och svårare uppgifter. En av pedagogerna menar att;  
 

ofta blir det extrauppgifter som inte alltid är jättebra eller 
genomtänkta, de görs i full fart direkt på stående fot, bara för att 
eleven redan är klar och nu på direkten måste jag hitta på något 
annat att göra. 
 

Två av pedagogerna talar om vikten av att behålla dessa elevers intresse av skolan, för att de är 
av betydelse både nu i sin klass och för framtiden i Sverige. Pedagogerna har en rad av förslag på 
hur man kan jobba med att utveckla och stimulera de högpresterande eleverna. Exempelvis att 
ge dem större ansvar själva, att genom att de själva får läsa och leta i kursplanen och sedan 
tillsammans diskutera fram en egen planering med innehåll och mål. En pedagog föreslår att 
man då och då lyfter ut de högpresterande eleverna ur klassrummet för ett sorts mentorskap där 
exempelvis en specialpedagog kan driva dessa elever och ge dem lite mer än vad som hinns med 
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i klassrummet. Sedan belyses det faktum att vore man exempelvis två pedagoger i ett klassrum så 
skulle det finnas mer tid för att stimulera dessa elever, som oftast får klara sig själva, på ett 
naturligt sätt i den miljön där de ska vara, i sitt klassrum. Alla pedagoger kommer tillbaka till 
samma saker ofta och belyser att hur elevgruppen ser ut är av absolut betydelse för hur mycket 
tid som kan läggas på de högpresterande eleverna. 
 
Alla intervjuade pedagoger har använt sig av högre årskursers läromedel, och alla har gjort det i 
matematik. En av pedagogerna uttrycker sig så här; 
 

Egentligen handlar det om uppgifter som är bättre utvecklande, 
breddande och fördjupande utifrån den nivå en elev är på, inte om 
årskurser, och det tycker jag nog att jag försöker. I matte kan det 
för enkelhetens skull handla om en mattebok från en högre 
årskurs, men nödvändigtvis så behöver det inte vara så. 

 
En av dem har dock valt att tänka om då den pedagogen har upptäckt att de fördjupande 
uppgifterna som finns med i den läroboken som används i dennes klass är något som är bättre 
att börja med. Dessa uppgifter beskrivs inte som lätta att jobba med, samtidigt som de är inom 
det område som bearbetas i klassen just då och den pedagogen vill se att eleven klarar av 
fördjupningen först innan eleven får gå vidare och att det ofta är en svårare uppgift att ta sig an 
fördjupningen än att gå på en högre årskurs. En annan av pedagogerna flaggar för att man bör 
tänka över valet av läromedel, om man använder sig av läromedel från en högre årskurs, så att 
eleverna inte behöver känna att de redan gjort det som läggs fram då de kommer upp i 
årskurserna. Sedan måste man som pedagog vara noga med att föra informationen vidare om 
eleven byter lärare eller skola, exempelvis mellan sexan och sjuan. 
 
Alla pedagogerna är eniga om att flytta upp elever för att de är högpresterande inte känns bra, 
rent generellt. De anser att de ska kunna bli bemötta i den grupp som de är och stimuleras 
tillräckligt för att sådana funderingar inte alls ska behöva finnas. Att en elev ska ha så höga 
kunskaper på en sådan bredd att de täcker precis alla ämnen är väldigt ovanligt, oftast handlar det 
om elever som är spjutspetsar i två till tre ämnen. Att flytta dem ur sin sociala gemenskap kan 
vara förödande, helt plötsligt blir de minst. Den sociala biten väger nog tyngst men även den 
pedagogiska biten har en poäng med att följa årskurserna i rätt takt, undervisning bygger mycket 
på en progression. En av pedagogerna säger att eleven kan tappa bort sig själva i en sådan 
situation och hamna i andra änden och helt plötsligt prestera ingenting. Även om alla 
pedagogerna är av den här åsikten säger de ändå att man också givetvis måste se till det specifika 
fallet och att man givetvis inte kan hindra någon från flytta upp en årskurs. 
 

2.1.2   Enkätsvar från elever 
 
Enligt enkätundersökningen bland eleverna så instämmer merparten (78 %) helt eller nästan helt, 
av eleverna att de utvecklas i skolan. Vidare så anser en hög grad av de deltagande eleverna att de 
även känner sig utmanade och får uppgifter som passar dem bra. Samtidigt som de menar att de 
blir utmanade, känner stimulans och utvecklas, upplever en klar majoritet av eleverna att de blir 
undervisade i saker de redan kan och av alla deltagande så är det strax under hälften (40 %) som 
instämmer helt med det påståendet. Undersökningen visar även att få elever, endast fem stycken 
av alla 46 svarande, har sökt något stöd hos pedagogerna för att utvecklas ytterligare, att själva ta 
tag i sin situation. Det är snarare en relativt hög grad (52 %) av eleverna som inte alls instämmer 
på att de söker upp sin lärare för att få utvecklas mer. Att gå upp en årskurs över den aktuella 
årskursen, så kallad acceleration, är en fråga som ger en del skiftande svar. Det är två tredjedelar 
som inte är intresserade av att accelerera upp i en högre klass för att på så sätt få en bättre 
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situation i skolan, må bättre och utvecklas mer. Å andra sidan är det hela tolv stycken elever, en 
fjärdedel, som instämmer helt på att de skulle må bättre av att flytta upp en årskurs. Av dessa tolv 
elever tycker hälften att de inte blir utmanade och får uppgifter som passar dem, vilket är 8 % av 
alla deltagare. Alla elever som instämmer helt på att de skulle få en bättre situation i skolan 
genom att accelerera upp en årskurs instämmer även helt på att de får lära sig saker i skolan som 
de redan kan.  
 

2.1.3   Sammanfattning 
 
Det som i huvudsak pedagogerna tar upp, och eleverna uppenbarligen håller med om, är att 
eleverna ska och blir stimulerade i sitt klassrum. Pedagogerna nämner att individualiseringen är 
lika viktig för alla elever men att de högpresterande kan komma att kräva en mer avancerad 
planering från pedagogerna än den övriga klassen och att större ansvar i regel kan läggas på dessa 
elever, t ex att få utforma uppgifter själva utifrån målen. Att accelerera elever är inget bra 
alternativ enligt pedagogerna. Eleverna har en liknande inställning där det är två tredjedelar som 
inte alls instämmer på att de vill flytta upp en årskurs. Pedagogerna anser att den stora orsaken är 
de sociala problem som det kan föra med sig, där de högpresterande och med redan (i regel) hög 
status hamnar i en ny omgivning där eleven skulle hamna i en ny roll och genom det kanske lägre 
ner i hierarkin. En hög grad av de deltagande eleverna känner att de utvecklas i skolan, att de blir 
utmanade och får uppgifter som passar dem bra, samtidigt upplever en klar majoritet av eleverna 
att de blir undervisade i saker de redan kan. 
 

