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Sammanfattning 

Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på det kognitivistiska 

perspektivet samt det sociokulturella perspektivet. Vi har undersökt grundskollärares 

beskrivningar av hur de individanpassar undervisningen för de högpresterande eleverna 

i ämnet svenska samt deras åsikter om vad skolan kan bidra med för att tillgodose de 

högpresterande eleverna i undervisningen. Vi har också undersökt hur högpresterande 

elever upplever sin svenskundervisning.  

Underlaget för studien har erhållits genom ostrukturerade intervjuer med 

grundskollärare för de yngre åldrarna samt elever i årskurserna 2 och 3.  

Resultatet av undersökningen visar att de berörda lärarna har en tanke med att utmana 

och stimulera de högpresterande eleverna genom individanpassningar men att det skulle 

kunna ske i högre utsträckning. Nivågruppering utefter elevernas olika förmågor och 

berikande effekter sker, medan acceleration förekommer minimalt i lärarens 

undervisning. De högpresterande eleverna uppger att utmaningar skulle kunna ges i 

mycket högre grad. 

Kompetensutveckling och samplanering mellan lärarna i syfte att utmana och stimulera 

de högpresterande eleverna sker minimalt på samtliga skolor som ingår i 

undersökningen. Ökad kunskap hos samtliga lärare om hur de kan bemöta 

högpresterande elever samt utökning av kollegialt lärande med fokus på högpresterande 

elever, skulle kunna bidra till att lärarna kan utmana dessa elever mer på rätt nivå. Vid 

samplanering skulle även ökad nivågruppering ske ute på skolorna anser lärarna, vilket 

skulle bidra till att svenskundervisningen individanpassades ytterligare för de 

högpresterande eleverna. 
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Förord 

Det har varit en givande och lärorik resa i och med detta arbete och dessa fyra år av 

studier vid Högskolan i Gävle. Krävande år men ack så intressanta. Vi vill först och 

främst rikta ett stort tack till vår handledare Ingrid Björk för hennes engagemang. Du 

har med din konstruktiva kritik gjort att vi har lyckats spetsa till kvalitén och rott detta 

arbete i land. Detta har gjort att vi har kunnat ge oss själva en klapp på axeln. Vi vill 

även ägna ett tack till alla respondenter som tagit sig tid och ställt upp på intervjuer, 

utan er hade inte studien varit möjligt att genomföra. Ett hjärtligt tack vill vi också ge 

till våra nära som stöttat oss under hela denna period och som fått stå ut med både det 

ena och det andra.  

Tack! 

 

Caisa Engman och Ida Östlund 

Gävle 2017-06-01
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1. Inledning 

I en debattartikel i Norrköpings tidningar diskuterar författarna hur Sverige ska kunna 

vara ett kunskapsintensivt land som kan konkurrera på världsmarknaden med 

högteknologiska tjänster och produkter. För att det fortsättningsvis ska finnas 

kvalificerad arbetskraft som kan driva utvecklingen krävs det att den svenska skolan tar 

vara på högpresterande elever (Mångsbro & Karlsson 2016). Kraven på variation i 

lärarens undervisning har ökat i och med att skolan har blivit allt mer heterogen. Den 

stimulans och det stöd som varje elev behöver kan många gånger vara svåra för läraren 

att klara av. 

  

Vi har ett flertal gånger under vår verksamhetsförlagda tid varit involverade i situationer 

då pedagoger diskuterar hur de stöttar elever med problematik inom läs- och 

skrivutveckling, motorik, antalsuppfattning etc. medan det inte alls talas om de 

högpresterande eleverna. Resurser läggs oftast på elever som har svårt att uppnå de 

kunskapskrav som skolan ställer idag. Stöd kan ges i form av extra undervisning med en 

specialpedagog eller stödmaterial inom det svaga ämnet. Kan mer stöd och resurser åt 

de lågpresterande eleverna vara en faktor till PISA:s senaste resultat inom läsning? I 

PISA:s senaste undersökning från 2015 visar det en resultatförbättring inom 

läsförståelsen. De lågpresterande eleverna stod för den största delen av förbättringen. 

Resultatet visar att det inte skett någon signifikant förändring för de högpresterande 

eleverna sedan mätningen från 2012 (Skolverket 2016, s. 22). 

 

Vi upplever att lärarutbildningen och även pedagoger ute i skolorna lägger stort fokus 

på elever som har svårt att hänga med i grundskolans undervisning, vilket får oss att 

fundera hur läraren hanterar eleverna som utan svårigheter uppnår kunskapskraven. 

Eleverna har inte behov av extra stöd för att klara undervisningen, utan klarar sig i 

allmänhet bra. Men vi vet av erfarenhet att elever som har lätt för sig skulle kunna nå 

mycket längre med rätt stimulans. Forskning visar även att elever som inte blir 

tankemässigt utmanade i sin undervisning kan bli omotiverade, stökiga och uttråkade 

(Unenge 1986, s. 36). Det är en dubbel utmaning för lärarna men skollagen (SFS 

2010:800) är tydlig med att skolan ska klara att stimulera och utmana varje enskild elev, 

något som Skolinspektionen (2016) i sin senaste granskning också framhåller.  

 

Skolinspektionens (2016, s. 5) granskning – som lyfter fram områden som anses särskilt 

viktiga inom skolan – visar bland annat att många lärare inte tillhandahåller utmaning 

och stimulans åt eleven. En anledning till detta är enligt rapporten att många lärare 

prioriterar att alla elever ska bli godkända. De elever som behöver fler utmaningar 

hamnar i kläm och uppgifterna i undervisningen blir för dem enformiga, vilket behöver 

ändras menar Skolinspektionen. Detta skulle kunna göras med relativt enkla medel 

såsom fördjupade uppgifter och mer individanpassad undervisning (Skolinspektionen 

2016, s. 4). Tillgång till sådana medel upplevs även som positivt av de elever som 
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påstår sig få rikligt med stöd av läraren till att utveckla sina kunskaper. 

Skolinspektionens inspektörer har vid skolbesök mött många elever som anser att en 

god lärare är engagerad, har ett gott bemötande, gör tydliga planeringar och 

individanpassar undervisningen samt låter dem visa sina kunskaper på ett varierande 

sätt (Skolinspektionen 2016, s. 8). 

 

Att undervisningen i skolan behöver vara bred och att både utmaningar och stöd ska 

finnas med har forskningen uppenbarligen visat. Skollagen och forskning redogör för 

hur skolan ska arbeta, men inom skolans praktik sker det arbetet till viss del inte fullt ut 

vilket framkommer i Skolinspektionens (2016) granskning.  

 

Hur forskare och pedagoger väljer att benämna elever på olika sätt utefter hur de 

presterar och utmärker sig är också en intressant aspekt. Särbegåvad, begåvad 

respektive högpresterande elev är begrepp som en del forskare menar är viktiga att göra 

skillnad mellan, men termerna definieras olika beroende på vem som definierar dem 

(Mönks & Ypenburg 2009, s. 43-44; Wallström 2013, s. 26; Ziegler 2010, s. 22). En 

stor del av den senaste internationella forskningen redogör för termen begåvade elever 

medan nationell forskning mycket kortfattat beskriver situationen för särbegåvade och 

högpresterande elever (Gross 2006, s. 404-429; Kanevsky 2005, s 229-271; Persson 

2014a). Att majoriteten av forskning vi har funnit är gjord på äldre elever i högstadiet 

och gymnasiet gällande metoder som lärarna kan tillämpa i undervisningen för de 

högpresterande eleverna innebär ändå att strategier och en medvetenhet bör finnas hos 

lärarna i de yngre åldrarna, anser vi.  

 

Förslag på strategier för hur skolan ska bemöta särbegåvade och begåvade elever finns 

både i skolornas handlingsplaner och inom forskning. Det framgår att dessa strategier 

även är tillämpbara på högpresterande elever (SKL 2016, s. 9; Skolverket 2012, s. 41). 

Vi har därför valt att använda oss av forskning som behandlar särbegåvade, begåvade 

och högpresterande elever. 

 

Mot bakgrund av detta blir det väsentligt att undersöka hur lärare tänker kring och 

individualiserar undervisningen för högpresterande elever i skolan, samt hur lärare 

resonerar runt de strategier som forskning redogör för men som ändå inte fungerar fullt 

ut i praktiken. För att närmare undersöka hur undervisningen stimulerar och utmanar 

den högpresterande eleven till maximal kunskapsinhämtning blir det även relevant att 

undersöka hur högpresterande elever i lågstadiet själva upplever undervisningen med 

fokus på läs- och skrivundervisningen i ämnet svenska. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 resonerar om uppgiften att stimulera och 

utmana högpresterande elever genom olika individanpassningar i ämnet svenska. Att 

forskning påvisar brister i skolans arbete med att utmana och stimulera gör det relevant 

att undersöka vilka svårigheter som kan ligga till grund för dessa brister och vad som 

kan förbättras. Syftet är också att ur ett elevperspektiv undersöka hur högpresterande 

elever själva uppfattar sin svenskundervisning. Följande frågeställningar ligger i och 

med detta till grund för denna studie: 

 Hur uppger lärarna i årskurserna 1-3 att de individanpassar undervisningen för 

de högpresterande eleverna i ämnet svenska? 

 Vad anser lärare att skolan kan bidra med för att tillgodose de högpresterande 

elevernas behov? 

 Hur upplever högpresterande elever i årskurs 2 och 3 sin svenskundervisning 

och hur kan den förbättras? 

För att besvara studiens frågeställningar har intervjuer med högpresterande elever och 

aktiva lärare som undervisar i ämnet svenska i grundskolans lägre åldrar årskurs 1-3 

genomförts. Innan studien presenteras mer utförligt beskriver vi bakgrund, teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning inom området. 
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2. Bakgrund 

Vi kommer inledningsvis i detta avsnitt att klargöra begreppet särbegåvad respektive 

högpresterande elev. Vidare redogörs det för skolans mål och allmänna uppdrag, 

skolans organisation, individualisering samt arbetssätt och metoder. 

2.1 (Sär)begåvade elever vs. Högpresterande elever 

Intelligens, talang, geni, expert, elit, begåvad, särbegåvad, individer med särskild 

utvecklingspotential, starka och högpresterande, är de benämningar vi har stött på i 

litteraturen (Ziegler 2010; Winner 1999; Mönks & Ypenburg 2009) och i skolans 

verksamhet. Det är inte självklart vilket begrepp som ska användas på elever som har 

lätt för att nå målen. Benämningarna ovan är begrepp som vi har valt att inte använda då 

alla elever exempelvis kan inneha starka respektive svaga förmågor.  

Begåvning hos elever brukar ofta förklaras med att man har en hög intelligenskvot (IQ). 

Ziegler (2010) definierar IQ såhär: ”IQ är ett rent jämförelsemått som ska ange hur en 

individs intellektuella prestationsförmåga förhåller sig relativt till en i förväg bestämd 

jämförelsegrupps förmåga” (s. 28). Att elever har ett högt IQ behöver inte betyda att de 

är högpresterande i skolan. 

Mönks och Ypenburg (2009, s. 43-44) skriver att uttryck som talang och hög begåvning 

används som om de vore liktydiga i vissa sammanhang, medan andra använder 

exempelvis hög begåvning endast för färdigheter på de intellektuella områdena. Även 

pedagoger och forskare kan skilja på högt begåvad och talangfull och hävdar att hög 

begåvning visar på färdigheter inom områden såsom språk, matematik och 

naturkunskap. Talang tillämpas däremot när någon anses vara bra inom ett område som 

exempelvis matematik. Det finns ytterligare pedagoger och forskare som gör åtskillnad 

mellan de båda begreppen vilket gör det tydligt att det inte finns någon samsyn gällande 

hur begreppen exakt ska användas. Begreppen högt begåvad, talang, talangfull och hög 

begåvning anses hos Mönks och Ypenburg (2009, s. 43-44) ha en likartad betydelse. 

 

Sammantaget har forskning visat att det finns en stor variation mellan olika begrepp 

som behandlar begåvade barn. Ziegler (2010, s. 22) menar däremot att begreppet 

begåvad säger mer om vad eleven är medan begreppet högpresterande berättar mer om 

vad eleven presterar. Det som eleven presterar i nutid behöver inte vara en prognos 

över hur eleven kommer prestera i framtiden menar Ziegler, samtidigt som Skolverket 

(2012, s. 13) påtalar att begåvning ofta kan förknippas med höga prestationer.  
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I jämförelse med högpresterande elever beskrivs det i litteraturen till störst del om 

begåvade och särbegåvade elever. Då dessa är en liten del av elevpopulationen har vi 

valt att fokusera på de elever som har lätt för att nå målen. Persson (2014b) som forskar 

och föreläser om särbegåvade elever visar genom figur 1 hur många högpresterande 

respektive särbegåvade som avviker från normalfördelningen av populationen: 

 

Figur 1. Differentiering av högpresterande och särbegåvning i enlighet med normalfördelningen. 

SD = Standardavvikelsen (Persson, 2014b). 

Att vi har valt att ta med litteratur och forskning som handlar om särskilt begåvade och 

särbegåvade elever har att göra med att läraren kan anpassa undervisningen på ett 

likartat sätt för de högpresterande eleverna (Skolverket 2012, s. 41; SKL 2016, s. 9). Då 

det har visat sig i litteraturen att högpresterande är ett svårtolkat begrepp kommer 

verksamma lärares åsikter om högpresterande elever att redovisas i resultatdelen. Med 

det som utgångspunkt kommer vi i denna studie att fokusera på de högpresterande 

eleverna.  

 

Elever som är högpresterande kännetecknas ofta av att de har vårdnadshavare med en 

högre socioekonomisk status och en bredare utbildningsbakgrund än de vårdnadshavare 

vars elever är underpresterande i skolan (Skolverket 2012, s. 7). Forskning som studerat 

barns fritid har visat att de högpresterande eleverna i större grad lägger ner tid på bland 

annat läsning medan elever som presterar på en medelnivå eller en lägre nivå använder 

sig mer utav TV, internet och datorspel (ibid.). 

I en handlingsplan – skapad av de sju kommunerna Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, 

Sollentuna, Umeå och Uppsala – för att hjälpa lärare med hur de kan arbeta med 

särbegåvade elever, framhålls vikten av att särskilja särbegåvade från högpresterande 
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elever (SKL 2016, s. 6). Däremot kan arbetsmetoder som förespråkas för särbegåvade 

elever tillämpas på elever som lätt når skolans mål (SKL 2016, s. 9).  

Mensa som är en ideell internationell förening har lokaliserat intelligenta människor 

världen över. På sin hemsida har de översatt professor Shirley Kokots forskning (1999) 

som visar skillnader mellan högpresterande och särbegåvade elever: 

Tabell 1. Tabellen visar karakteristiska egenskaper hos högpresterande respektive särbegåvade elever (Mensa, 

2014). 

Högpresterande elever Särbegåvade elever 

Kan svaret Ställer frågor 

Är intresserade Är nyfikna 

Har goda idéer Har tokiga idéer 

Arbetar hårt Sysselsätter sig med andra saker men klarar sig ändå 

Besvarar frågor Diskuterar dem 

Lyssnar med intresse Visar starka åsikter och synpunkter 

Lär sig snabbt Kan redan 

Har många jämnåriga kamrater Föredrar vuxna 

Kopierar Skapar nytt 

Tycker om skolan Tycker om att lära 

Tar emot information Bearbetar information 

Tänker steg för steg Tänker komplext 

Är nöjd med sin inlärning Är mycket självkritisk 

Förstår idéer Tänker abstrakt 

 

Högpresterande elever jobbar hårt, lär sig snabbt när de arbetar och umgås ofta med sina 

jämnåriga kamrater, till skillnad från särbegåvade elever som gör andra saker än den 

tilldelade uppgiften men klarar sig ändå. Särbegåvade kan redan och föredrar att vara 

med de vuxna framför sina jämnåriga kamrater (Mensa, 2014). Högpresterande elever 

utmärker sig oftast på ett positivt sätt på grund av sina egenskaper och sitt agerande 

(Wallström 2013, s. 26). Ziegler (2010, s. 22) definierar en högpresterande elev som en 

individ som har uppnått ett fastställt prestationskriterium. Ett fastställt 

prestationskriterium kan bland annat innebära att klara ett visst avstånd i längdhopp. I 

en föreläsning av Roland Persson beskrivs den högpresterande eleven i jämförelse med 

en särbegåvad som en som är ”mer socialt acceptabel, mindre kreativ (innovativ), 

mindre abstrakt i tanke och kommunikation, mer okänslig för bristande logik och mer 
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okänslig för rigid organisation än den Särbegåvade” (Persson 2014a). I korthet är den 

högpresterande inte särbegåvad.  

2.2 Skolans allmänna mål och uppdrag 

I 1 kap. 4§ tar skollagen upp att skolan ska ta hänsyn till allas olika behov genom hela 

skolans gång. Stöd och stimulans ska sättas in så att alla elever utvecklas så långt som 

möjligt i sitt lärande och skolan ska kompensera skillnader i elevernas förutsättningar. 

Vidare i 3 kap. 3§ skriver skollagen att de elever som lätt når de kunskapskrav som 

minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att nå längre i sitt eget lärande (SFS 

2010:800). 

Läroplanen som började gälla från och med höstterminen 2011 i Sverige tar upp att 

skolans grundläggande värden är att främja att varje individ ska hitta sin unika egenart 

(Skolverket 2011a, s. 7). Skolundervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Genom att lärarna har elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper i åtanke ska undervisningen kunna anpassas efter 

dessa faktorer, för att i sin tur främja en livslång lust till lärande hos eleven. Skolan ska 

också stimulera elevernas nyfikenhet, kreativitet och självförtroende till att vilja pröva 

egna idéer och lösa problem (Skolverket 2011a, s. 7-9).  

I kursplanen för svenska framhålls att det är väsentligt att stimulera eleverna till att läsa, 

skriva och att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer (Skolverket 2011a, s. 

222). Eleverna ska i skolan ges möjlighet att utveckla språket för att kunna 

kommunicera, lära och tänka. De ska möta olika typer av text för att utveckla sina 

kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar. Undervisningen ska också 

bidra till att eleverna stärker sin medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och 

kommunikativa förmågan (ibid.). 

2.3 Skolans organisation 

Som rektor bär man ett stort ansvar för att ge alla elever möjlighet till att utvecklas så 

mycket som möjligt och se till att resurserna inom skolenheten fördelas efter elevernas 

olika behov och förutsättningar (Penje & Wistedt 2015, s. 4). Detta innebär att skolan 

som verksamhet ansvarar för att uppmärksamma de elever som når kunskapskraven 

relativt lätt och erbjuda dem individanpassad undervisning för att de ska nå längre i sin 

kunskapsutveckling (ibid.). Rektorns stöd beskrivs även i Skolinspektionens granskning 

som oerhört viktig: 

Av de lärare som upplever att de har möjlighet att hitta utmaningar för sina 

elever, menar åtta av tio att rektorer tar ansvar för det pedagogiska arbetet på 

skolan, jämfört med hälften av de lärare som har svårt att hitta utmaningar 

för eleverna. De lärare som uppger att de kan hitta utmaningar för eleverna 
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uppger i mycket högre grad att de samverkar med kollegorna kring planering 

och bedömning, än de lärare som uppger att de har svårt att erbjuda 

utmaningar (Skolinspektionen 2016, s. 11). 

Vidare hävdar Penje och Wistedt (2015, s. 4) att samarbete mellan olika aktörer inom 

skolans väggar behövs för att aktörerna ska kunna tillgodose elevers olika behov. Till 

exempel kan elevhälsan – som ofta är inkopplad vid identifiering av elever med 

svårigheter – användas för att identifiera de elever som behöver extra stimulans och 

utmaningar i undervisningen. Ett annat sätt att utveckla kunskapen om elever som lätt 

når kunskapsmålen är enligt Penje och Wistedt (2015, s. 5) kompetensutveckling, något 

som rektorn ska ansvara för (SFS 2010:800). Penje och Wistedt (2015, s. 5) menar att 

all skolpersonal behöver få ta del av hur man bemöter olika elever, för att inte riskera att 

insatserna blir splittrade. En medvetenhet kan i sin tur bidra till att bättre förhållanden 

skapas för elever som anses behöva mer utmaning i undervisningen.  

Dessutom kan kollegialt lärande i form av planering, bedömning och utvärdering av 

undervisning vara ett sätt att lära nytt menar Skolinspektionen (2016, s. 11), då det 

handlar om att kunna variera undervisningen mer som lärare och att inkludera 

arbetsuppgifter som ligger ovanför elevens nuvarande kapacitet. Genom åsikter och 

tankar från en annan lärarkollega kan lärarens egna kunskaper öka menar inspektionen 

(Skolinspektionen 2016, s. 10). 

2.4 Individualisering 

Ett ord som inte är nytt inom skolans värld är individualisering.  I skolans arbetsplaner 

står det uttryckligen att undervisningen ska individanpassas. Tankar och förslag på hur 

skolans undervisning i mesta möjliga mån ska anpassas efter eleven har sedan 1900-

talets början uttryckts i skolans styrdokument (Vinterek 2006, s. 37). I tidigare 

läroplaner har individualisering med hänsyn till elevens läggning, mognad, förmågor, 

behov, förutsättningar, mål, erfarenheter och intressen lyfts fram (Giota 2013, s. 7). I 

Lgr 11 står det att skolan ska utgå från varje enskild individs förutsättningar och behov 

(Skolverket 2011a, s. 8). Däremot råder det en oklarhet om vilka individualiseringar 

som anses vara nödvändiga för att tillgodose elevens behov (Vinterek 2006, s. 18). 

Individualisering kan gälla ett helt ämne, en mindre del av ett ämne, eller några minuter 

av en lektion. Men den kan också involvera många årskurser.  

Syftet med individualiseringen spelar roll för hur utformningen ska ske och argumenten 

för individualiserad undervisning är olika. Det kan till exempel handla om 

personlighetsutveckling i första hand, eller att eleverna ska tillägna sig kompetens inom 

olika ämnen i skolan.  Att begreppet kan tolkas väldigt olika innebär att graden av 

anpassning kan skilja sig mycket från skola till skola vilket medför stor variation i 

enskilda lärares sätt att individualisera.  
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Tabell 2. Tabellen används som ett verktyg för att skilja på vad som är individualisering respektive ingen 

individualisering (Vinterek 2006, s. 47). 

Total individualisering Ingen individualisering  

Varje elevs arbete är inriktat på att nå ett för just 

hans/hennes förutsättningar och intressen 

avpassat mål. 

Lika för alla elever 

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

Antalet uppgifter och svårighetsgrad varierar från 

elev till elev 
Alla elever arbetar med samma 

uppgifter 

Varje elev arbetar i sin egen takt och med metoder 

och hjälpmedel som passar honom/henne 
Eleverna "styrs" av läraren och arbetar 

alla i samma takt och på samma sätt 

Läraren värderar varje elevs arbete med 

utgångspunkt från elevens förutsättningar och de 

mål eleven och läraren satt upp för eleven 

Läraren värderar elevens arbete genom 

att jämföra hans prestationer med 

övriga elever 

Det är viktigt skilja på individuellt arbete (eget arbete) och individanpassning. I en 

individuellt anpassad undervisning är en nära kontakt mellan lärare och elev något som 

förutsätts och undervisningen ska innefatta sådant som ligger mellan elevens tidigare 

kunskaper och det strax utanför, det vill säga den proximala utvecklingszonen 

(Skolverket 2011b, s. 18; Vygotskij 2001, s. 330). Skolverket (2011b, s. 18) skriver att 

individualiserad undervisning förutsätter att undervisningen genomförs och organiseras 

utefter elevens behov och förutsättningar. I Forskning om framgångsrika skolor som 

grund för skolutveckling, av Grosin (2003, s. 137-177) framgår just lärarnas betydelse 

för elevernas resultat, vilket visar att det endast är en myt att begåvade elever skulle 

klara sig själva. De behöver snarare mer stöd och ledning än vad de normalt får för att 

inte stanna i sin utveckling. 

Vinterek (2006) likväl som andra forskare (Winner 1999, s. 218-224; Wallström 2013, 

s. 69-73; Mönks & Ypenburg 2009, s. 127-130) redogör för olika typer av 

individualiseringar. En del strategier som framförs för att höja motivationen och möta 

särbegåvade elever är bland annat acceleration, berikning, nivågrupperingar och 

aktiviteter utanför skolan. Dessa strategier framhävs både nationellt och internationellt 

och är även tillämpbara på högpresterande elever (SKL 2016, s. 9). 
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2.5 Arbetssätt och metoder 

“Formulera sig och kommunicera i tal och skrift” (Skolverket 2011a, s. 247) är ett av 

innehållen i kursplanen för ämnet svenska i grundskolan. Vidare ska elever i gymnasiet 

kunna “anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” (Liljedahl 2017, 

s 13). Liljedahl (2017, s. 4) påpekar vikten av variation i undervisningen då särskilt 

begåvade och högpresterande elever ofta ligger före sina klasskamrater i förmågan att 

förstå andras perspektiv och att förstå avancerade resonemang.  Det kan också vara så 

att duktiga elever, såsom begåvade, inte känner någon vidare lust och kan strunta i ett 

material om det inte är tillräckligt stimulerande. Det är inte förrän utmaningen i läsning 

anses vara stor som sådana elever tenderar att visa sin läsförmåga, något man som lärare 

måste ha i beaktande (ibid.).  

 

Elever som påstår sig få den stimulans de behöver anser att lärarens engagemang är 

viktigt för eleven och att läraren möter eleven där han eller hon är genom att göra 

tydliga planeringar, jobba individanpassat och hjälpa eleven att förstå syftet med det han 

eller hon ska lära sig (Skolinspektionen 2016, s. 8). Det visar sig också att elever 

stimuleras av att få vara kreativa i sitt arbetssätt (Liljedahl 2017, s. 9). Tolkandet av 

dikter kan vara ett arbetssätt att tillämpa i undervisningen, då särskilt begåvade ofta 

besitter en känsla för språkliga detaljer och undertexter. Vidare visar det sig att elever 

stimuleras av gåtor, klurigheter och språkliga nyanser (Liljedahl 2017, s. 9 och 11). 

Detta är ett sätt som hela klassen skulle kunna jobba med menar hon och ger som 

exempel dikter med endast adjektiv, substantiv eller verb. 

Insatserna lärare gör i undervisningen anses ha en avgörande betydelse för elevernas 

upplevelse av situationen. Att åtta av tio grundskollärare i Skolinspektionens granskning 

anser att förutsättningen finns att hjälpa barn med behov av stöd, ger ett litet hopp för de 

annars så lågprioriterade eleverna. Mer stöd behöver framförallt ges till att förbättra 

undervisningen för de högpresterande. Att elever även anser att de får för lätta uppgifter 

i läs- och skrivundervisningen är något som med små medel skulle kunna avhjälpas, 

menar Skolinspektionen. Uppgifter som inte har givna svar kan vara lösningen, det vill 

säga att läraren jobbar mer med öppna uppgifter. Detta förutsätter tankemässiga 

utmaningar, att läraren inkluderar mer fördjupningsarbeten likväl som stöd från lärarens 

sida, så att eleven kan gå fortare fram (Skolinspektionen 2016, s. 7-10).  

Kontakten med andra elever anses också vara betydelsefull (Mönks och Ypenburg 2009, 

s. 116; Winner 1999, s. 205). Kooperativ inlärning ses som positivt om den görs på rätt 

sätt, alltså att den starkare hjälper den svagare. Både sociala aktiviteter och relationer 

med elever på samma nivå och en annan nivå är av betydelse (Mönks och Ypenburg 

2009, s. 116). 