2.2   HUR SER DE HÖGPRESTERANDE ELEVERNAS SITUATION 
UT I SKOLAN?  
 

2.2.1   Intervjuer med pedagoger 
 
En högpresterande elev är en positiv upplevelse i klassen och i skolan. Dessa elever ses som 
positiva, trevliga och engagerade. Två av pedagogerna tycker att dessa elever håller dem på tårna, 
då de ofta har stora funderingar och kluriga frågor. De driver ofta diskussioner på ett helt annat 
sätt i klassrummet. Det ses som stimulerande att ha en eller flera sådana i klassen. En av de 
intervjuade pedagogerna anser att arbetet med de högpresterande är stimulerande men inte helt 
enkelt bara för att eleverna är entusiastiska och snabba;  

 
Det är stimulerande för de här eleverna gör att man måste vara 
kreativ och hitta på olika lösningar för olika situationer. Det går inte 
att sätta lite svårare saker händerna på dem heller för att ibland kan 
jag upptäcka att det blir gluggar i deras kunskap. Det kan vara rent 
tekniskt, algoritmräkning och formler och sådana saker man måste 
kunna för att gå vidare. De är så snabba att ibland hoppar de över 
något led och då blir allt fel. 
 

Det är spännande att utmana de högpresterande eleverna och väldigt intressant att höra hur de 
tänker och vad de egentligen klarar av, hur långt sträcker sig deras förmågor. Ofta så sätter de 
här eleverna nivån i klassen på ett sätt, deras kamrater har en förebild i dem, det blir tydligt att 
man kan nå en högre nivå. En högpresterande elev ses som en stark individ som ofta jobbar 
väldigt självständigt och som klarar det bra, om pedagogen har lyckats hitta rätt uppgift för den. 
Vidare så anser man att det är positivt att det ofta är så att dessa elever har egna idéer kring hur 
sitt arbete kan utvecklas. Det som nämns som negativt, av pedagogerna, med att ha de 
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högpresterande eleverna i en klass är det att det kan vara svårt att ge dem rätt sorts utmaningar, 
den stimulans som de skulle behöva för att höja deras nivå en dimension. Sedan kan de själva ha 
helt orimliga krav på sig, att de inte riktigt ser realistiskt på sina egna prestationer, något som 
man som pedagog måste jobba aktivt med. En av pedagogerna säger att det vore fantastiskt att 
få jobba med en hel grupp högpresterande elever! 
 
Tre av fyra pedagoger anser att högpresterande elever utmanar dem, medan en av pedagogerna 
ser det mer som en stimulans, men att de skulle utmana denne om pedagogen i fråga hittade rätt 
utmaningar för eleverna, samma pedagog ser svårigheter i att hitta rätt sorts utmaningar för dessa 
elever. En annan anser att det är motiverande, att deras nyfikenhet smittar av sig och att det 
ibland kan dyka upp saker som denne inte är förberedd på eller inte ens vet svaret på. Det blir 
mer arbete med högpresterande elever, då de ofta kräver ytterligare en planering för att känna rätt 
sorts stimulans. 
 

Jag upplever att det har varit ett problem för de högpresterande 
eleverna många gånger, att de hamnar i klasser där de får sitta i 
klassrummet och göra dussinuppgifter i massor, och då tröttnar de, 
blir oroliga och så vidare och så tycker man att de är lata. De måste 
hela tiden känna att de har stimulans och motstånd och framförallt 
har vettiga uppgifter att göra. Ha någonting som retar deras 
begåvning så att säga. 
 

Generellt så anser pedagogerna att det inte talas om högpresterande elever i lärarlagen. De nämns 
med namn i vissa händelser. Något som beskrivs mer som spontana händelser med vilken elev 
som helst inblandad. De diskuteras inte i framåtsyfte som en grupp eller enskild individ alls på 
samma sätt som en lågpresterande elev som exempelvis har svårt att nå upp till målen. Ur ett 
likvärdighets perspektiv så är inte skolan alls likvärdig anser en av pedagogerna eftersom det i 
dennes skola bara diskuteras om de elever som presterar minst. En annan pedagog anser att de 
högpresterande eleverna tar för sig rätt bra och anser att det är av vikt att de lågpresterande 
diskuteras mer. 
 
Pedagogerna ser en högpresterande elev som en elev med hög status bland sina kamrater men att 
det för den skull inte behöver vara tongivande eller dominanta, snarare tvärtom, de är lugna, 
trygga med en god självkänsla.  
 

Jag upplever att det är klasskamraterna som är mest medvetna om 
vem som är de högpresterande i klassen, det är solklart vem man ska 
vända sig till om man vill ha hjälp. Det är en sorts status som alla 
nog inte är medvetna om. 
 

Att vara en högpresterande elev är stärkande och de är väl sedda. En av pedagogerna hävdar att 
det på den skolan där denne är verksam inte ses som något fel att sköta sina studier. Någon sorts 
stämpling som nörd eller plugghäst har ingen av pedagogerna hört talas om. Dessa elever trivs i 
skolan och har kommit till den insikten att kunskap är viktig och tar skolan på allvar. 
 

2.2.2   Enkätsvar från elever 
 
Det visar sig att majoriteten (54 %) av den undersökta elevgruppen anser sig få arbeta och tänka 
på sitt eget sätt i skolan. Motsatsen, de som inte instämmer alls på det visar sig ändå dock vara 20 
% av alla deltagande elever. Vidare säger resultatet att ett något större antal än hälften (56 %) av 
alla elever känner sig rättvist behandlade av skolan, sammantaget så ger det oss ett resultat där det 
är mindre än hälften av de deltagande eleverna som har betänkligheter över huruvida skolan 
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behandlar dem rättvist. Av de eleverna, som har svarat att de instämmer helt med att de känner 
sig rättvist behandlade av skolan, är det mer än hälften (60 %) som även anser att de får arbeta på 
ett individualiserat sätt. Fler elever än hälften visar sig alltså ha en god situation i skolan. Å andra 
sidan är det av de elever som inte känner sig rättvist behandlade av skolan en hög grad av elever 
(88 %) som inte instämmer alls på att de får arbeta och tänka på sitt sätt i skolan.  
 
En hög del (87 %) av de deltagande eleverna trivs bra med sin situation i klassrummet, att tillhöra 
de elever som ses som de duktigaste i klassen, att vara erkända som duktiga. Ingen av alla de 
deltagande eleverna har svarat de inte instämmer på påståendet att de trivs med att vara en av de 
bästa i klassen, men de som lutar åt att inte instämma med påståendet att trivas med att vara en 
av de bästa eleverna i sin klass är av alla deltagande elever några få (13 %) och av dessa 
instämmer ingen på att de känner sig rättvist behandlade av skolan och samtliga lutar mot att de 
inte får arbeta och tänka på sitt sätt i skolan. Ett resultat som visar på att det finns ett antal elever 
som inte är riktigt tillfreds med sin situation i skolan, att de upplever sig inte får jobba på ett 
individualiserat arbetssätt eller tycker att det känns positivt att vara en högpresterande elev i sin 
klass.       
 

2.2.3   Sammanfattning 
 
Pedagogerna talar om de högpresterande som en tillgång för klassen och för sig själva. De 
högpresterande håller nivån uppe och samtalen kan stimulera till nya diskussioner och vinklingar. 
En pedagog höjer dock ett varningens finger om att ta deras kunskap och engagemang som en 
garanti att de lär sig allt som man vill att de ska lära sig. Pedagogerna varnar även för att de 
högpresterande eleverna kan sätta upp orimliga mål på sig själva och att man som pedagog bör 
arbeta med detta hos eleverna. Fler elever än hälften visar sig alltså ha en god situation i skolan. 
Fler elever än hälften anser sig ha en god situation i skolan. Samtidigt som det finns några fåtal 
elever, men dock, som inte alls är nöjda med vare sig situationen i skolan, sättet de erbjuds att 
arbeta på eller trivsamheten med att vara en av de bästa eleverna i klassen. 
 