Att använda ett variationsrikt, krävande och stimulerande material i undervisningen är 

något Mönks och Ypenburg (2009, s. 116) förespråkar. Det gäller att hålla kvalitet på 
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materialet så att elever ska känna sig stimulerade för att kunna uppnå det uppsatta målet 

(ibid.). Undervisningsformer som diskuteras i forskning som gäller anpassad 

undervisning för att främja högpresterande och särbegåvade elever är framförallt 

acceleration, berikning och nivågrupperingar (Skolverket 2012, s. 41; Skolinspektionen 

2016, s. 10; Ziegler 2010, s. 92-93; Winner 1996, s. 205). Förespråkarna för dessa tre 

strategier är väldigt oense om vilken undervisning som sådana elever bör få (Winner 

1999, s. 205). Däremot yttrar Mönks och Ypenburg (2009, s. 116) att det snarare bör 

vara en regel än ett undantag att ha med berikning i undervisningen och att möjligheter 

till att arbeta sig snabbare genom ett läromedel ska finnas, vilket innefattar acceleration 

enligt Ziegler (2010, s. 92). 

2.5.1 Acceleration 

Acceleration medför att eleven går igenom utbildningen i snabbare takt än de andra 

klasskamraterna (SKL 2016 s. 9). Det kan innebära att eleven flyttas uppåt i 

skolsystemet (Skolverket 2012, s. 42). Eleven avancerar upp till högre årskurser, vilket 

har visat positiva effekter utifrån 800 metastudier (Skolverket 2012, s. 42). Metoden gör 

att eleven får arbeta med uppgifter på en lämplig nivå.  

För en annan forskare vid namn Eva Pettersson (2011 refererad i Skolverket 2012, s. 

42) kan däremot acceleration i stället handla om att elever, i jämförelse med sina 

klasskamrater, jobbar fortare fram i ett läromedel och inte avancerar upp i en årskurs 

högre. Detta kan dock begränsa gemensamma genomgångar i klassrummet och göra att 

alla elever inte ges tillräckligt med stimulans. Winner (1999, s. 206) skriver att en del 

rektorer menar att vissa accelererade barn kommer att sakna vänner i och med att de inte 

får vara tillsammans med barn i samma ålder. Barn behöver socialisera sig med barn i 

sin egen ålder (ibid.). Ett sådant resonemang avspeglar enligt Winner (1999, s. 207) en 

tro på att skolan i första hand är till för att socialisera sig, inte lärande. Varför ska ålder 

och storleken fysiskt vara viktigare kriterier i gruppering än förmåga?  

Acceleration behöver inte betyda att man hoppar över årskurser. Det kan också betyda 

att elever börjar förskoleklass tidigare alternativt deltar i mer avancerade grupper vid 

sidan om sin klass (Winner 1999, s. 223; SKL 2016, s. 9). På något vis påskyndas 

studiegången och åtgärder kan enligt Ziegler (2010, s. 92) vara att:  

 Eleven får skolas in tidigare i förskoleklass 
 Eleven hoppar över en årskurs, speciellt i grundskolan.  
 Eleven deltar i ämnesundervisning i en högre årskurs 
 Eleven tillåts läsa en individanpassad kurs i sin egen takt 
 Eleven får undvika onödiga övningar och tomgång genom att läraren beskär och 

kortar ner läroplanen 
 Eleven erbjuds sommarkurser där elever undervisas i ett helt 

årskursprogram/ämne under endast ett fåtal veckor. 
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2.5.2 Berikning 

Berikning handlar om att eleverna fördjupar och berikar sin förståelse (Wallström 2013, 

s. 68). Åtgärdsmetoder kan vara: 

 Utökande av kurser, t ex. val av frivilligt främmande språk 
 Låta eleven delta i undervisningen i en högre årskurs under en tid  
 Evenemang utanför kursplanen  
 Exkursioner 
 Grupper med speciella tematiska inriktningar 
 Sommarkurser innehållande teman som utanför kursplanens punkter 
 Privatundervisning på sidan av skolundervisningen. 

(Ziegler 2010, s. 93). 

Berikning syftar till att utveckla vissa generella förmågor genom att eleven får ta del av 

annat innehåll såsom uppgifter med fördjupad karaktär (Skolverket 2012, s. 42). 

Arbetena präglas av mer avancerade moment i undervisningen för eleverna vid 

berikning (SKL 2016, s. 9-10). Fördelen med berikning är att eleverna kan vara med vid 

gemensam genomgång, men höga krav ställs på läraren att tillhandahålla uppgifter med 

berikande effekter (Skolverket 2012, s. 42). Däremot skriver Skolverket att berikning 

inte ger lika positiva resultat som acceleration gör (ibid.). 

Liljedahl anser också att det är viktigt att kunna erbjuda de särskilt 

begåvade/högpresterande eleverna litteratur som innehåller djup och bredd, på grund av 

att dessa elever har en förmåga att ha en stark känsla för moral och etik. Hon menar att 

berättelser med följande ämnen kan vara att föredra: “att bli människa”, “att försöka 

undgå sitt öde” och “att söka efter livets mening” (2017, s. 14). Ofta är till exempel 

Sagan om ringen, Harry Potter och Eragon böcker som eleverna dras till då de har en 

översinnlig prägel (Liljedahl 2017, s. 15). Ett av kunskapskraven i svenska är 

“berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter” 

(Skolverket 2011a, s. 248). Ovanstående böcker kan hjälpa eleven att känna att 

läsningen blir meningsfull då fördjupad kunskap och läsmatchningen – att matcha 

textinnehåll till elevens läsförmåga intresse – är viktiga redskap. För särskilt 

begåvade/högpresterande elever behöver inte texter läsas i sin helhet då eleverna ofta är 

kommunikativa och behöver utrymme för att diskutera, analysera och dekonstruera 

texter. I svenskundervisningen är det därför viktigt att ta tillfället att fånga upp elevernas 

tankar och nyfikenhet och bidra till kunskap runt om litteraturen (ibid.) 
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2.5.3 Nivågruppering 

Ett tredje arbetssätt är nivåindelning vilket innebär att eleverna är indelade i olika 

grupper beroende på prestation, något som påminner en aning om acceleration. 

Skolverket (2012, s. 43) uppger att det finns vissa vinster med denna form av 

undervisning, då den innebär att de högpresterande eleverna får tillägna sig kunskaper 

som de annars inte skulle komma i kontakt med. Mona Liljedahl (2017, s. 13) medger 

även detta och menar att om läraren inte hittar elever som ligger på samma nivå som 

den högpresterande eleven kan det medföra att eleven presterar under sin förmåga och 

att motivationen sänks. Läraren kan i detta fall vara en alternativ samtalspartner. 

Argument mot denna form av undervisning förekommer dock. Winner (1999, s. 205) 

befarar att de lågpresterande kommer att lida och bli kvar på den låga nivån samt känna 

sig obegåvade. Hon menar också att även de högpresterande eleverna själva kan ta 

skada av denna uppdelning då toppelever i en gemensam klass leder till arrogans och 

elitism (ibid.).  

I en heterogen grupp kan de högpresterande hjälpa de normalpresterande och 

lågpresterande, vilket Winner menar anses vara av akademiskt värde; att undervisa 

någon annan kamrat hjälper en själv att stärka det man har lärt sig. Även de sociala 

aspekterna att barn lär sig samverka med barn med olika slags förmågor kan vara till 

fördel (Winner 1999, s. 205). Utebliven nivågruppering för högpresterande elever leder 

enligt förespråkare däremot till att standarden på undervisningen läggs på den lägre 

nivån, vilket skolinspektionens granskning även bekräftar (Skolinspektionen 2016, s. 6). 

Följden blir att skolan misslyckas med att tillgodose elevernas olika behov (Winner 

1999, s. 205). 
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3. Teoretiska perspektiv 

Olika teoretiska uppfattningar och olika pedagogiska teorier innehåller skilda tankesätt 

om hur lärande ska tolkas och hur undervisning ska utformas. Det finns även skillnader 

mellan olika länder i hur man uppfattar lärandet, vilket spelar roll för hur man 

organiserar skolans undervisning (Säljö 2014b, s. 23). Att stora delar av den svenska 

skolpedagogiken idag influeras av det sociokulturella och det kognitivistiska synsättet 

(Säljö 2010, s. 192), innebär att vi anser dessa teorier relevanta för denna studie. Därför 

kommer det kommande avsnittet att presentera det sociokulturella perspektivet, med 

störst fokus på den proximala utvecklingszonen, och kognitivismen. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet utvecklades under 1920-talet men försvann relativt 

snabbt. Teorin väcktes dock till liv under 1980- och 1990-talet och fick framförallt en 

betydande roll inom skolan (Säljö 2010, s. 192). I teorin är kommunikation och 

språkanvändning helt centrala och utgör länken mellan barnet och dess omvärld (Säljö 

2014b, s. 67-68). Traditionen härstammar från författaren, pedagogen, filosofen och 

psykologen Lev Semenovich Vygotskij, som under sin levnadstid arbetade med 

utveckling, lärande och språk (Säljö 2010, s. 183) 

 

Vygotskijs synsätt är att människan inte kan lära sig något utan att utvecklas och man 

kan inte utvecklas utan att lära sig. En lärare med Vygotskijs synsätt främjar 

utvecklingen av lärandet för eleven genom att gå in i inlärningsprocessen, vilket innebär 

en mer centrerad roll för läraren i Vygotskijs perspektiv när eleven ska utvinna ny 

kunskap (Dysthe 1996, s. 55). I hans vidare teori om beskrivningen av den ”proximala 

utvecklingszonen” betonas lärarens betydelse i stöttandet av elevens inlärning (Dysthe 

1996, s. 55). Principen hänger samman med hans sätt att se på lärande och utveckling 

som en ständigt pågående process. Tesen är att barn alltid kan göra mer och lösa 

uppgifter av svårare grad i samarbete med eller med hjälp av handledning av en lärare 

(Vygotskij 2001, s. 330). Barnet klarar att lösa en uppgift om uppgiften ligger nära 

barnets egen utvecklingsnivå, vilket är en nivå som barnet klarar på egen hand. Genom 

stöd och dialog kan svårare uppgifter i barnets proximala utvecklingszon lösas. Utan 

stöttning i mötet med uppgifter som ligger utanför elevens utvecklingsnivå begränsas 

inlärningen. För att komma framåt i det lärområde som undervisningen behandlar bör 

barnen – utifrån ett individanpassat förhållningssätt – befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij 2001, s. 333). 
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Figur 2. Den proximala utvecklingszonen är zonen ett barn befinner sig i om det får stöttning av en vuxen till 

att lösa uppgiften (Dotevall, 2016). 

Dysthe (1996, s. 51) menar att med Vygotskijs synsätt – att eleven behöver stöttning av 

en lärare för att kunna befinna sig i den proximala utvecklingszonen – skulle få 

omfattande följder om eleven lämnades för sig själv. Inlärningen och utvecklingen 

skulle avstanna eller försenas för barnet. För att utveckling ska äga rum måste 

aktiviteterna i rummet vara anpassade så att de ligger en bit ifrån eleverna. 

Utmaningarna måste ligga nära utvecklingszonen (Dysthe 1996, s. 55). Som lärare är 

det svårt att tillhandahålla detta stöd för en hel klass med tanke på att barnen sällan är i 

samma utvecklingszon (Dysthe 1996, s. 56). En del har kommit längre än andra och att 

ge elever stöd på en nivå som är för låg för dem är lika missgynnande som att ge en elev 

stöd på en för hög nivå. I båda fallen blir ofta irritation och frustration reaktionen hos 

eleven (ibid.). 

Människans förmåga att tänka och lära möjliggörs inte endast av den biologiska 

utrustningen som vi föds med (Säljö 2014b, s. 17). Säljö menar att vi är kulturella 

varelser som samspelar och tänker tillsammans med andra i vardagen. Vi lever i en 

sociokulturell värld med tillgång till fler hjälpmedel vilka tar oss långt bortom de 

gränser som vår egen kropp ofta utgör (ibid.). Som så många andra inlärningsteorier 

redogör för säger Dysthe att det inte går att kopiera någon annans kunskap då kunskap 

inte är statisk. Den kan inte överföras från en människa till en annan. I stället bygger var 

och en upp och skapar sin egen kunskap, vilket sker i samspel med andra (Dysthe 1996, 

s. 46-48). 
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3.2 Kognitivismen 

Den kognitivistiska traditionen blir inflytelserik efter den kognitiva revolutionen som 

äger rum under 1950-talet (Säljö 2014a, s. 268). Jean Piaget (1896-1980) är den mest 

inflytelserika forskaren inom samhällsvetenskaperna under det senaste århundradet. 

Hans teoretiska perspektiv som influerats av kognitiva förmågor har fått så stor 

betydelse för skola och utbildning att det har förefallit som en självklarhet i skolans 

verksamhet. Det som gjorde intryck på skola och utbildning var Piagets idéer om det 

aktiva barnet, som genom iakttagelser och studerande av omvärlden kunde nå fram till 

logiska och närmast vetenskapliga kunskaper (Säljö 2014a, s. 276). Att kortfattat 

redogöra för hans teorier är inte helt enkelt då han publicerade ett rikligt flöde av böcker 

och artiklar under sex till sju decennier, dock är de grundläggande dragen i teorin 

tydliga (Säljö 2014a, s. 277). 

En grundsyn i Piagets tankar var att lärande måste anpassas efter vilket stadium barnet 

befinner sig i. Hans intresse var mer fokuserat på kognitiv förmåga, alltså hur barnet 

utvecklas mer än hur barnet lär. Piaget menar att kunskapsutvecklingen innefattar olika 

stadier. För att ett barn ska kunna utvecklas till fullo kan inget stadium utelämnas, utan 

barnet behöver utvecklas i sin egen takt och göra egna erfarenheter (Säljö 2014, s. 281). 

Till skillnad från det sociokulturella perspektivet är Piagets teori att läraren ska hålla sig 

i bakgrunden i elevens lärande (Dysthe 1996, s. 55). Piaget menar att läraren ska vara 

försiktig med att undervisa det som eleven kan komma underfund med på egen hand då 

det kan hindra barnet att upptäcka och förstå det fullt ut. En viktig del i det pedagogiska 

upplägget enligt Piaget är att erbjuda självstyrda aktiviteter. Att erbjuda aktiviteter där 

eleven får experimentera och utforska bidrar till nyfikenhet och intresse. Genom att 

knyta an tidigare erfarenheter med det eleven har framför sig, för att sedan sätta det i ett 

större sammanhang, skapas en större förståelse för eleven av något än vad den hade 

tidigare. Likaså är socialt samspel betydelsefullt för elevens inlärning. Kunskap bildas 

därmed inuti eleven (Säljö 2014b, s. 283-284). 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Skolans bristande undervisning 

Skollagen klargör tydligt att varje elev ska ges undervisning utifrån sina egna 

förutsättningar och behov samt att läraren ska ge eleven stimulans och den vägledning 

som eleven behöver för att kunna utvecklas vidare i sitt lärande (SFS 2010:800). 

Elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper är några faktorer som 

spelar in i elevernas förutsättningar för att lära sig. Att elevers förutsättningar ser olika 

ut innebär olika anpassningar. Specialundervisningen kan möjligtvis ges för att stödja 

och stimulera elevernas utveckling i lärandet (Skolverket 2012, s. 54-55).  

I Skolinspektionens (2016, s. 5) senaste granskning, gjort på grundskolelever, visar det 

sig att en tredjedel av de 42 000 elever som deltog i undersökningen har svarat att de 

inte anser att skolorna anpassar undervisningen efter dem. Studiemotiverade elever ges 

inte tillräckligt med utmaningar, vilket kan kopplas samman med den samlade bilden av 

resultatutvecklingen för de högpresterande eleverna som visar att nedgångar har skett 

för denna grupp i Sverige (Skolverket 2012, s. 48).  

Vidare beskrivs i Skolinspektionens (2016) granskning risker när det gäller elevers 

rättigheter till en god utbildning liksom även förbättringar som kan göras i skolan. I 

granskningen av enkäter som gjordes under år 2015 hos elever, visar resultatet på 

understimulans hos de högpresterande eleverna, vilket hindrar deras kunskapsutveckling 

(Skolinspektionen 2016, s. 4-5). Inspektionen menar att kvaliteten på undervisningen är 

av avgörande betydelse och att anledningen till understimulans i undervisningen kan 

vara att lärarna prioriterar att alla får godkänt. Stöd prioriteras åt barn som anses behöva 

det mest vilket gör att läraren inte hinner med elever som vill gå vidare med mer 

utmanande uppgifter (Skolinspektionen 2016, s. 5). Skolinspektionen hävdar att de 

brister i undervisningen som kommer fram i granskningen skulle kunna avhjälpas med 

relativt enkla medel från lärarens sida såsom utmaningar som fördjupar lärandet. 

Eleverna skulle på så sätt kunna nå betydligt längre i sitt lärande (Skolinspektionen 

2016, s. 4). Däremot medger de att många skolor lyckas med att ge eleverna de 

utmaningar de behöver, något som går att utläsa i elevernas enkätsvar (Skolinspektionen 

2016, s. 5).  

4.2 Skolornas låga standard 

Winner (1999, s. 208) skriver att amerikanska skolor har relativt låga förväntningar på 

sina elever, något som Skolinspektionen menar att även lärarna i de svenska skolorna 

till viss del har på sina elever (Skolinspektionen 2016, s. 1-14). Det visar sig att 

amerikanska läromedelsböcker har blivit allt mindre krävande under de senaste åren. 
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Förlag undviker att rikta sig till elever med högre kompetens, eftersom de vet att sådana 

böcker ändå inte säljer (Winner 1999, s. 208). Vidare menar Winner (1999, s. 208) att 

låga krav inte bara är av ondo för begåvade, utan för alla elever, och att forskningsrönen 

inte bara ger ett argument för att i högre grad utmana de högpresterande eleverna, utan 

också för att i större utsträckning utmana alla elever. Dessa två mål ställs inte mot 

varandra. Forskare menar att de måttligt högpresterande och duktiga eleverna inte skulle 

behöva särskilt utformade program om vi höjde standarden för alla, och att vissa lärare 

och hela skolor har bevisat att detta är sant (Winner 1999, s. 228). När en lärare tar fram 

läromedel som utformats för högpresterande elever och använder det i det ordinära 

klassrummet, kan en tendens ses att alla elever gynnas (ibid.). 

4.3 Lärarnas beskrivningar av begåvade elever 

I Altintas och Ilguns (2016, s. 957-965) studie redogörs det för vilken syn lärare från 

högstadiet och gymnasiet har på begreppet ”begåvade barn”. Studien innefattar 300 

lärare som undervisar inom olika ämnen. Svaren som erhålls från lärare utifrån den 

öppna frågan ”Kan du förklara begreppet begåvade barn” grupperades i studien under 

sex olika teman: kreativitetsfunktioner, akademiska funktioner, personlighetsfunktioner, 

fysiska funktioner, sociala funktioner och medfödda funktioner (Altintas och Ilguns 

2016, s. 957). I det samlade resultatet har lärarna svarat att begåvade elever kan visa hög 

prestanda i fysiska, personliga, akademiska, sociala och kreativa aktiviteter (Altintas 

och Ilguns 2016, s. 965). De skiljer sig fysiskt från sina jämnåriga och anses vara i 

behov av specialutbildning. Begåvade elever beskrivs också som personer som lyckas 

med det mesta genom en relativt liten ansträngning, tänker annorlunda i förhållande till 

sina jämnåriga kamrater och ställer ofta frågor (ibid.). Även i en fallstudie från Olthouse 

(2014, s. 171) identifieras begåvade elever som duktiga elever som presterar på topp i 

jämförelse med klasskamraterna. De beskrivs av lärare som personer som innehar god 

behärskning av mål och som förstår vikten av att variera och komplicera sitt skrivande, 

det vill säga skapa mer avancerade texter, vilket uppmanar lärarna att ge mer utmanande 

uppgifter (Olthouse 2014, s. 171).  

4.4 Elevernas upplevelser av skolans stöd och undervisning  

I Skolinspektionens enkätundersökning framkommer det att grundskolelever ofta får 

vänta när det är färdiga med huvuduppgiften för dagens lektion. (Skolinspektionen 

2016, s. 6). En del klasser har som strategi att alla elever arbetar med samma uppgifter 

oavsett förkunskaper eller ålder. Vill eleverna gå fortare fram i arbetet får de 

extrauppgifter som innebär upprepning av den tidigare genomförda uppgiften (ibid.). 

Roland Persson (2010, s. 536-570) styrker även genom sin studie som innefattar 

begåvade människors erfarenheter från skolan att en del elever som sökt efter extra 

arbeten i undervisningen har mött motstånd. I Perssons studie undersöks begåvade 

människors egna erfarenheter av familjebakgrund, någon form av stöd i vardagen, 
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identifieringsmärken, upplevelsen av stöd i skolan och hur detta tedde sig från 

grundskolans lägre åldrar till högre utbildningsnivå. Perssons kvalitativa 

enkätundersökning bestod av 287 personer med ett högt IQ, alla medlemmar från 

svenska förbundet Mensa. Gruppen bestod av 216 män (75 %) och 71 kvinnor (25 %). 

Den yngsta informanten var 18 år och den äldsta var 68 år gammal. Medelåldern var 

34,4 år. Som svar på en av de frågeställningar som berör skolan kom det fram att de 

flesta begåvade deltagarna upplevde den svenska grundskolan (årskurs 1-9) som en 

plats där förståelse och stöd inte existerade. Inte heller gavs det någon stimulans för 

dem. Situationen förbättrades något med tiden i takt med att utbildningsnivån ökade 

enligt en del av dem. Det framkom att läraren inte överöste eleverna med beröm. Beröm 

från lärarens sida förekom för det mesta endast som belöning när de svaga eleverna 

förbättrade sina resultat (Persson, 2010). 

4.5 Lärarnas perspektiv på stimulering och stöd i undervisningen 

Skolinspektionens (2016, s. 6) granskning där enkäter skickades ut till pedagoger i 

grundskolan visar att en tredjedel anser att det är viktigt att eleverna får vänta in 

varandra så att alla kan gå framåt samtidigt. Detta tolkas som att pedagoger vill hålla 

samman klassen och att ett fåtal elever inte ska komma alltför långt efter sina 

skolkamrater (ibid.). Frustrationen hos läraren kommer även till ytan när läraren i 

undervisningssituationer känner att de inte räcker till för de elever som vill mer i sin 

undervisning (Skolinspektionen 2016, s. 7). En lärare berättade att undervisningen läggs 

på en nivå så att den ”träffar så många som möjligt”. Att träffa så många som möjligt 

innebär att lägga sig på en medelnivå och släppa de högpresterande (ibid.). 

4.6 Utmanande arbetssätt 

4.6.1 Individualisering 

I Ivarssons (2008, s. 83) studie har intervjuer med sex lärare genomförts i de yngre åren. 

Av dessa lärare har alla uppgett att det är betydelsefullt att anpassa läsundervisningen 

efter den nivå eleverna är på. Att ha tidiga läsare i klassen uppger fem av sex lärare är 

positivt då de bland annat kan hjälpa sina klasskamrater med läsinstruktioner. De kan 

jobba vidare genom att läsa sig till instruktioner i stället för att be en kunnig läsare om 

muntliga instruktioner. Lärarna uppger också att de elever som arbetar efter en 

individanpassad planering är de som styr sitt eget arbete. Tidig läsning behöver inte 

alltid betyda att eleven blir fortsatt intresserad, motiverad och god läsare. 

 

En besvärlighet kan infinna sig i skolmiljön om eleven ska arbeta i zonen för den 

proximala utvecklingen (Ivarsson 2008, s. 84). Då eleven inte är ensam med en lärare, 

förälder eller äldre syskon blir det svårt att låta barnets intresse och motivation styra 

utvecklingen i lärandet. Alla elevers intressen behöver tillgodoses och därför behövs 
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stöd av läraren för att utveckling ska kunna ske. Med hjälp av forskning och egna 

intervjuer från sin studie har Ivarsson kommit fram till att anpassning efter varje elevs 

förutsättningar och behov inte tillämpas fullt ut i praktiken, vilket ska ske enligt 

läroplanen (Skolverket, 2011a).  Eleverna får arbeta med samma material som sina 

klasskamrater (Ivarsson 2008, s. 34). 

 

Vidare visar Ahl (1998, s. 20) i sin undersökning som innefattar bland annat 30 

intervjuer med klasslärare, 48 skolbesök och lästester, att individanpassningen på sex- 

och sjuåriga barn varierade mellan de skolor som deltog. Undersökningen vars syfte var 

att ge en helhetsbild av den grundläggande läsundervisningen i de och hur 

undervisningsprocessen utformas visar att i de skolor som var åldershomogena kunde 

individualiseringen ske genom att elevernas arbete bestod av fri läsning, egen 

produktion av fritt skrivande, övningsböcker som var förlagsframställda och 

arbetsuppgifter som var konstruerade av läraren (Ahl 1998, s. 5). I stort sett planerade 

eleverna själva sitt arbete i dessa klassrum. I klassrum där nivågrupperingar skedde 

förekom det mindre av individualisering. Här behövdes mer lärarstyrning där läraren 

gav mer direkt undervisning till hela klassen eller mindre grupper. Arbetsuppgifterna 

knöt ofta an till genomgångarna eller var utvalda med ett annat syfte. Resultatet visar att 

”ju högre grad av individualisering desto mera styrde eleven således sin egen inlärning. 

Prestationen berodde därmed också mera på elevens inre drivkraft” (Ahl 1998, s. 248). 

En kombination mellan lärarledda och självständiga arbeten visar sig även vara att 

föredra för vissa elever, för att framgång ska ske inte bara med hjälp av den inneboende 

drivkraften (Ahl 1998, s. 221-222). 

4.6.2 Acceleration och berikning 

Inom skolan beskrivs bland annat två former av differentiering som lärare kan tillämpa i 

sin undervisning: acceleration och berikning (Se avsnitt 2.6). Ett stort utbud av 

läromedel, stöd av skolledning och lärarkollegium krävs för att åtgärder som berikning 

och acceleration ska kunna användas i undervisningen. Det är således inte bara en fråga 

om lärarens eget engagemang och förståelse för människors olikheter (Wistedt & 

Sundström 2011, s. 339-347).  

I en enkätstudie genomförd av Pettersson (2008, s. 111-113) fick 149 lärare, verksamma 

i årskurserna F-9 besvara frågan om hur de stimulerar elever som uppvisar tendenser till 

talang inom matematik. Acceleration i form av hastighetsindividualisering och 

berikning i form av extrauppgifter skedde i lika stor omfattning hos de medverkande 

lärarna (ibid.).  

Mindre akademisk vidareutbildning och en lägre nivå av tillfredsställelse har varit 

effekterna hos ungdomar som inte tillåtits acceleration i skolan (Gross 2016, s. 404-

429). Gross påtalar en 20 år lång undersökning att skillnader har noterats i unga 

människors liv gällande akademisk, social och känslomässig utveckling beroende på 
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graden av acceleration de tilläts i barndomen inom skolan. Studien innefattar 60 unga 

australiensare med en IQ på 160 eller mer. Majoriteten av dem som har berikats av en 

acceleration i skolan rapporterar att de har en hög grad av livstillfredsställelse, hög 

utbildning, bra yrkesliv och goda sociala- och kärleksrelationer (Gross 2016, s. 404). 

Kanevsky och Clelland (2013) menar att elever med egenskaper som god hastighet i 

lärande och brådmogen utveckling av sin förmåga skapar utmaningar i skolan. 

Acceleration har påvisats vara ett viktigt inslag i utbildningen för dessa elever 

(Kanevsky och Clelland 2013, s 231). Det kan kräva flexibilitet i läroplanen och kan 

bidra till att placera elever som är redo för mer avancerat innehåll, i godare 

inlärningsmiljöer (ibid.).  

  

Det konstateras vidare att olika former av acceleration erbjuder olika former av 

individanpassningar. Lärare måste söka lämpade strategier som passar in både med 

inlärningsförhållandet och elevens egenskaper (Kanevsky och Clelland 2013, s. 259). 