2.3   INDIVIDUALISERAS UNDERVISNINGEN FÖR DESSA ELEVER 
OCH HUR GÖRS DET?  
 

2.3.1   Intervjuer med pedagoger 
 
Undervisningen anses bli individualiserad generellt för högpresterande elever, det säger alla 
intervjuade pedagoger. Att man som pedagog ger lite spetsuppgifter då grundarbetet är gjort. Så 
att de ska känna lite mer utmaning, få lite mer att bita i, mer stoff att ta sig an. En av pedagogerna 
skulle gärna se att man utgick från eleverna själva och deras önskemål. En annan av pedagogerna 
känner sig ibland begränsad i den här frågan, men kan inte sätta fingret på om det är tiden som 
inte räcker till eller om det är förmågan.  

 
När jag har tagit upp det här med de elever som har den förmågan 
att de skulle kunna fördjupa sig, så är de inte jätte intresserade och 
där känner jag min begränsning. Just hur får jag dem att vilja det här.  
Jag har materialet, stoffet, men jag får dem inte att göra det, de blir 
inte motiverade. Och det är där jag känner mig hindrad eller 
begränsad. 
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Tre av pedagogerna använder sig ofta av de högpresterande eleverna i undervisningen genom att 
låta dem hjälpa andra. Samtidigt som de menar att de egentligen vill att alla ska hjälpa alla. De ser 
det som en hjälp att nå en bättre förståelse och komma till en högre nivå genom att förklara för 
andra, samt att eleverna förstärker sina egna kunskaper som de redan har. En av dem säger att en 
gång jobbade två högpresterande elever tillsammans i en problemlösning i matematik, vilket i hög 
grad kan ses som ett sätt att hjälpa varandra och förklara hur man tänker. Den fjärde pedagogen 
är helt emot att använda sig av de högpresterande eleverna i undervisningen, denne anser att bara 
för att man har en god ämneskunskap behöver man inte vara en duktig pedagog. Vidare menar 
denne att det varken är rätt mot de högpresterande eleverna att agera ”extra fröken” eller att lägga 
det ansvaret på dem. 
 
Det råder total enighet om att pedagoger har tillräcklig kunskap att hantera högpresterande elever 
på ett bra sätt. Att förmågan att hitta på roliga och spännande saker för dessa elever på en nivå 
som stimulerar dem på rätt sätt absolut finns, även om det inte blir gjort på rätt sätt. Två av dem 
ser tiden som en tjuv, att de högpresterande eleverna inte hinns med, att de ofta blir lämnade att 
klara sig själva och att det är där det brister, att ta dessa elever ett snäpp högre. En annan av 
pedagogerna säger att utgångspunkten är densamma för alla elever, att försöka individanpassa så 
mycket det går.  
 

Då det kommer till de högpresterande eleverna så utmanar jag dem 
på ett annat sätt genom att låta dem ha ett annat inflytande över sin 
egen situation, ge dem ett större ansvar, att komma med egna idéer 
till metoder eller ämnen de vill fördjupa sig i, så att de sporras genom 
egna initiativ. 
 

2.3.2   Enkätsvar från elever 
 
Enkätundersökningen visar att elevernas undervisning innehåller extrauppgifter där det 
uppenbarligen är vanligt hos hälften av eleverna då de använder tiden i skolan väl även om fåtalet 
(26 %) inte får extrauppgifter alls för att de är snabba. Att agera extrafröken och att hjälpa sina 
klasskamrater förekommer för dessa elever, en klar majoritet (80 %) instämmer helt, nästan eller 
delvis i påståendet ”Jag får ibland vara ’extrafröken’ och hjälpa mina klasskamrater”. Av de elever 
som svarat de inte instämmer på att de upplever sig få extrauppgifter, ungefär en fjärdedel av de 
totalt deltagande eleverna, för att de är snabba är det flertalet (77 %) som även instämmer på att 
de agerar ”extrafröken och hjälper sina klasskamrater, vilket resulterar i att det är fler av de elever 
som inte anser sig få extra uppgifter då de är klara med det som de ska göra i skolan anser sig 
vara en resurs i klassrummet gentemot sina klasskamrater. Ser man till de eleverna (33 %) som 
instämmer helt på att de hjälper sina klasskamrater och används som extrafröknar är det fler än 
hälften (66 %) som även instämmer helt på att de får extrauppgifter för att de är så snabba. Vilket 
å andra sidan visar att fler än hälften av dem som anser sig agera ”extrafröken” i klassrummet 
också instämmer helt på att de tilldelas extra uppgifter då de jobbat klart med sitt arbete. 
 

2.3.3   Sammanfattning 
 
Pedagogerna anser att undervisningen generellt individanpassas och detta gäller för alla elever, att 
individanpassa i möjligaste mån, men att de högpresterande kräver aningen mer avancerat stoff. 
Det här med att agera ”extrafröken” råder det delade meningar om. Dels anser pedagogerna att 
det är stärkande för individen och dennes kunskaper men även för de andra eleverna som får 
ytterligare input. En pedagog menar att man bör vara försiktig med detta då bara för att man har 
sakkunskapen behöver man inte vara en bra pedagog. En hög grad av eleverna ser sig agera 
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extrafröken i klassrummet, fler än hälften av dessa instämmer helt på att de tilldelas extra 
uppgifter då de jobbat klart med sitt arbete. En fjärdedel av eleverna instämmer inte på att de får 
några extrauppgifter för att de jobbar snabbt och fler av dessa anser sig vara en resurs i 
klassrummet gentemot sina klasskamrater.  
 

2.4   HUR FÖRDELAS RESURSERNA I KLASSRUMMET? 
 

2.4.1   Intervjuer med pedagoger 
 
På frågan om högpresterande elever är resurskrävande, eller hur resurskrävande de upplevs att 
vara så är pedagogernas svar skiftande. En menar att deras egen motivation driver dem och gör 
dem väldigt självgående och på det sättet är en högpresterande elev mindre resurs krävande. Å 
andra sidan upplever samma pedagog att dessa elever är så angelägna att komma vidare i sitt jobb 
och kräver på det sättet mycket hjälp och resurser. En av de andra pedagogerna tycker inte heller 
att de högpresterande eleverna är resurskrävande i klassrummet utan att de är resurskrävande i 
förberedelserna och i planeringsarbetet. För är det arbetet väl gjort så klarar sig den här typen av 
elev väldigt bra själv under lektionstid. Vidare anser denne att högpresterande elever är duktiga på 
att berätta då deras utveckling planar ut och de ”slår huvudet i taket”. En pedagog säger att 
skillnaden mellan en högpresterande elev och en lågpresterande elev då det kommer till 
målsättning är att den lågpresterande bör få små, små mål på vägen medan en högpresterande 
klarar av att få högt uppsatta mål och genom det kräver mindre resurser dagligen. En fjärde 
pedagog har ett helt annat synsätt på den här frågan;  
 

De är resurskrävande på det viset att motivera dem, jag har inte tagit 
mig den tiden och satt mig ned, har kanske inte diskuterat tillräckligt 
med kollegerna om hur vi ska gå till väga för att motivera de här 
eleverna. Jag vet inte hur mycket resurser det skulle kräva i så fall, att 
motivera eleverna på ett bättre sätt än det görs idag. Att ställa sig 
frågor som; hur gör man det här? Vad har vi för klimat som gör att 
de här eleverna inte känner sig motiverade att fortsätta med 
fördjupning? Att lockas av det, istället för att låtsas att de gör 
någonting och ”softar” bort tiden 
 

Denne pedagogen tycker sig inte ha den rätta förmågan att locka med sig alla högpresterande 
elever att höja sina kompetenser till en högre dimension och är övertygad att det är det som är 
akilleshälen, motivationen, om den skulle infinna sig, för eleverna vill egentligen, så skulle vissa 
kunna nå väldiga höjder. 
 