Ungdomar som inte tillåtits acceleration har i Gross (2016) studie visat en tendens till 

mindre akademisk vidareutbildning och rapporteras även uppleva en lägre nivå av 

tillfredsställelse. Socialisering med andra människor uppges även vara en svårighet för 

dem.   

4.6.3 Nivågruppering 

I en studie av olika skolor har Ahl (1998 s. 214) visat att lärare behöver dela in eleverna 

i mindre grupper om klassen består av ett stort antal elever. Undersökningen som 

innefattar olika gruppkonstellationer såsom kön, kompetens, och ålder, visar att när 

spridningen av elevers kunskaper och färdigheter är för stor ser lärare “eget arbete” som 

en lösning på problemet. Ser vi ur ett pedagogiskt perspektiv kan “eget arbete” leda till 

att elevernas ansvarstagande förbättras på sikt. Men det kan även ha sina nackdelar då 

det ställer krav på eleven. Då ”eget arbete” handlar om att arbeta självständigt är det inte 

alla elever som klarar av detta om motivationen är låg (Ahl 1998, s. 222) 

Ytterligare en pedagogisk fördel med nivågrupperingar är att det anses vara enklare att 

undervisa en homogen grupp som är på samma kunskapsnivå. Vid en åldersintegrering 

skriver Ahl (1998, s. 224) att det är lätt att eleverna tappar intresset för läsning om de 

hamnar i en grupp där alla andra utom eleven själv redan har knäckt koden och börjat 

läsa. 

Ännu en studie gjord på lärare visar att mer än hälften använder sig av någon form av 

nivågruppering i sin undervisning. (Chorzempa & Graham 2006, s. 529-541). 

Chorzempa & Graham (2006, s. 529) har undersökt hur lärare ser på nivågruppering när 

det gäller läsning. Syftet med studien var att få en uppskattning av i vilken utsträckning 

lågstadielärare i USA använder sig av nivågruppering inom läsning. Enkäter skickades 

ut till 222 lärare som arbetar i årskurs 1 till 3 i USA. Av de 222 lärarna sade sig 63 % av 

lärarna att de använde sig av nivågruppering i undervisningen. De menar att fördelen 
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med att använda sig av nivågruppering var att de hade möjlighet att möta varje elevs 

behov när det gäller instruktioner. Lärarna kunde anpassa undervisningen när det gäller 

att träna ordförråd, läsförståelse och andra grundläggande färdigheter i läsning utefter 

den nivå gruppen var på.  

4.7 Stödinsatser 

Blatchford et al. (2009) har i sin artikel redogjort för hur stor påverkan stödpersonal har 

på elevernas engagemang och uppmärksamhet i skolan. Studien har genomförts med 

hjälp av 34 420 stycken 10 sekunders observationer i 49 skolor i England.  Studien visar 

att stödpersonalen bidrar till ökad individualisering i klassrummet, att man har bättre 

kontroll på vad som sker i klassrummet och att eleverna blir mer engagerade i arbetet i 

samspel med vuxna. Klasslärarna har en positiv syn på stödpersonal, även om en 

nackdel som har visat sig är att elevernas kontakt med klassläraren har minskat 

(Blatchford 2009, s. 661). Studien visar att elevers samspel med stödpersonal i 

jämförelse med klassläraren var bättre. Eleven hade sex gånger mer fokus i arbetet med 

stödpersonal än med läraren. Eleven känner att de endast är en i “publiken” i arbetet 

med läraren (Blatchford 2009, s. 680).   

Vidare påtalar Kesner (2005) i sin artikel Gifted children´s relationships with teachers 

betydelsen av lärarens allmänna påverkan på eleverna i klassrummet. Studien har 

genomförts i sydöstra USA i årskurs 1-5 (Kesner 2005, s. 220). Resultatet visar att 

elever i hög grad är beroende av stöd från läraren i klassrummet. Som lärare är det 

viktigt att kunna se elevernas behov och anpassa utmaningarna utefter eleven för att hen 

ska kunna utvecklas. Läraren är kanske en av de mest betydelsefulla vuxna i barnets liv 

när det gäller att utöva inflytande på barnens utveckling, med undantag för 

vårdnadshavarna. Skolan kan ses som en stressande miljö för eleven och därför är det 

viktigt att eleven ska kunna känna sig trygg i lärarens närhet. En effektiv lärare bör 

uppmärksamma barnets förmåga och behov för att kunna anpassa undervisningen och 

ge lämpliga utmaningar i en hektisk och ibland stressad miljö (Kesner 2005, s. 222).  
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5. Metod 

Här redogörs för studiens tillvägagångssätt gällande val av metod, urvalsgrupp, 

genomförande, bearbetning, etiska överväganden, reliabilitet och validitet.  

5.1 Val av metod 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse av ämnet som 

uppsatsen grundar sig i. Ett annat alternativ hade kunnat vara att använda sig av 

observation, men då syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare och elever 

tänker tyckte vi att kvalitativa forskningsintervjuer var mer ett relevant val för denna 

studie. Kvalitativ forskningsintervju syftar till att förstå undersökningspersonernas 

synsätt och utveckla mening ur deras erfarenheter och tänkande (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 17), vilket var ändamålet med studien. Att den kvalitativa forskningsintervjun 

är mer anpassningsbar och går att styra mer (Lagerholm 2010, s. 54) gjorde att vi ökade 

våra möjligheter till att få svar på våra frågor. 

 

Intervjuerna är semistrukturerade (Bryman 2011, s. 415) då vi finner att den typen av 

intervju har en viss struktur men samtidigt ger individualiserade svar. Vi har valt att 

använda oss av två frågescheman som vi förberett i ett manus (se bilaga 3 och 4) och 

har inkluderat följdfrågor, vilket Lagerholm (2010, s. 56) menar kan vara bra för att 

verkligen få fram det man vill i sin intervju.  

5.2 Urval  

Intervjupersonerna som vi valde att kontakta har sina arbetsplatser på fyra olika skolor 

spridda över tre kommuner. Valet av kommuner följer av geografiska skäl.  Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 156) nämner att en vanlig intervjustudie brukar inkludera omkring 

15 +/- 10 stycken intervjupersoner. Antalet kan skifta beroende på den tid som finns till 

förfogande för studien. Denna undersökning omfattar 17 personer utspridda på olika 

skolor. De utvalda personerna är sju aktiva lärare som bland annat undervisar i ämnet 

svenska samt tio elever från årskurs 2 och 3. Vi har valt att intervjua minst två lärare 

från varje årskurs, det vill säga tre aktiva lärare i årskurs 1, två i årskurs 2 och två lärare 

i årskurs 3, för att få en så heltäckande bild som möjligt i de yngre årskurserna 1-3. 

 

Lagerholm (2010) beskriver tre principer som är bra att ha i åtanke vid val av 

intervjupersoner och en av principerna är att välja de personer som har förmåga att 

uttrycka sig och vill delta. För att öka våra möjligheter till att få genomtänkta och 

utförliga svar i vår intervju, valde vi att endast intervjua elever från årskurs 2 och 3. Vi 

anser att de lite äldre barnen har hunnit skapa sig en bättre uppfattning om deras 

svenskundervisning, vilket kan bidra mer till vår undersökning. 
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För att få fram de högpresterande eleverna i klassen har vi låtit de intervjuade lärarna 

välja. Detta betyder att vårt urval av de högpresterande eleverna är utformat genom 

intervjuade lärares tolkningar av vad de anser vara definitionen av en högpresterande 

elev. Lärarnas definition av en högpresterande elev kan komma att skilja sig från det 

som kommer fram i avsnitten bakgrund och tidigare forskning. Vi finner det dock mer 

tillförlitligt att läraren gör urvalet då tid inte finns till att skapa oss en egen uppfattning 

om alla elever. Åtta av de tio intervjuade eleverna är elever till de intervjuade lärarna. 

Även de resterande två eleverna är utvalda enligt lärarens definition av en 

högpresterande elev men lärarna ingår inte i studien. Detta beror på att vi inte fick ihop 

tillräckligt med högpresterande elever från de intervjuade lärarnas klasser. 

 

Då intervjudeltagarna kommer att vara anonyma i vår resultatdel har vi valt att ha olika 

benämningar på dem. Lärarnas benämningar är L1, L2, L3, L4, L5 och L6. “L” står för 

lärare och siffran är utdelad efter intervjuordningen. Följande lärarrespondenter har 

deltagit i vår studie: 

Tabell 3. Redovisning av lärarnas nuvarande undervisningsklass, verksamma år som lärare och hur många 

högpresterande elever de anser sig ha i sin nuvarande klass. 

 Nuvarande 

undervisningsklass och 

antal 

Verksamma 

år 

 Antal 

högpresterande 

elever i klassen 

 

Lärare 

(L1) 

Åk 1, 24 elever 11 år  3 elever  

Lärare 

(L2) 

Åk 1, 18 elever 9 år  Inga elever  

Lärare 

(L3) 

Åk 1, 21 elever 10 år  2 elever  

Lärare 

(L4) 

Åk 2, 20 elever 15 år  8 elever  

Lärare 

(L5) 

Åk 3, 23 elever 10 år  4-5 elever  

Lärare 

(L6) 

Åk 2, 45 elever fördelat 

på tre klasser 

(genomsnittet är 15 

elever per klass) 

16 år och 15 

år 

 9 elever, varav 3 

i varje klass 
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De elever som vi har intervjuat har benämningarna E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 

och E10. “E” står för elev och siffran är utdelad efter intervjuordningen. Följande elever 

har deltagit i vår studie: 

Tabell 4. Redovisning av elevernas ålder, klass och klasslärare. 

 

Årskurs Ålder Lärare 

Elev 1 (E1) 3  9 år L5  

Elev 2 (E2) 3 9 år L5  

Elev 3 (E3) 3  9 år Saknas 

Elev 4 (E4) 3  10 år  Saknas 

Elev 5 (E5) 2  9 år L6  

Elev 6 (E6) 2  8 år  L6  

Elev 7 (E7) 2  8 år L4  

Elev 8 (E8) 2  9 år L4  

Elev 9 (E9) 2  8 år  L4  

Elev 10 (E10) 2  8 år L4  

5.3 Genomförande 

Innan vi genomförde våra intervjuer hade vi möjlighet att genomföra en pilotintervju. 

Detta gjorde vi för att kunna komplettera och ta bort frågor. Det gjorde även att vi kände 

oss mer förberedda inför de andra intervjuerna. Genom att utföra en pilotintervju kan 

intervjuaren upptäcka om intervjupersonerna tappar intresset vid en eller annan tidpunkt 

och se om frågorna är lämpliga att ställa (Bryman 2011, s. 259). Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 155) beskriver även att en intervjuare kan inhämta kunskap under 

undersökningens gång. Detta kan skapa problem om nya betydelsefulla insikter 

uppkommer. Dilemmat som uppstår är att om man förbättrar intervjuguiden genom att 

ändra specifika frågor resulterar detta i att man inte har jämförbara grupper längre. Ett 

annat dilemma är om man ska avstå från att ta med de nya insikterna eller inte. 

Lösningen är inte enkel enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 155) men att göra en 

pilotintervju kan vara ett sätt att undvika sådana dilemman. Korrigeringar så som 

omformulering av intervjufrågor och byte av inspelningsutrustning har vidtagits i och 

med vår pilotintervju.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes i lärarens klassrum eller i ett rum som låg avsides i 

skolan för att få en så lugn miljö som möjligt. Intervjuerna dokumenterades genom 

ljudinspelning från surfplatta eller telefon. Inspelningsapparater anses vara det 

vanligaste verktyget att tillämpa i en intervju (Kvale & Brinkmann 2014, s. 218) vilket 

vi också valde för att ge oss mer frihet till att koncentrera oss på ämnet och dynamiken i 

samtalet i stället för att memorera allt i huvudet. Därefter transkriberades det insamlade 

materialet i skrift. Vi valde att dela upp intervjuerna eftersom intervjupersonen skulle 

kunna uppleva ett underläge om vi var två stycken som intervjuade. Både intervjuerna 



 

26 

 

med lärare och elever skedde individuellt, för att de inte skulle påverkas av varandras 

åsikter under samtalet, med undantag en lärarintervju. 

 

Intervjun med L6 är genomförd med två lärare samtidigt. Vi var medvetna om riskerna 

med detta då lärarna skulle kunna komma att påverka varandra med sina åsikter under 

intervjun. En viss försiktighet har i och med det vidtagits både under intervjun samt i 

analysarbetet så som att låta båda lärarna i intervjun få komma till tals efter varje fråga 

som intervjuaren ställt. 

 

Vi valde att ta de frågor som var direkt relaterade till undersökningens syfte först då det 

annars kan vara en risk att respondenterna känner att de svarar på irrelevanta frågor 

(Bryman 2011, s. 217). Personliga frågor som ålder, social bakgrund med mera ställer vi 

därför inte i inledningsskedet. Frågor som ger svar på hur länge personen varit aktiv 

som lärare är däremot av intresse för oss i studien och vi valde ställa dem i 

inledningsskedet av intervjuerna. Motiveringen är att dessa frågor är relativt enkla och 

känslomässigt opersonliga. Att ställa dem vid starten kan göra läraren varm i kläderna. 

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 186) menar att de skeva maktförhållanden som råder 

mellan den vuxne och barnet är något som måste tas i beaktande vid intervjuer med 

eleverna. Det är viktigt att visa att det inte finns ett rätt svar på frågorna som ställs och 

därmed är det av vikt för oss att tänka igenom frågorna och åldersanpassa dem till varje 

elev för att inte påverka. Kvale och Brinkmann (2014, s. 187) menar vidare att problem 

kan uppstå om intervjuaren ställer för långa och komplicerade frågor. Korta och koncisa 

frågor och även naturliga miljöer när intervjun pågår mellan den vuxne och eleven kan 

vara en fördel. 

5.4 Bearbetning 

När intervjuerna hade genomförts transkriberades de med detsamma. Vi valde att 

transkribera allt i huvudsak ordagrant. Pauser och tonfall har vi inte tagit hänsyn till då 

vi inte tror att det kom att påverka vår tolkning av datainsamling. 

 

Vi valde att efter transkriberingen tematisera materialet i olika delar utefter vårt syfte 

och våra frågeställningar. Genom att markera delar i transkriberingstexten med olika 

färgpennor kunde vi lätt skapa teman som blev överskådliga att ta sig an sedan. 

Följande rubriker har använts i vår tematisering av lärarna i resultatet: lärarnas 

definition av en högpresterande elev, lärarnas strategier för att tillmötesgå 

högpresterande elever, lärarnas uppfattning om uppdraget att anpassa undervisningen 

efter alla barns behov, lärarnas uppfattning av skolans betydelse för möjligheterna att 

tillgodose högpresterande elevers behov samt lärarnas åsikter om vad skolan kan bidra 

med för att tillgodose de högpresterande elevernas behov.  

 



 

27 

 

Följande rubriker har använts i vår tematisering av eleverna i resultatet: Högpresterande 

elevers allmänna upplevelse av svenskämnet, elevernas beskrivning av sin 

svenskundervisning och elevernas synpunkter på hur undervisningen kan förbättras. 

 

Mycket intressanta data i materialet låg utanför studiens frågeställningar och har därför 

inte tagits med i resultatet. Det som däremot ansågs som relevant strukturerades och 

placerades i de olika kategorierna ovan och presenteras under resultat och diskussion.  

5.5 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av intervjuerna utgick vi från de fyra huvudkrav som 

Vetenskapsrådet har utformat inom de forskningsetiska principerna. Dessa fyra 

huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). 

 

Informationskravet 

Med informationskravet menar man att ett tydligt syfte med forskningen ska uppvisas 

för de berörda och att uppgifter som samlas in endast ska användas till den aktuella 

forskningen. Man ska även informera informanterna om att deltagandet är frivilligt och 

kan upphöra när som helst. Detta har gjorts i ett brev som har skickats ut till lärare och 

vårdnadshavare (se bilagor 1 och 2). Vi har även informerat eleverna om syftet med vår 

intervju och att deltagandet är helt frivilligt. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska kunna bestämma självständigt över sin 

medverkan. Om de vill avbryta sitt deltagande ska det ske utan några helst 

påtryckningar. Vi har valt att skicka ett brev (se bilaga 2) till vårdnadshavare då 

eleverna ifråga är under 15 år. Vi har fått ett aktivt samtycke från samtliga elevers 

vårdnadshavare. 

 

Konfidentialskravet 

Konfidentialskravet betyder att ingående personer i undersökningen ska ges 

konfidentialitet och att deras personuppgifter ska behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. De bakgrundsfrågor vi ställer i intervjuerna kan inte på något sätt 

identifieras med personen då vi till lärarna endast ställer frågan vilken årskurs de arbetar 

i och hur länge de har arbetat. Till eleverna ställer vi frågan om ålder och vilken klass de 

går i. I vår undersökning är vi inte intresserade av namn och kön. 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas till 

forskningsändamål. Vi meddelar därför deltagarna att efter avslutad intervju kommer vi 

att transkribera den inspelade intervjun för att därefter sammanställa och analysera 
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resultatet. Efter att uppsatsen har blivit godkänd kommer det inspelade materialet att 

raderas. Informanterna meddelas också i det brev som skickas ut att vår studie kommer 

att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet. Undersökningen ska kunna göras om och resultatet 

bli detsamma (Bryman 2011, s. 49). Validitet handlar om att det som undersöks hänger 

ihop med undersökningens syfte och frågeställning, att det inte faller utanför ramen 

(Bryman 2011, s. 50). 

 

Vi kan dock inte styra över reliabiliteten i denna undersökning då varje individ är unik. 

Bryman menar att det är omöjligt att “frysa” en social miljö för att göra om den på nytt 

(Bryman 2011, s. 352). Om andra respondenter valts hade det med största sannolikhet 

påverkat resultatet. Vid valet av respondenter kan en svårighet vara att urvalet blir en 

liten del av populationen vilket gör att svaren blir mindre uttömmande än om ett större 

urval hade gjorts.  

 

Vi hade i åtanke vid genomförandet av intervjun att den intervjuade personen kunde 

påverka vårt resultat om han/hon inte svarar helt sanningsenligt. Bryman (2011, s. 423) 

menar att en intervju kan skapa nervositet och vara krävande. Den intervjuade personen 

kan även komma att vilja göra ett gott intryck genom att försöka ge oss det “rätta” 

svaret. För en ovan intervjuare är det också lätt hänt att man tappar bort sig och blir 

osäker (ibid.). Därför valde vi att göra en pilotintervju för att vara så förberedda som 

möjligt. 
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6. Resultat 

I det kommande avsnittet presenteras resultatet av intervjuerna med lärare och elever. 

Svaren är tematiserade utifrån intervjufrågorna. Alla lärare och elever presenteras 

separatunder varje rubrik. I slutet av varje tema finns en sammanfattning av alla lärare 

och elevers tankar och svar från intervjuerna. 

6.1 Del 1 Lärarintervju 

De intervjuade lärarna har varit verksamma mellan 9 och 16 år. Genomsnittstiden är 

ungefär 12 år. Ingen av lärarna har någon fortbildning inom sådant som rör 

högpresterande elever. 

6.1.1 Lärarnas definition av en högpresterande elev  

L1 nämner i sin intervju att hen kan urskilja minst två olika grupper av högpresterande 

elever som utmärker sig på olika sätt. Enligt en definition är de högpresterande eleverna 

snabba, klarar alla uppgifter och är tävlingsinriktade. Läraren får en känsla av att de inte 

vill höja sig till en högre tankenivå. 

Det är mer att de hela tiden vill jobba på och göra klart [...] det får inte 

komma till den här motgången där man känner att det blir kämpigt. Då 

tappar de intresset (L1). 

Den andra gruppen kännetecknas av att de även är högpresterande i tanken. De behöver 

mer utmaningar för att de trivs med att göra sitt bästa. De utmärker sig i klassrummet 

genom att de är med på resonemanget och kan föra resonemanget vidare. Dessa elever 

är det viktigare att stimulera med en helt annan uppgift. 

Dom här som bara presterar kan man ge uppgift på uppgift på uppgift och de 

bryr sig egentligen inte om den är för lätt eller inte (L1). 

L2:s definition av en högpresterande elev är att eleven kan läsa bra och läser med flyt. 

En elev som läser med olika röstlägen, har ett brett ordförråd, använder stor bokstav, 

punkt tidigt i sitt skrivande eller skriver sammanhängande texter redan i årskurs 1 anses 

enligt L2 vara en högpresterande elev inom ämnet svenska. 

Att dom utmärker sig just att de är duktiga liksom om man säger så. Att de 

klarar mer än dom andra och att de höjer sig över dom andra (L2). 

Vidare menar L2 att det kan vara svårt att upptäcka de högpresterande eleverna, vilket 

kan leda till att eleverna blir stökiga och bråkiga i klassrummet om de inte får den 

stimulans som de behöver. 
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L3 definierar en högpresterande elev som en elev med ordentlig förståelse för det den 

läser, inlevelse i sin läsning och en god grammatik. Att endast kunna läsa med flyt är 

inte godtagbart anser L3. Vidare framkommer det i intervjun att läraren anser att det är 

någorlunda lätt att se om en elev är högpresterande eller inte då de läser väldigt ofta i 

klassen. 

Det är ganska lätt att se. Man ser på läsningen eftersom man läser så ofta 

(L3). 

L4 beskriver en högpresterande elev som en som visar goda resultat på tester och prov. 

De är ambitiösa och vill lära sig. Eleverna anses vara mycket engagerade och sitter inte 

av tiden som vissa kan göra. De högpresterande eleverna är igång direkt på 

genomgångar och är aktiva. 

Jag kan definiera dom som målmedvetna, engagerade, ansvarsfulla och ja, 

målinriktade (L4). 

L5 beskriver en högpresterande elev som någon som har väldigt lätt för sig och förstår 

det mesta. Genomgångarna i helklass är oftast enkla för eleven och som lärare kan hen 

många gånger skapa en “connection” mellan sig själv och den högpresterande eleven. 

Det innebär att läraren direkt förstår att eleven har förstått undervisningens syfte. Vidare 

beskriver läraren att de högpresterande eleverna stavar rätt, har god läsförståelse, är 

skärpta i alla lägen och hänger för det mesta med i undervisningen. Tre av dessa elever 

som klassificeras som högpresterande låg i framkant även i årskurs 1.  

L6 som innefattar två verksamma lärare som tillsammans med ytterligare en lärare delar 

på alla elever i årskurs 2 i den aktuella skolan, beskriver en högpresterande elev som en 

som alltid ligger över den godkända nivån av de mål som temat eller lektionen 

innefattar.  

Om man tänker sig att ett visst mål för lektionen, eller ett ämne i årskurs två. 

Nu är ju inte det precist baserat på vad som ingår i årskurs två men man har 

ju en tanke om vad de minst ska göra för att nå godkänd nivå. Då ligger de 

över den nivån (L6). 

Vidare uppger de båda att högpresterande elever kan utmärka sig lite olika. En del 

elever som lärarna vet kan prestera mycket väljer att inte göra det, medan en del uppges 

synas och höras mycket. L6 nämner även att en del känner till sin förmåga men tar sig 

inte an utmaningarna som ges på riktigt, utan nöjer sig med att hen kan saker. Om dessa 

elever väljer att inte anstränga sig, kan lärarna se att de andra eleverna närmar sig dem 

från årskurs 1 fram till årskurs 2. Kunskapsspannet kan i och med det minska mellan de 

elever som lärarna anser är högpresterande och lågpresterande. 

Högpresterande elever uppges även svara väldigt frekvent på alla frågor, de producerar 

mycket text, läser mycket och gärna svårare texter i jämförelse med de andra eleverna. 



 

31 

 

De går framåt i en högre takt, vilket skiljer dem ifrån de andra. Vid diskussioner inom 

ett visst arbetsområde utvecklar de sina resonemang och reflekterar bra i jämförelse med 

andra, säger den ena läraren. De högpresterande eleverna enligt denna definition tar 

emot kunskap väldigt lätt och ofta på egen hand genom att läsa och lyssna mycket. De 

har en förmåga och drivkraft till att vilja veta mycket och beskrivs av båda lärarna som 

vetgiriga.  

Sammanfattning 

Det framkom i intervjuerna att det finns flera olika uppfattningar bland lärarna om hur 

man definierar en högpresterande elev. I intervjuerna framkommer beskrivningar av en 

högpresterande elev som en som:  

 Kan föra resonemang i klassrummet 

 Tar emot kunskap lätt och ofta på egen hand 

 Läser bra, har förståelse för det eleven läser samt läser med flyt 

 Har god läsförståelse  

 Stavar rätt och skriver sammanhängande texter redan i årskurs 1  

 Har god grammatik  

 Producerar mycket text, läser svårare texter,  

 Är målmedveten 

 Är engagerad  

 Är ansvarsfull, aktiv och hänger med på lektionen  

 Ligger över den godkända nivån av de olika målen läraren har  

 Är vetgirig och nyfiken.  

Alla lärarna definierar en högpresterande elev som “duktig”.   

Däremot anger tre av de intervjuade lärarna att högpresterande elever kan utmärka sig 

på olika sätt och de delar gärna in högpresterande i två grupper med avseende på hur de 

utmärker sig. En del utmärker sig genom beskrivningen ovan, medan den andra gruppen 

av högpresterande elever beskrivs som de som kan prestera mycket men väljer att inte 

göra det alla gånger. De kan känna till sin förmåga men tar sig inte an utmaningarna. 

Dessa elever uppges kunna vara bråkiga och stökiga under lektionen.  

6.1.2 Lärarnas strategier för att tillmötesgå högpresterande elever 

L1 menar att det är betydelsefullt att planera lektionen genom att försöka locka till ett 

intresse hos eleverna och belyser elevnära texter som eleverna kan känna igen sig i. 

Läraren tar upp ett exempel där en elev säger: “om jag skulle skriva om lastbilar, då 

skulle jag skriva jättemycket”. L1 låter ofta eleverna först arbeta tillsammans, sedan två 

och två och därefter enskilt. L1 uppger att de nu arbetar med bokstavsinlärning och de 

elever som redan kan detta har fått börja med läsförståelse. Vidare menar L1 att det 
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oftast blir så att nivån höjs för högpresterande elever. I svenskan kan även läseboken tas 

till om eleven är färdig med en uppgift men L1 tycker att hen alltid hittar något som tar 

eleven till en högre nivå som till exempel skriva en ny text, skriva mer, göra en bildtext 

eller en berättelse. L1 jobbar mycket med skönlitteratur och faktatexter i början då det 

är något som gör eleverna intresserade.  L1 kan känna ibland att eleverna får arbeta med 

lite för lätta uppgifter då L1 inte har hittat någon bra lösning så att det blir smidigt och 

bra. Att dela in eleverna efter vad de kan ser L1 som något bra. Genom att en 

lågpresterande och en högpresterande elev får läsa tillsammans får den lågpresterande 

en “dragare”. Det är också viktigt att den högpresterande också får arbeta med någon 

som “drar” ibland. Oftast delar L1 in eleverna i hur de presterar så att de kan höja 

varandra.  

L2 menar att det är bra att hålla lektionerna gemensamt, men de elever som klarar mer 

kan få utveckla sin uppgift mer än de svagare eleverna. Detta medför att man kan hålla 

en individuell nivå i klassrummet. 

Nu kan jag ju kräva mindre av vissa och kräva mer av andra för att det ska 

bli individuellt (L2). 

Vidare tycker L2 att det är bra om högpresterande elever får arbeta tillsammans om det 

är grupparbete då de kan stärka varandra. Arbete tillsammans med en elev som är 

lågpresterande kan medföra att den högpresterande styr arbetet och inte utvecklas på 

samma sätt som de skulle gjort annars. 