Den mesta tiden och de största resurserna läggs på de elever som har svårt att nå målen. Alla 
pedagoger är eniga och en av dem säger att hela skolväsendet är uppbyggt så, ska alla nå samma 
mål så kan det bara bli så, tyvärr. En högpresterande elev kan redan vara vid målen, medan en 
lågpresterande kan ha oerhört långt kvar och då är det väl ingen som undrar vart resurserna 
läggs. 
 

Man kan tänka sig om man har alla elever i en simbassäng, då är det en 
självklarhet att man hjälper dem som håller på att drunkna, inte de som 
klarar av situationen själva och lugnt ligger och flyter runt någonstans. 
 

En av pedagogerna ser egentligen inget fel i det här, men det vore fint om man kunde ägna mer 
tid åt de högpresterande och framförallt så vore det givande för dessa elever om diskussionen 
pedagoger emellan blev aktiv. Att tillsammans diskutera hur man ska locka de som redan nått 
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målen att nå ännu längre, det saknas, och det känns som om man aldrig kommer längre, för i 
klassrummet flyter det ändå på men det är inte tillfredsställande vare sig för de högpresterande 
eleverna eller för mig som pedagog.  
 

2.4.2   Enkätsvar från elever 
 
Eleverna svarade endast på en fråga när det gällde resursfördelningen i klassrummet. Däremot är 
det en förkrossande majoritet (91 %) som inte känner av någon större orättvis resursfördelning. 
Det är alltså endast fyra elever inte instämde i påståendet ”Jag får den hjälp i skolan som jag 
känner att jag behöver”. Enkäterna gav även några personliga åsikter från eleverna vilka var 
skrivna i marginalen på enkäten. Två kommentarer var: ”Oftast går läraren till den som ligger 
efter innan den kommer till mig” och ”Man kan förstå att allt inte kan gå smidigt, att alla kan få 
hjälp, när vi är så många”. Det första citatet pekar på en viss rangordning där pedagogen får ta de 
elever som ligger sämre till än den duktiga eleven i detta fall. Det andra citatet visar på en klarsynt 
elev som med förståelse och mognad krasst konstaterar att alla kan inte få hjälp hela tiden.  
 

2.4.3   Sammanfattning 
 
Pedagogerna menar att det är i förberedelserna och planeringen som de högpresterande är 
resurskrävande, under lektionstid är de väldigt självgående. De menar vidare att dessa elever 
klarar av högt uppställda mål och är tydliga i att signalera när gränsen är nådd. Tyvärr, menar 
pedagogerna, att systemet är uppbyggt efter att rädda de elever som inte klarar målen först och då 
är det ingen som frågar var resurserna läggs och varför. De menar också att en diskussion lärare 
emellan skulle gynna denna kategori elever avsevärt. Eleverna själva verkar ändå i stort vara nöjda 
över situationen i klassrummet då det kommer till att få den hjälp som de känner att de behöver. 
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3   DISKUSSION 
 

3.1   METODDISKUSSION 
 

Vårt mål med vår uppsats var att jämföra mellan pedagogers attityder till högpresterande elever i 
skolan, hur de anpassar sin undervisning till dessa elevers behov, vilka metoder de använder sig 
av i sin undervisning och hur högpresterande elever själva i årskurserna fyra till sex, upplever sin 
situation i skolan idag. Vilka skillnader kunde vi hitta, finns det likheter och hur ser detta ut i 
jämförelse med tidigare forskning och då vi ställer det mot teorin? Sammantaget kan vi konstatera 
att våra valda metoder har fungerat tillfredsställande för att söka svar på våra frågeställningar.  
 
Våra intervjuer har varit väldigt givande och gett oss ett brett underlag med omfattande och 
innehållsrika svar. Vi önskar att vi hade drivit frågan om individualiserat arbetssätt för en 
högpresterande elev hårdare i våra intervjuer. Då vi sammanställde vår empiri upptäckte vi att just 
denna fråga hade något svaga och som vi uppfattar det, undvikande svar. Trots detta så anser vi 
att intervjuerna hade både en hög grad av reliabilitet och validitet, då de gav oss svar på de frågor 
vi hade för avsikt att undersöka. Vi använde oss av bandspelare under intervjuerna vilket gett oss 
en större tillförlitlighet till vårt resultat. Reliabiliteten ser vi som något låg eftersom vi endast 
intervjuade fyra lärare samt att det kan bli svårt att få exakt samma resultat om studien skulle 
upprepas. 
 
Då vi utformade våra enkäter tänkte vi hela tiden på att det var barn som skulle svara på frågorna 
och gjorde dem så enkla och tydliga som möjligt. Trost (2001) menar att vanliga ord och enkla 
satser gör att många uppfattar frågan på liknande sätt och detta leder till en hög grad av 
reliabilitet. Missivet (bilaga 3) gav en tydlig och bra presentation av vår enkätundersökning och 
hur den skulle gå till. Enkätundersökningen gav oss ett bra deltaganderesultat, bättre än vad vi 
hade hoppats på, 46 svar av 55 utlämnade enkäter. Självfallet hade det varit bra om 
undersökningsgruppen hade varit större. Detta för att nå en signifikans på fler frågor samt nå en 
större generaliserbarhet av resultatet. Vi förmodar att det höga antalet besvarade enkäter beror på 
att eleverna kände sig bekräftade genom att få delta i denna undersökning, vilket ger oss en 
förmodan av en hög reliabilitet eftersom vi tror att det påverkar tillförlitligheten av 
undersökningen. Vi kan se att vår enkätundersökning har en god validitet, eftersom vi mätte det 
som vi hade för avsikt att mäta. Ser vi till rimligheten förvånar vårt resultat oss på en del punkter 
då vi jämför med tidigare forskning, exempelvis där man kan tolka att högpresterande elever 
generellt inte känner tillräcklig stimulans i skolan och ser sig åsidosatta, men i de undersökta 
årskurserna ses detta generellt inte som något problem. Under sammanställningen har 
enkätredovisningen varit den mest arbetsamma, genom att det tagit tid att mäta alla variabler och 
att jämföra dem med varandra.  
 

3.2 RESULTATDISKUSSION 
 
Utifrån syftet och frågeställningarna ville vi få svar på vad pedagoger har för attityder till 
högpresterande elever och hur de upplever att ha högpresterande elever i skolan både ur ett 
pedagogiskt perspektiv samt ett socialt perspektiv. Hur de anpassar sin undervisning för dessa 
elevers behov och vilka metoder de använder sig av i sin undervisning. Vidare har uppsatsen som 
mål att göra en jämförelse mellan detta och hur högpresterande elever själva, i årskurserna fyra till 
sex, upplever sin situation i skolan idag. Att hitta likheter och skillnader mellan forskning och 
aktörer i skolans verksamhet. Undersökningsmetoderna har varit vår utgångspunkt för att nå den 
underliggande betydelsen i vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har utgått från våra intervjuer 
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och enkätsvar och vidare utifrån resultatet skrivit vår diskussion som knyts an till vår teoretiska 
del.  
 
Vi har sökt svar på fyra frågor. Grundtanken från Piaget om det kompetenta barnet och Säljös 
(2000) sociokulturella perspektiv om eleven som vänd utåt, mot omvärlden, förvärvar kunskap 
tillsammans med densamma är grundkrav för att stimulera eleven i skolan. Så det är en relevant 
fråga att ställa; Blir de högpresterande eleverna tillräckligt stimulerade i skolan? Det vi kan se av 
tidigare forskning, exempelvis genom Winner (1996) är att det anses att dessa elevers behov inte 
tillgodoses fullt ut, då den generella nivån i klassrummet läggs för lågt och att deras behov inte 
tillgodoses.  
 
De intervjuade pedagogerna i vår undersökning ser det som ett krav att även dessa elever ska 
stimuleras på rätt sätt. Att de allmänt ska stimuleras precis som alla andra elever men att dessa 
elever får oftare mer och fler avancerade extrauppgifter. Vidare anser de att dessa elever har ett 
eget ansvar i att engagera sig i sina studier, då de är lite friare att om möjligt skapa egna 
utmaningar utifrån målen. Vi frågade eleverna om de söker stöd på egenhand, självmant, hos 
pedagogerna för att få utmaningar och stimuli men det var en väldigt låg procent som hade gjort 
detta och det kan tyckas märkligt då dessa elever anses vara drivna och själmedvetna. 

Det är nästan hälften av alla högpresterande elever i vår undersökning som upplever att de lär sig 
saker som de redan kan i skolan. Winner (1996) håller med om detta och menar att genom att 
högpresterande elever ofta får lära sig om saker som de redan kan så skapar detta en stor 
frustration, men framförallt så blir dessa elever understimulerade och uttråkade. Detta instämmer 
inte alla dessa elever på, men lite mer än hälften av dem gör det. Så i och med detta så sitter det 
alltså nära 25 % högpresterande elever i klassrum i Sverige och lär sig om saker som de redan 
kan. Vilket betyder att de känner sig likgiltiga, vilket förmodligen resulterar i ett ointresse. 

Vi frågade eleverna, pedagogerna och tog stöd i tidigare forskning, om huruvida det var ett 
alternativ att accelerera till nästa årskurs för att få stimulans och mer utmaning. Det finns några få 
fördelar med detta enligt Winner (1996), där man visar på att i väldigt specifika fall kan det finnas 
fördelar, exempelvis när en elev redan är så pass exkluderad ur undervisningen, men framför allt 
när eleven även är exkluderad från den sociala gemenskapen i klassen, att eleven lika gärna kan få 
en ny omgivning. Men Winner (1996), pedagogerna och de flesta av eleverna är annars rörande 
överens om att det är sällsynt och i regel inte alls lämpligt att accelerera elever upp en årskurs. 
Det som vi kan ha i åtanke är att vår enkätundersökning gjordes på våren och då kan man anta att 
längtan upp i årskurs sju för de tillfrågade sexorna gav ett resultat som pekade på att den lilla 
grupp som ansåg sig må bra av att accelerera kan ha tillhört just denna grupp av elever. Men om 
man utesluter den variabeln så är det intressant att se att det ändå finns de elever som vill flytta 
upp en nivå, trots den sociala aspekten om att bli minst i en klass, och att även kanske bli den 
som rent kunskapsmässigt kan minst.   
 
Den andra frågan vi sökt svar på är, hur ser de högpresterande elevernas situation ut i skolan? 
Winner (1996) nämner flera gånger att det finns elever som känner sig exkluderade ur det sociala 
sammanhanget genom att de exempelvis studerar på en annan nivå än sina kamrater i 
klassrummet eller att vara exkluderad ur samtalet som förs i klassrummet. Även pedagoger och 
elever från vår undersökning menar att detta inte är till gagn för någon part. Att inte bli 
stimulerad i skolan är destruktivt för lusten att lära. Men vår undersökning tenderar i vissa fall att 
följa en annan riktning anser vi. Pedagogerna omtalar de högpresterande som en stark resurs i 
samtalet i klassrummet och att dessa elever håller pedagogerna på tårna i planering och 
undervisning. Dessa elever kräver mer avancerade och genomarbetade planeringar och ses som 
starka individer med hög statuts bland såväl elever som lärare. Att dessa elever skulle kunna 
trakasseras eller exkluderas av klasskamrater för sin avvikelse, att de är högpresterande och skulle 
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kunna stämplas som exempelvis en plugghäst eller nörd, har inte pedagogerna hört talas om. I 
majoritet anser även eleverna själva att de blir bra behandlade i skolan och ser på sig själva med 
god självkänsla, med hög status, de känner sig delaktiga i klassrummet och upplever att de får 
individuell undervisning, trots att de många gånger ligger långt framför sina klasskamrater i 
studierna. Det finns dock en annan sida som visar sig genom vår enkätundersökning med de 
högpresterande eleverna. Enligt oss, som är blivande pedagoger i just dessa årskurser, så bör man 
sträva efter en nolltolerans då det kommer till frågor som om barn känner sig rättvist behandlade 
av skolan och i det här fallet visar det sig att det är 8 stycken av 46 svarande elever som känner så. 
Alltså nästan 20 % som anser att de inte instämmer alls på att de blir rättvist behandlade av 
skolan. Något som ingen av pedagogerna nämner någonting om. Kan dessa elever då, som 
Winner (1996) nämner, känna sig exkluderade från det sociala umgänget och/eller den 
pedagogiska verksamheten i klassrummet?  
 
Även de pedagoger vi intervjuat ser vissa svårigheter med högpresterande elever och en av dem 
menar att dessa elever ibland blir lämnade åt sitt öde när alla inte hinns med. Våra enkäter pekar 
mot att det inte verkar vara så illa som de intervjuade pedagogerna samt den tidigare forskningen 
säger, Winner (1996). Det dåliga samvete man kan läsa in mellan raderna hos pedagogerna kan 
därför anses vara obefogat i många fall enligt vad de flesta elever upplever i vår undersökning. 
Pedagogerna anser vidare att skolan inte kan ses som likvärdig ur ett perspektiv av att vara en 
högpresterande elev, dessa diskuteras sällan eller aldrig i arbetslagen och man lägger inte samma 
energi på dem som de lågpresterande som har svårigheter med att nå målen. Situationen för 
högpresterande elever i skolan kan alltså bli bättre och det är pedagogens förmåga att se både 
sociala som pedagogiska bitar som kan snäppas upp någon nivå. För även om pedagogernas 
dåliga samvete ibland kan vara obefogat, vill vi mena att om pedagogerna själva tycker att de 
brister i delar då det kommer till de högpresterande eleverna måste det ju tyda på att de har mer 
att ge. Visst borde det vara så att man har som målsättning att ge allt, innan något dåligt samvete 
får vara obefogat? Å andra sidan så verkar det som om situationen för de högpresterande 
elevernas i skolan har en överman i den positiva allmänomfattade åsikten om högpresterande 
elever i skolan, som är en kaskad av idel positiva åsikter. 
 