L3 berättar att högpresterande elever ofta läser högt för klassen, läser i långa 

kapitelböcker i läxa och skriver meningar till, vilket arbetsmässigt skiljer dem åt från 

resten av klassen. Det förekommer att de får ett annat material att arbeta med under 

lektionerna såsom årskurs 3:s läsebok. De får även diskutera mer, hjälpa kompisar och 

skriva mer komplicerade texter uppger L3. Läromedlen är svårare överhuvudtaget. Att 

nöta på med det som eleverna redan kan anser läraren inte är till någon fördel utan låter 

dem istället hoppa över saker som de redan kan. Delar inom ämnet svenska inom vilka 

eleverna inte är fullärda, sätts istället punktsatser in för att befästa kunskaperna 

ordentligt hos dem. Detta görs på alla elever i klassen. 

När L4 planerar sina lektioner delar hen ofta in eleverna i kunskapsnivåer. Detta görs i 

arbete med halvklass då L4 kan anpassa genomgångar efter var eleverna ligger 

kunskapsmässigt. L4 lyfter fram rutiner som viktigt för att eleverna ska veta hur läraren 

vill ha det och vilka förväntningar som finns. L4 menar att man måste räkna med att 

elever hinner olika långt beroende på vad uppgiften är och man kan inte pressa eleverna 

att göra samma saker då L4 menar att man ”knäcker eleverna”. 

Vi gör ju extra anpassningar utefter varje barns förutsättningar om det finns 

behov (L4). 
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När eleverna blir klara lyssnar L4 ofta på vad eleverna har för idéer om vad de vill göra. 

Det kan vara allt ifrån att renskriva på dator eller läsa bok. Att låta eleverna vara 

kreativa är något som L4 lyfter fram. Att låta eleverna få utrymme, våga ta för sig och 

våga komma med egna idéer är också viktigt.  

Om eleverna ska läsa en text tillsammans kan L4 dela in eleverna så att en god läsare 

arbetar med en svag läsare för att de ska kunna höja varandra.  

L5 använder sig av ett material som heter Pilen.  

Pilen är ju ett material som man jobbar med, nivåanpassat material skulle 

man kunna säga (L5). 

Pilen är ett läromedel för grundskolan där eleverna tränar språket i tal, läsning och 

skrift. Det gör det lätt för läraren att individualisera menar läraren då hen kan utgå ifrån 

varje elevs förutsättningar, även elever som behöver utmaningar. Laborativa övningar, 

dataprogram och arbetsblad förekommer i arbetet med Pilen.  

Läraren berättar att eleverna även arbetar med samma material och uppger som exempel 

texter. Det som kan skilja är att en del får svara på mer avancerade frågor. Dock 

förekommer det att en del elever har svårare läsförståelsetexter:  

Men vissa har ju svårare, det vill säga att se lite mellan raderna. Att man får 

tänka lite mer. Så lika material har de (L5). 

L5 använder sig av fyra olika böcker bestående av fyra olika nivåer. Böckerna innefattar 

läsförståelse och läraren checkar av dem en och en. Skulle eleverna bli klara med 

lektionens huvudmål finns stenciler uppkopierade i klassrummet såsom korsord.  

Det finns alltid något arbeta med (L5). 

L6 använder sig ofta av nivåanpassat material för att eleverna ska få vara på sin nivå i 

ämnet svenska. Pilen är ett av materialen och det är lärarens eget beslut om hen vill 

implementera material i klassen, inte skolans beslut. 

Å de är både arbetsblad och andra övningar som man går och hämtar själv. 

Jobbar själv, parvis eller i grupp och sen får man rättat då för att kunna gå 

vidare. Man kan ställa in nivån vart man ska börja men nu har vi gjort som 

så att alla börjar från “scratch”. Så att nästa år kanske man ställer in nivån 

och då ska de börja rätt högt upp på nivåskalan om man är duktig [...] man 

behöver inte jobba igenom all utan man kan göra ett nivåtest och så får man 

se vilken nivå man kan hoppa in på [...] Problemet kan ju däremot vara att de 

[eleverna] inte kan alla ord. De med svenska som andraspråk. Så därför har 

vi kört hela nu [från start] för att man ska få massa ord nu också. Hade det 

varit enbart svenska elever, svenska som modersmål, så kan man ju kanske 
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hoppa över lite, men nu missar man ju massa ord de här som inte har de 

(L6). 

Lärarna berättar även att läsläxan är individanpassad. Stjärnsvenskan heter böckerna 

eleverna använder sig av och de behandlar olika nivåer, såsom mängden meningar, 

längden på meningarna och hur avancerade orden är. De högpresterande eleverna 

befinner sig på nivå åtta och nio av de totala 18 nivåer som finns till förfogande, medan 

de svaga läser böckerna på nivå två och tre. Redovisningen av läsläxan ter sig lika för 

alla eleverna där de får skriva minst tre sammanfattande meningar om vad texten 

handlar om.  

Drakboken är ett annat material hela klassen jobbar med. Materialet innefattar 

både svensk- och matematikövningar. Lärarna uppger att de finns många 

svenskövningar, bland annat läsförståelsekort i olika nivåer. 

De finns olika läsförståelsekort och de är också graderade från A1 A2, A3, 4, 

5, 6, 7. De är ju de som är på en nivå, sen byter man till 2 och så vidare [...] 

De som är högpresterande börjar inte med A1 utan då för de börja på sin 

nivå i stället (L6). 

Inom skrivundervisningen i svenska individanpassar lärarna genom att eleven, beroende 

på hur mycket eleven kan skriva, får skriva olika längd på texterna. De som anses ha 

kommit riktigt långt i sitt skrivande ges stöd i att träna på annat än att skriva en 

sammanhängande text. Styckeindelningar och sammansatta ord uppges som exempel 

och lärarna menar att detta inte är något stort besvär att hjälpa dem på traven med.  

Det går att utveckla mycket. Vi läser en högläsningsbok som heter “Mini” 

och vi läser ett kapitel i veckan. Jag läser högt först och sedan läser det två-

och-två, och då har vi arbetsböcker som vi jobbar med i det där [...] och de 

här högpresterande som kommit långt, när de blir klar med arbetsuppgiften 

ganska fort, då brukar jag ge extrauppgifter som exempelvis att nu vill jag att 

du skriver fyra meningar om vad själva kapitlet handlade om. Så det går ju 

att utveckla den biten så att de kan utmanas lite mer (L6). 

Att de är inne i en period då de skriver väldigt mycket gör att lärarna kan ge eleverna 

olika kommentarer på texten för att utveckla den. Medan en del strävar efter att skapa 

korrekta meningar kan andra få i uppgift att involvera mer adjektiv och värderingar i 

texten som gör att den blir fylligare uppger lärarna. Ofta hinner de högpresterande 

skriva fler texter än resten av klassen. Individanpassningar åt dessa elever kan även 

ådstakommas genom att elever ges frågor som kräver förmågan att läsa mellan raderna 

på en del texter och övning i att försöka förutspå vad som kommer att hända. En av 

lärarna uppger även att eleverna tränar på att skriva mening/meningar till en bild. För en 

högpresterande elev kan detta verka relativt enkelt och de får då skriva en kort berättelse 

till istället. 
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Sammanfattning 

Det framkommer i intervjuerna att det finns stor variation i lärarnas strategier för att 

tillmötesgå de högpresterande eleverna. Trots detta tycks det finnas några gemensamma 

nämnare för hur lärarna väljer att arbeta. Tre lärare anser att nivågruppering används i 

undervisningen och lyfter det även som positivt då det bidrar till att de högpresterande 

eleverna höjer varandra. Samtliga lärare framhåller även att högre krav ställs på de 

högpresterande eleverna även om kraven ter sig olika från lärare till lärare. Några menar 

att de högpresterande eleverna får fördjupade uppgifter som till exempel att utveckla sin 

skrivuppgift. Tre lärare uppger att de använder sig av nivåanpassat material såsom 

Pilen, Drakboken och Stjärnsvenskan. Dessa material är självinstruerande för eleven. 

Endast en av lärarna uppger att hen låter elever arbeta i läromedel för de högre 

årskurserna.  

6.1.3 Lärarnas uppfattning om uppdraget att anpassa undervisningen efter 

alla barns behov 

L1 tror att ingen lärare kan svara att det är ett lätt uppdrag att anpassa undervisningen 

efter alla barns behov. 

Det blir ju lätt så att man fokuserar mycket på dom här som behöver mer så 

att säga. Man vill ju så gärna att dom ska hänga med också [...] så att dom 

här som är högpresterande blir det väl lite så att man förser med 

extrauppgifter som kanske inte är riktigt genomtänkta [...] man glömmer bort 

att tänka på det lite grann (L1). 

L1 tror även att många lärare tänker att alla ska klara godkänt. Istället för att höja de 

elever som redan är högpresterande är det viktigare att få med alla.  

Det är ju hemskt svårt att hinna räcka till till alla (L1). 

L2 uppger att det är viktigt att vara uppmärksam som lärare. Om eleverna inte får den 

stimulans de behöver är det lätt att de blir stökiga. Det gäller även att känna eleven för 

att man inte ska förse dem med uppgifter som knäcker dem. Att vara själv på 24 elever 

ser L2 som ett svårt uppdrag.  

Det är mitt uppdrag att dom ska klara av skolan och att de ska tycka att det är 

kul (L2). 

L3 har ingen kompetensutveckling inom högpresterande elever men menar att hen har 

utbildning inom ämnet svenska. Att anpassa undervisningen efter alla barns behov kan 

ibland vara svårt anser L3. Som lärare kan det vara “svårt att räcka till”, även om hen 

menar att det är ett måste från lärarens sida. Att tiden också är ett dilemma många 

gånger framkommer i intervjun. I och med att eleverna ligger på olika kunskapsnivåer 
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krävs det mer planering för att kunna tillgodose allas behov menar L3. Oavsett vilken 

kunskapsnivå eleven befinner sig på, menar klassläraren att alla elever behöver en 

progression, och utmaningen för L3 är att få de högpresterande att gå framåt och inte 

bara bli godkända. I nuläget anser L3 att det fungerar bra.  

En viktig faktor i stora klasser är att kunna dela klassen, förslagsvis genom fritids eller 

idrotten, för att på så vis få färre elever i klassrummet och därmed hinna med alla. L3 

fyller i att det inte behöver innebära nivågruppering utan bara ett exempel på möjliga 

åtgärder.  

Hur L3 väljer att arbeta beror lite på hur de högpresterande barnen är 

... kan man ju ta material från högre årskurser [...] det beror lite på vad det är 

för barn, man måste försöka hitta något som i detta fall passar dessa två 

tjejer. Det är inte bara att stegra i åldrarna é (L3).  

Läraren menar att man som lärare inte alltid kan ta till läromedel för högre 

årskurser även om det är något hon implementerar i sin klass. De 

högpresterande eleverna i årskurs 1 använder för närvarande läromedel 

lämpade för årskurs 3 i svenska. 

Att PISA:s senaste resultat visar att elever har blivit bättre i läsförståelse – men 

att det är de lågpresterande som bidragit till denna ökning medan de 

högpresterande har stannat av – tror L3 beror på att skolan ger mycket mer 

resurser och stöd till de svaga i undervisningen. 

Man lägger så mycket krut på de svaga. Tyvärr är det så (L3). 

L4 uppger att det krävs stor erfarenhet och kunskap hos läraren för att låta eleven 

utvecklas på sin nivå. 

Man får ju inte vara rädd för att låta eleverna ligga på olika platser (L4). 

Idag tycker inte L4 att det är ett svårt uppdrag att anpassa undervisningen efter varje 

barns behov då hen har jobbat så pass länge och hittat sin metod. L4 uppger dock att det 

har varit en svårighet tidigare då det krävs många olika anpassningar i ett klassrum. I 

början kände L4 att det krävdes mycket papper som kunde delas ut till de elever som 

blev klara men så jobbar inte L4 nu då formativ bedömning är ett stort inslag i 

undervisningen. Nu pratar lärare och elev mer om texter och vad som kan förbättras. 

Hen pratar även mycket med eleven om vad han/hon vill lära sig mer av för att det ska 

bli ett lustfyllt lärande. 

L5 menar att den kunskapsmässigt stora spridningen i lärarens klass skapar svårigheter 

för läraren då hen vill ställa rimliga krav på alla sina elever vilket innebär olika krav 

beroende på elev. Trots att L5 uppger att detta är en svårighet anser hen att det fungerar 
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bra för närvarande med att utmana eleverna på deras nivå. Möjligen ställer L5 för höga 

krav på de “lägre” påstår hen men tror inte att någon elev mår dåligt av det. Att anpassa 

undervisningen innebär mycket jobb för läraren.  

Kollegor i form av specialpedagoger är enligt L5 betydelsefulla i uppdraget att anpassa 

undervisningen till de högpresterande eleverna.  

Hen kan komma ner i klassrummet om jag är tveksam och reda ut om 

personen i fråga skulle kunna fixa den specifika saken eller inte. Så det är en 

bra axel att luta sig mot om jag känner mig osäker. Hen är en klippa (L5). 

L6 ser övervägande fördelar med att det finns högpresterande elever i en klass då de 

drar upp nivån i klassrummet menar de.  

De drar med sig de andra genom att de visar sitt resonemang och de jämför 

och utvecklar saker [...] jag skulle säga att för de som ligger på ungefär 

medel så är det jättebra att dom har några som ligger här uppe. Det som är 

för dem som presterar väldigt lågt är att de blir som natt och dag i stället 

(L6). 

Det som lärarna menar inte är till fördel alla gånger är att kunskapsspannet mellan den 

svaga respektive starka kan bli för brett, vilket innebär att någon stundtals kan få det för 

svårt eller för lätt om inte undervisningen individanpassas.  

Om man har helklass så blir det ju att man måste lägga sig på en viss nivå för 

att alla ska hänga med. Man måste ju ha med det som har svårt att lyssna 

också [...] hade man bara högpresterande i en klass då skulle man ju kunna 

lyfta diskussionen till en annan nivå också (L6). 