Tredje frågan i vår frågeställning är, individualiseras undervisningen för högpresterande elever, 
och hur görs det? Gardner (1983) och Bergström (2001) pekar båda på ett individualiserat 
arbetssätt, genom att på en rad olika sätt tillfredställa alla elevers olika inlärningsstilar och de 
individuella kanalerna för kunskapsförvärvande. Även i styrdokumenten där Lpo 94 tar upp det 
individuella som en central del och poängterar att alla elever ska ha rätt till att få kunskap genom 
olika kanaler och medier, och därför bör vi se på denna aspekt av professionen som oerhört 
viktig. 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den skall med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling.” (Lpo 94 2006:4) 

 
Vi tog tidigare del av Gardner (1983), Bergström (2001) och Winners (1996) syn på 
kunskapsförvärvande. Det bör sägas att det finns en rad olika teorier för hur barn lär sig bäst på 
och vi presenterade endast några exempel. Vi gjorde det för att belysa att de högpresterande även 
har rätt till dessa kanaler och att vi som pedagoger bör se till allas behov. Detta innebär alltså att 
vi omöjligt kan innefatta alla aspekterna dessa forskare presenterade i varje enskilt 
undervisningstillfälle men vi kan kanske ha dessa i bakhuvudet och variera vår undervisning. Av 
pedagogernas svar avläser vi att individualisering av de högpresterande eleverna försöks att ges på 
samma villkor som för de andra eleverna i klassrummet. Pedagogerna menar att det krävs bara en 
annan sorts individualisering, exempelvis genom att man tillhandahåller spetsuppgifter när 
grundarbetet är gjort, vilket brukar vara rätt snart. Vi tolkar dessa spetsuppgifter som de uppgifter 
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eleverna menar med extrauppgifter, eller är det rent av dem som en av pedagogerna omtalar som 
dussinuppgifter.  Enligt enkätundersökningen så är det mer än hälften av eleverna som 
instämmer på att extrauppgifter sätts i händerna på dem för att de är så snabba. Enligt 
pedagogerna är detta för att de högpresterande eleverna ska känna lite mer utmaning, få lite mer 
att bita i, mer stoff att ta sig an. Vi ställer oss lite frågande till det här och undrar vad det är för 
slags individualisering? För vi menar, med hjälp av Gardners (1983) teorier om olika intelligenser, 
att bara för att man är högpresterande betyder inte det att man har lättare för att lära sig på flera 
olika sätt, utan att man kan behöva individanpassade uppgifter. Ser man till vad Gardner (1983) 
och Bergström (2001) menar med att individualisera så är det att anpassa uppgiften efter 
personen som helhet, där borde alltså en rad saker ingå, exempelvis som lärstil, tidigare 
erfarenhet, med tanke på den progression som någon av pedagogerna nämnde i intervjuerna, 
vidare personlighet och kompetens. En av de intervjuade pedagogerna skulle gärna se att man 
utgick från eleverna själva och deras önskemål, men att det är svårt att efterleva. 
 
I vår empiriska del ser vi att pedagogerna ger i regel de högpresterande mer ansvar över sina 
egna studier, det verkar som om det är en orsak av resursbrist, men samtidigt ser pedagogerna 
dessa elever som väldigt självgående och självständiga så länge de har stimulerande uppgifter att 
arbeta med. Vidare så tycker en pedagog att de högpresterande eleverna ska ha ett större 
inflytande över sina egna studier och menar att det är ett sätt för dem att påverka sitt eget arbete 
i skolan. Det är intressant att en av pedagogerna ser en del högpresterande elever som 
omotiverade och lata, för att de inte vill göra det han/hon tillhandahåller i stoffväg, men öppnar 
även upp för att det kan ligga i att hon/han inte har kraften eller tiden att sätta sig med dessa 
elever så som han/hon vill göra. Vi anser att man som pedagog måste vara uppmärksam på då 
eleverna verkar otillfredsställda och uttråkade, att ta tag i dem och motivera dem. Winner (1996) 
menar att en tillräckligt skarpsinnig pedagog kan se om en elev är understimulerad eller om den 
har inlärningsproblem. 
 
Att agera som extrafröken är enligt den tidigare forskningen, Winner (1996), vi tagit del utav i 
största delen positivt. Man menar att det leder till fördjupad förankring av kunskapen när man 
får delge den och ”undervisa” andra elever. Att agera extrafröken är vanligt förekommande 
bland eleverna i vår enkätundersökning och flera av våra pedagoger använder sig utav metoden. 
En pedagog ställer sig på barrikaden och förkunnar att man inte alls behöver vara en god 
pedagog bara för att man har sakkunskapen, genom detta så förespråkar denna pedagog inte att 
högpresterande elever bör agera extrafröknar. De tre pedagoger som anser att det här är ett bra 
sätt att låta högpresterande elever stimuleras på ett individualiserat sätt, har väl grundade teorier 
för varför de väljer att göra så. Exempelvis så anser de att eleverna förstärker sin egen kunskap 
genom att de förklarar för sina kamrater hur de tänker i en fråga. 
 
Vår sista fråga som vi sökt svar på är, hur fördelas resurserna i klassrummet? Den tidigare 
forskning som vi funnit, exempelvis Winner (1996) och Persson (1997) har klart pekat mot att 
resursernas fördelning bör förskjutas mer mot de högpresterande och att den gruppen av elever 
inte får samma mängd av resurskakan som exempelvis lågpresterande. Framför allt vill tidigare 
forskning, exempelvis Persson (1997) ha en generell nivåhöjning på skolan och hävdar att alla 
elever skulle må bra av detta. För kunskapsnivån men också stimulansen, vilket skulle kunna 
hjälpas genom att mer avancerade läromedel används.  
 
Ett provocerande men intressant synsätt levereras också från tidigare forskning, genom Persson 
(1997), om att det finns en grundsyn på barn i skolan som grundar sig för mycket på 
solidaritetsaspekten – att alla ska med – vilket gör att man glömmer bort eller prioriterar bort de 
högpresterande och att begreppet begåvning inte reflekteras över vare sig i Lpo 94 eller i 
skolmiljön. Detta är såklart Perssons (1997) personliga åsikter, men det kan ligga någonting i det 
inledande citatet, från en av de intervjuade pedagogerna som drar en metafor om en simbassäng 
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över hur skolan ser ut idag, pekar i samma riktning. När man läser Lpo 94 så får man även en 
känsla av solidaritetsaspekten och vikten vid det individuella poängteras men att det i första hand 
handlar om att rädda de som drunknar. 
 
I fråga om resurser för högpresterande elever pekar vår empiriska del åt var sitt håll, men om vi 
tolkar dem på djupet så kan vi se ett samband i resultaten. Pedagogerna anser att de 
högpresterande eleverna är resurskrävande på ett annat sätt än de ”vanliga” eleverna ifråga om 
planeringen. De menar att dessa elever kräver mer förberedelser och mer avancerade planeringar 
med högre och större delmål utsatta. I klassrummet sägs dessa elever vara mer självgående och 
självständiga och klarar i regel av att sysselsätta sig själva i större utsträckning, vilket gör dem 
mindre resurskrävande väl inne i klassrummet. Här skiljer sig tidigare forskning och vår forskning 
åt. Pedagogerna vi har intervjuat hävdar å sin sida att högpresterande elever får sin del av 
resurskakan i planeringen och förberedelserna medan tidigare forskning, Persson (1997), hävdar 
att dessa elever borde få mer och större del av kakan, då de alltså anses få litet i nuläget.  
 
Pedagogerna i vår undersökning anser att det är högpresterande elever som håller uppe nivån på 
diskussionerna i klassrummet och blir förebilder för sina klasskamrater med sitt engagemang och 
sin fokusering på studierna, vilket dels Winner (1996), men även våra intervjuade pedagoger, 
menar är väldigt bra för klassrumsklimatet. Intressant är att flera pedagoger i vår undersökning 
pekar på resursernas knapphet inför faktumet att de högpresterande eleverna kunde lyftas 
ytterligare om man bara hade haft mer tid med dem, att utmana dem och reta deras förmågor 
ytterligare. Här anser pedagogerna att det är själva diskussionen pedagogerna emellan som saknas, 
att hjälpas åt att utmana de högpresterande eleverna att nå ännu högre, på samma sätt som 
diskussioner förs om de svagpresterande eleverna. Nitschke (2006) skriver att psykologen Kyed 
menar om de pedagoger som undervisar i grundskolan skulle få med sig goda verktyg redan från 
sin utbildning skulle de vara rustade för detta. 
 
Eleverna som svarat på vår enkät pekar själva på att de inte känner någon eller föga orättvisa med 
resursfördelningen i klassrummet – även detta i motsats till tidigare forsknings, Winner (1996), 
tes om mer resurser till denna kategori elever. Det är det sambandet vi pratar om ovan, 
pedagogerna lägger ner tid och resurser i förberedelserna innan lektionerna för de högpresterande 
elever och genom detta ger dem stimulansen som de anses behöva. Då tillfredställningen finns 
upplever både eleven och pedagogen att eleven med fördel kan jobba mer självständigt än 
exempelvis en lågpresterande elev. En av de pedagoger vi intervjuat säger även vid ett tillfälle att 
en högpresterande elev kan ha höga mål satta, som är avancerade och som det tar lång tid att nå 
medan jämförelsevis en lågpresterande elev behöver ha små mål och behöver ta små, små kliv i 
taget och på det sättet fördelas resurserna ojämnt.  
 
Intressant med vår undersökning är även det bortfall vi fick i våra ambitioner att intervjua 
specialpedagoger. Som tidigare nämnts så anser de sig inte tillföra vår undersökning något då de 
inte arbetar med högpresterande elever. Specialpedagogerna menade att de inte får tid att ge dessa 
elever specialpedagogik utan får mestadels hjälpa de elever som har svårt att nå kursplanens mål. 
Allt hamnar såklart på resursfördelningen och skolornas eviga kamp mot densamma, vilka ska ha 
vad och vilka klarar sig ändå. En av de intervjuade pedagogerna menar att ett drömscenario vore 
att man har fler specialpedagoger som resurser till den ordinarie undervisningen och kanske låta 
de högpresterande få ha koncentrerade samtal/vidareutveckling likväl som de idag lågpresterande 
får ha. Samma pedagog är även inne på att ha mentorskap för de mest avancerade eleverna som 
en del av resursfördelningen.   
 
Är det då så att de högpresterande eleverna är trevliga, snälla och väluppfostrade barn som inte 
ställer till besvär utan jobbar på i det tysta med extra uppgifter, känner tillfredställelse över att 
vara en högt ansedd kamrat i klassrummet, hjälper gärna sina kamrater och får genom det lite 
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stimulans? Eller är dessa elever ibland lata som kräver orimligt mycket av pedagogerna för att 
finna simulans? Vi anser snarare att det är som Persson skriver i sin artikel; 
 

[---] gör mer, kan mer; gör det effektivare, snabbare, bättre, vackrare, 
högre och så vidare än de flesta andra. 
 

 förenat med en av pedagogernas synsätt på dessa elever när han svarar på om dessa elever 
behöver individualiserad undervisning:  
 

[---] risken är stor att de blir att vantrivas i skolan annars. Och det 
måste vi akta oss för, för dem behöver vi i detta lilla land. Vi måste 
odla dem så att de kan hålla flaggan högt…” 

 

3.3   SUMMERING AV RESULTATDISKUSSION OCH 
FRAMÅTSYFTANDE DEL  
 
När det gäller accelerering så är tidigare forskning både för och emot. Pedagogerna i vår 
undersökning vill ha exceptionellt duktiga elever, och redan socialt exkluderade, för att 
accelerering ska vara aktuellt. Vi tycker att det är lite skumt att de här pedagogerna inte ser 
accelerering som en bra lösning på en elevs eviga kamp mot trisstress och understimulans om så 
nu är fallet. Vår undersökning visar att det finns elever som skulle vilja ta klivet upp till nästa 
årskurs, så varför inte låta dem göra det? Kan det vara så att det är ett kvitto på att pedagogen 
inte skött sin individualisering om eleven vill lämna klassen för att söka nya och svårare 
utmaningar eller är det av ren omtanke? Detta är en fundering vi lämnar över som vidare 
forskning. 
 
I resultatdiskussionen ställer vi oss frågande till extrauppgifter som ett individualiserat arbetssätt. 
Då vi läser Bergströms bok Alla barn har särskilda behov anser vi att ett lärstilsanpassat 
undervisningssätt är en väg till ett mer individualiserat arbetssätt i skolan och att man genom 
detta kan nå de högpresterande eleverna, utan bekostnad på de lågpresterande eleverna, där de 
behövs mötas. Det är inte det som presteras som är avgörande för vilket sätt som är det bästa 
sättet att lära sig på för just en specifik individ, även om det säkert har påverkat skapandet av dess 
unika lärstil genom åren. Det här är högst intressant tycker vi, och något oroväckande. Att forska 
vidare på hur pedagoger ser på individualiserat lärande, är pedagoger medvetna om de olika 
inlärningsstilarna (utifrån Gardners (1983) sju intelligenser) och hur arbetar man med att göra för 
att tillgodo se alla aspekterna? Bör man tillgodose just dessa aspekter eller finns det andra som är 
viktigare? 
 
Att inte känna sig rättvist behandlad av skolan, att inte få arbeta och tänka på sitt sätt i skolan, en 
verklighet för nästan 20 % av eleverna som varit med i vår enkätundersökning. Inget roligt 
resultat att prata om, men däremot ett viktigt resultat att prata om. Pedagogerna nämner flera 
gånger under intervjuerna att det alldeles för sällan förs diskussioner angående de högpresterande 
eleverna pedagoger emellan. Förmodligen är man inte alls medveten om att det finns elever som 
är högpresterande men tycker att situationen i skolan är pest, en högpresterande elev ses som en 
trevlig elev som jobbar självständigt. Vet man om hur eleven själv egentligen känner? Tar man sig 
den tiden, att ta reda på hur de högpresterande eleverna i just sin klass känner sig i skolan? Tar 
man som pedagog de högpresterande eleverna förgivet, då de alltid klarar sig? Att gå på djupet då 
det kommer till de högpresterande elevernas tankar över sin situation i skolan med en 
intervjustudie för att se hur de verkligen känner sig är ett spår som kan följas upp som framtida 
undersökning. 
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En av de uppsatser, Hansson & Kero (2008), som fungerat som inspiration till denna 
undersökning, hävdade att högpresterande elever inte får ta del av resurskakan. Även Winner och 
andra forskare inom ämnet högpresterande elever, hävdar att resurserna bör skjutas över mer 
mot de högpresterande för att balans skall infinna sig. Vi anser att vår undersökning, som vi är 
visar på motsatsen. De intervjuade pedagogerna menar att resursfördelningen händer vid olika 
tillfällen och den fördelningen inte syns i klassrumsmiljön som vi är vana att se den, det vill säga 
att pedagogen står vid en elev eller flera och handleder dessa. Pedagogen har redan skapat sig 
utrymme för sig själv att kunna agera mer intensivt med de andra eleverna i klassrummet än de 
högpresterande då dessa har fått sina resurser, så som det passar dem, i förberedelserna i vilka 
premisser för ett självständigt arbete skapats. Skapar man sig det utrymmet med hjälp av 
dussinuppgifter? 
 

3.4   SLUTDISKUSSION 
 
Avslutningsvis så ställer vi oss frågan om vi har uppnått vårt syfte och fått svar på våra 
frågeställningar. Vi anser att syftet med vårt arbete är uppfyllt eftersom vi har belyst och även 
analyserat vilka attityder pedagoger, verksamma i årskurserna fyra till sex, har till högpresterande 
elever och hur det upplevs att ta hand om dessa elever i skolan. Vi har tagit reda på hur 
pedagogerna anpassar sig efter högpresterande elevers behov och vilka metoder de använder sig 
av i det fallet. Detta har vi jämfört med hur de högpresterande eleverna själva upplever sin 
situation i skolan Vi har jobbat med att hitta likheter och skillnader mellan dessa aktörer i skolan 
och tidigare forskning. Vi är högts medvetna om att denna undersökning bara berör ytan av detta 
område, då antalet deltagare i enkätundersökningen och intervjuade pedagoger är begränsade, 
samt att de bara är representanter för sig själva och genom det inte ge en allomfattande bild. 
Denna undersökning har trots detta varit av stor betydelse för oss, då vi har lärt oss oerhört 
mycket i ett ämne som vi verkligen känner att vi brinner för. 
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BILAGA 1 

2007-05-28 

 

http://www.hlk.hj.se/doc/3551 

FAKTA OCH RESURSER Sammanställt av Roland S Persson, docent vid Högskolan för 

lärande och kommunikation, Jönköping. 

 

Begåvning, särbegåvning, talang, geni och så vidare. Det finns ett antal ord i svenska språket som 

beskriver prestationsnivå och potential med mer eller mindre värdeladdat innehåll. Denna websida syftar 

till att i korthet informera om detta i Sverige hittills i utbildningsväsendet åsidosatta fenomen. Lärare på 

alla nivåer träffar oundvikligen på elever och studenter, som gör mer, kan mer; gör det effektivare, 

snabbare, bättre, vackrare, högre och så vidare än de flesta andra. Många av dessa barn är dessutom i vissa 

avseenden betydligt mer avancerade i sitt tänkande än många av sina lärare, vilket dessvärre ofta bäddar 

för konflikter och maktspel i klassrummen, där i ett typiskt svenskt klassrum läraren alltid "vinner".  
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BILAGA 2 

1. Hur upplever du att ha högpresterande elever i klassen? 
Vad anser du vara fördelarna/nackdelarna med att arbeta med dessa elever?            

2. Talas det om högpresterande elever som grupp i kollegiet?  
 

3. Individualiseras undervisningen för dessa elever? (generellt) 
Har lärare generellt tillräcklig kunskap för att hantera dessa elever? 
Skiljer sig hanteringen av dessa elever från andra? 
Hur fördelar du resurser mellan grupperna av elever i klassrummet?  
Hur resurskrävande är dessa elever? 
Borde man fördela resurserna på något annat sätt? 
Använder du dig av högre årskursers uppgifter för dessa elever? 
Vad skulle man kunna göra för att utveckla/stimulera dessa elever ytterligare?  

4. Vad tillför dessa elever kollektivet? 
 Fördelar och nackdelar gentemot de andra eleverna? 
Använder du dessa elever i undervisningen på något sätt? 
Vad anser du om att använda dessa elever till ”extrafröknar”? 
 

5. Hur utmanar dessa elever dig som pedagog? (specifikt) 
Ställer de högpresterande eleverna själva andra sorters krav än vad andra elever gör, på 
dig som pedagog? 
Kräver de individualiserade uppgifter? 
  

6. Anser du att dessa elever trivs i skolan? 
      Hur upplever du att deras status i skolan och klassen ser ut? 
      Vad tycker du om att låta högpresterande elever flytta upp en årskurs? 
      Vilket föredrar du; att låta eleven gå kvar i sin klass eller flytta upp en klass · om ett 
sådant behov finns? 
 
7. Om du tänker dig en högpresterande elev, är skolan då likvärdig? 

Missgynnas denna grupp av elever utifrån ett likvärdighets perspektiv? 
Ska man skapa grupper inom klassen? T ex att skapa elitgrupper för svårare studier.  
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BILAGA 3 
 
Hej elev och förälder/vårdnadshavare! 
Vi heter Emelie Rydén och Alexander Carlsson och skriver just nu på ett examensarbete i 
pedagogik – Individualisering av högpresterande elever. Vi har valt att inrikta oss på barn som har ”lätt 
för att lära” i skolan. Med lätt för att lära menar vi de barn som på olika sätt visar en högre takt 
på sin inlärning – s.k. högpresterande elever. Att just du/ert barn är utvalt har vi tillsammans med 
någon av pedagogerna i arbetslaget jobbat fram. Vi vänder oss nu till er för att få hjälp med några 
svar på de frågor som ligger till grund för vårt arbete.  
 
Vi vill att du ska svara på frågorna, men att dina föräldrar sitter med och stöttar dig, så att du 
verkligen tänker igenom hur du upplever saker och ting i skolan. Det är viktigt för oss att få svar 
som stämmer överens med hur det verkligen är. Vi använder oss av slutna svarsalternativ för att 
göra det så okomplicerat som möjligt för er. Har ni något att tillägga så går det givetvis bra att 
skriva en kommentar i kanten. 
 
Den här undersökningen är helt anonym och har inget med din skola att göra. Ingen information 
om dig/er kommer givetvis, av etiska skäl och med respekt för er integritet, att publiceras utan 
endast vara kända av oss. Därför ber vi er använda er av det frankerade svarskuvertet som finns 
med och posta era svar så snart ni känner att ni är klara med enkäten. 
 
Är det något som ni undrar över kontakta då gärna oss: 
Emelie: v05emejo@du.se eller ringa på 070-341 26 60 
Alexander: v05aleca@du.se eller 0707-68 04 65 
 
Vi är oerhört tacksamma för att du/ni tar er tid med detta och med stor förhoppning om din/er 
medverkan! 
 
Vänlig hälsning 
Emelie Rydén och Alexander Carlsson 
Lärarstuderande vid Lärarprogrammet Högskolan Dalarna 
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BILAGA 4 
Enkät 
Ringa in det alternativ som passar dig bäst 
 
1.  Jag känner att jag utvecklas i skolan. 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
2. Jag blir utmanad och får uppgifter som passar mig. 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
3. Jag får den hjälp i skolan som jag känner att jag behöver 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
4. Jag får lära mig saker i skolan som jag känner att jag redan kan 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
5. Jag får ofta extrauppgifter för att jag är snabb. 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
6.  Jag får arbeta och tänka på mitt eget sätt i skolan 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
7.  Jag får ibland vara ”extrafröken” och hjälpa mina klasskamrater 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
8. Jag trivs med att vara en av de bästa i klassen. 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
9. Jag skulle må bättre av att gå upp en årskurs över den jag går i nu 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
10. Jag har bett min lärare om mer stöd, för att utvecklas mer. 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
11. Jag känner mig orättvist behandlad av skolan 

1          2                       3                4                        5 
Instämmer inte                      Instämmer helt 
 
 
Tack för dina svar! Ha en bra vår och kom ihåg att gå till posten nu ☺ 
M.v.h Alexander och Emelie 
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BILAGA 5 
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Jag får den hjälp i skolan som jag känner att jag behöver
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Jag får ofta extra uppgifter för att jag är så snabb
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Jag får ibland vara "extra fröken" och hjälpa mina 
klasskamrater
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Jag skulle må bättre av att gå upp en årskurs över min
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Jag känner mig rättvist behandlad av skolan
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