L6 menar att de högpresterande eleverna blir färdiga relativt snabbt vilket innebär att 

lärare måste ha något extra att ta fram när de är klara. De behöver också en annan form 

av återkoppling när klassen skriver texter exempelvis. Lärarna anser däremot att de 

erbjuder lektioner inom svenskan där eleverna kan vara på sin egen nivå i och med att 

de använder sig utav självgående material såsom arbetsmaterialet Pilen, Stjärnsvenska, 

Drakboken etc. 

Båda har under sina aktiva år som lärare jobbat på både låg- och mellanstadiet. De har 

båda upplevt att det är lättare att vara förberedd med material i lågstadiet än i de högre 

åldrarna. Varför kan de inte riktigt svara på mer än att de tror att planeringstiden kan 

vara en faktor. Att tiden räcker åt att planera i nuvarande gemensamma tvåan menar de 

har att göra med att de jobbar som ett arbetslag. Lärarna ansvarar för olika delar vilket 

innebär att de inte behöver planera alla ämnen själva.  

I intervjuerna framkommer det även att lärarna anser att det är en större utmaning i 

årskurs 1 än i årskurs 2 att undervisa elever med olika kunskaper. I ettan förekommer 
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det mer högläsning från lärarens sida, där diskussion av texten sker gemensamt. I tvåan 

kan de flesta läsa själva. Eleverna blir mer självinstruerande och är inte längre beroende 

av läraren vilket minskar utmaningarna.   

Sammanfattning  

Det framkommer i fyra lärarintervjuer att det är svårt att anpassa undervisningen efter 

alla barns behov. En del beskriver sig själva som otillräckliga och en annan uppger att 

det var svårt som nyexaminerad lärare att anpassa undervisningen men att erfarenheten 

gör arbetet att anpassa efter elevens behov lättare med tiden. L1 medger att 

extrauppgifter ibland kan ges ut till högpresterande elever som inte är riktigt 

genomtänkta. Att det krävs mer planering för de flesta lärarna i och med anpassningar 

innebär att tiden blir ett dilemma många gånger för lärarna. L6 anser däremot att tiden 

räcker åt att planera. Bidragande orsaker till detta menar de kan vara att de ansvarar för 

olika ämnen sinsemellan och att de jobbar på just lågstadiet, vilket bidrar till ökad 

planeringstid. Att högpresterande elever inte alla gånger tillgodoses eller stimuleras kan 

också bero på att skolan jobbar för att alla ska bli godkända. Lärarna lägger sig därför 

på en “mittemellan-nivå” för att få så många som möjligt att hänga med under 

lektionerna. Trots detta ser lärarna positivt på att ha högpresterande i klassrummet då de 

drar upp nivån många gånger. 

Självinstruerande material kan vara ett hjälpmedel i undervisningen för läraren då 

eleverna får jobba utifrån där de är kunskapsmässigt. 

6.1.4 Lärarnas uppfattning av skolans betydelse för möjligheterna att 

tillgodose högpresterande elevers behov 

L1 menar att det läggs mer tid på de lågpresterande eleverna än de högpresterande. De 

högpresterande eleverna får då inte utmaningar som gör att de höjer sig. L1 uppger att i 

stort sett all tid för specialläraren läggs på de lågpresterande eleverna då tiden inte 

räcker till. Diskussioner uppkommer kring de högpresterande eleverna då L1 och L2 

jobbar parallellt i varsin årskurs 1 och har ett gott samarbete. L1 menar att det krävs tid 

att diskutera detta tillsammans. 

L2 uppger att speciallärare koncentrerar sig på de lågpresterande eleverna då tiden inte 

räcker åt till alla elever. L2 menar att det är klart att man kan ta hjälp av specialläraren 

om man undrar över något men det är klasslärarens ansvar att de högpresterande 

eleverna stimuleras. 

L3 uppger att skolan har inriktat lite mer fokus på de högpresterande eleverna sedan 

lågstadiesatsningen implementerades ute i skolorna. Läraren som är tillsatt genom 

lågstadiesatsningen används på L3s skola som en speciallärare som undervisar både 

elever som anses behöva extra stöd och de elever som kräver utmaningar enskilt. 
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Läraren uppger att det är upp till varje enskild klasslärare att bestämma hur de vill 

använda tiden de tilldelas av läraren som är insatt genom lågstadielyftet. Vidare är det 

olika hur skolan tillgodoser högpresterande elevers behov. Kollegorna är en bidragande 

faktor till hur den enskilda läraren planerar undervisningen. Det kan se olika ut från 

läsår till läsår.  

Läraren tycker inte att rektorn har någon inverkan på hur lärarna kan utmana 

högpresterande men tillägger även att ansvaret ligger mest på lärarna. Inte heller sker 

något samarbete med specialpedagog. 

Nej inte alls där, utan det är ju de lågpresterande som behöver nötning inom 

läsning exempelvis som får hjälp av specialpedagog (L3). 

Vem som har tagit beslutet om att lågpresterande elever ska få stöd av specialpedagog 

har L3 inte något tydligt svar på, mer än att hen misstänker att tiden inte räcker till och 

att lågpresterande är svårare att nå i helklass. 

L4 menar att speciallärare måste prioritera dem som till exempel inte har knäckt 

läskoden, de som har dyslexi och de som har läs- och skrivsvårigheter eftersom tiden 

inte räcker till. H4-tester är något som specialläraren går in och gör med alla elever. Då 

tiden inte räcker till hinner inte specialläraren med att träffa varje elev enskilt. 

L5 anser inte att skolan har någon inverkan på hur lärarna utmanar de högpresterande 

eleverna och medger att det hade kunnat vara mycket bättre. Speciallärarna på skolan 

undervisar inte någon högpresterande elev. Däremot tycker L5 att hen kan få mycket råd 

och stöd av en speciallärare om sådant som rör de högpresterande eleverna. På frågan 

om specialläraren ofta är inne i klassrummet så svarar L5 att de svaga prioriteras vid de 

tillfällena. 

Så blir det ju tyvärr. Det specialläraren gör är att ge mig råd om jag har 

någon fundering, exempelvis om jag kan kräva mer av en elev, och då 

kommer hon och checkar av om det om jag kan det eller ej (L5). 

Vem/vilka i skolan som tagit beslut om att det är de lågpresterande som ska prioriteras 

först hos speciallärarna/specialpedagogerna är oklart. Däremot tror L5 att målet är att 

alla ska bli godkända och att det kan vara anledningen, vilket är synd anser läraren. 

Precis som L3 har även L5 genom lågstadiesatsningen sett till att de starkare eleverna i 

klassen får extra utmaningar. Om skolan däremot är underbemannade, det vill säga att 

någon är sjuk, prioriteras lågstadielyftets lärares egentliga huvudsyfte bort, för att 

istället täcka upp luckan i verksamheten. Detta orsakar dilemman för de högpresterande 

då utmaningarna uteblir. Att det saknas behöriga klasslärare under den pågående 

terminen har inneburit att inget lågstadielyft existerar på skolan för närvarande uppger 

L5. 
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Läraren säger att under ett medarbetarsamtal med rektorn har uppmanats att visa 

“framfötterna”, men menar vidare att det inte finns någon utmaning att ta sig an för att 

göra detta. Vidare fyller läraren i att hen vurmar mycket för svenska och önskar att få gå 

svenskalyftet. Dock lyckas inte svensklyftet hitta någon handledare vilket resulterar att 

utbildningen har ställts in.  

L6 upplever inte att det i skolan diskuteras något om de högpresterande eleverna utan 

det är inom klassens ramar som detta sker. Lärarna uppger att de inte pratas eller 

diskuteras något om de högpresterande eleverna på konferenser, möten eller dylikt 

samtidigt som de menar att det är upp till dem själva att se till att de högpresterande 

eleverna får den utmaning som de ska få. Att skolan inte tillhandahåller några 

specialpedagoger för tillfället, har ingen påverkan på de högpresterande eleverna då de 

tidigare inte har haft något huvudfokus på dem utan på de lågpresterande inom skolans 

verksamhet.  

Skolan som dessa lärare arbetar på använder också lågstadielyftet som stöd, liksom L3:s 

skola. Resursen är däremot inte utbildad och inte heller insatt för något specifikt utan 

fyller olika funktioner beroende på hur situationerna ser ut under dagen. 

Eftersom skolan är väldigt mångkulturell är ordförståelsen stundtals ett hinder för elever 

som egentligen är väldigt ambitiösa och duktiga. Studiehandledningen behövs i och 

med detta för dem så att de kan förstå en text. Studiehandledning finns oftast för de 

äldre åldrarna i klassrummet berättar de och menar vidare att lågstadiet inte är lika 

prioriterat. Skolan har beslutat om detta. Språkstödjare finns på skolan på de vanligaste 

språken på skolan som exempelvis arabiska och somaliska.  

Sammanfattning 

Samtliga lärare menar att det läggs mer tid och resurser på de lågpresterande eleverna än 

på de högpresterande eleverna bland annat för att inte tiden räcker till och att en del 

lärare lägger mer tid på att alla elever ska bli godkända. Rektorerna och skolorna har 

ingen inverkan på hur de högpresterande elevernas behov tillgodoses men majoriteten 

av lärarna uttrycker att det är läraren själv som bär ansvaret för att de högpresterande 

eleverna utmanas och stimuleras. 

6.1.5 Lärarnas åsikter om vad skolan kan bidra med för att tillgodose de 

högpresterande elevernas behov 

L1 önskar att nationella proven skulle vara utformade så att de högpresterande eleverna 

kunde visa att de kan prestera bättre. Nu är det utformat på en lägsta nivå vilket gör att 

det är svårt att hitta dessa elever. Det skulle vara bra om det fanns en nivå till om eleven 

klarade den nivån som alla ska klara. Om läraren skulle organisera om arbetssättet 

skulle läraren tänka i nivåer redan från början av planeringen. 
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Man har ju tänkt i dom här banorna några gånger men ramlat tillbaka eller 

man glömmer bort det (L1). 

L1 tycker det är bra att man kan utbyta idéer med kollegor och menar att man skulle 

kunna göra det i högre utsträckning än vad man gör idag. Att skolan blir mer 

digitaliserad upplever läraren som positivt då det ger en mer möjlighet att kunna arbeta 

med olika nivåer. L1 skulle vilja ha mer kunskap om hur man stimulerar och utmanar 

högpresterande elever. 

L2 upplever att ett samarbete med parallellklassen skulle fungera några lektioner i 

veckan. Att lärarna delade in eleverna efter tre olika nivåer där fritidspedagogen var 

med och hjälpte till. Genom att göra detta skulle man kunna ha olika nivåer på 

genomgångar. L2 önskar också mer kunskap om hur man stimulerar och utmanar 

högpresterande elever. 

L3 anser att hen har hittat en strategi som leder till att alla utmanas på sin nivå. Däremot 

önskar läraren att det skulle vara mer samarbete mellan parallellklasserna: 

Jag skulle vilja gruppera dem mer tillsammans med parallellklassen. Att 

kunna jobba så att man får ägna mer tid åt dem som behöver mer 

utmaningar. Att få egentid med dem. [...] fast man inte ska nivågrupper så 

skulle jag vilja de. De är både och. Inte hela tiden för de måste också få 

utmaningar i att hjälpa varandra och få stöd av varandra (L3). 

Kompetensutbildning är något L3 önskar att lärarna skulle få i alla ämnen. 

L4 vill undervisa som hen gör idag då hen känner sig trygg och har hittat en modell som 

passar. L4 tycker dock att det skulle varit mer pedagogik, metodik och didaktik i 

lärarutbildningen. L4 tror att det är erfarenheten som gjort att hen känner sig trygg.  

L5 känner att det finns stöd att få av specialpedagogerna på skolan. Däremot tillämpas 

det inte någon specialundervisning på de högpresterande eleverna med speciallärarna. 

Läraren önskar mer fortbildning i hur de kan bemöta och individanpassa elever med 

olika behov då L5 i nuläget inte känner att de ges någon kunskap från skolans håll inom 

detta. L5 önskar även en uppdatering av läromedlen i skolan. L5 menar vidare att det är 

hens ansvar att hitta nytt läromedel men har inte funnit något som är lämpat för alla 

eleverna i hennes klass ännu, svaga som starka.  

Att personen som är insatt inom lågstadielyftet får agera vikarie om någon klasslärare är 

sjuk, leder ofta till att tilltänkta utmaningar för de högpresterande eleverna bortgår. 

Detta tycker L5 är synd och menar att en kontinuitet på skolan hade varit till fördel för 

dessa elever, och är något hen vill ska bli bättre. 

L6 känner sig både säkra och trygga i hur de undervisar då de har varandra att diskutera 

med angående saker som rör undervisningen. De delar också upp ämnena emellan sig, 
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vilket underlättar mycket för dem. Trots att den stora klassen delas upp i tre olika 

grupper sker ingen nivågruppering inom svenskan. Däremot kan nivågruppering ske 

inom ämnet matematik. De anser att det skulle kunna vara bra ibland att kunna göra så 

även inom svenskan tycker de. Däremot menar de inte att grupperna behöver vara 

konstanta då lärarna ska finnas till för alla. 

L6 önskar även specialpedagoger till skolan vilket inte finns. Dessa skulle kunna 

tillgodose både de lågpresterande och de högpresterande eleverna med specialanpassad 

undervisning. Idéer och förslag på hur lärare kan utmana och arbeta med de 

högpresterande eleverna anser de båda är något man som lärare inte kan få för mycket 

av. 

Att få tillgång till översättningar av fler läromedel ligger också på lärarnas önskelista. 

De tror att de andraspråkselever som de tror kan bli duktiga, skulle komma framåt om 

de fick betydligt mer svenska översatt till sitt språk. 

Sammanfattning 

Sex lärare anser att de skulle vilja ha mer utbildning i hur de kan tillgodose de 

högpresterande eleverna då de menar att de inte kan få för mycket kunskap om det. 

Hälften av de intervjuade lärarna medger även att de skulle vilja ha mer samarbete med 

kollegor och parallellklass för att utbyta idéer och dela in dem i olika grupper. 

Olika former av nivåanpassningar tycks tilltala de flesta lärare. Fem av sju lärare skulle 

kunna tänka sig att jobba mer nivågrupperat i klasserna. Om en lärare fick 

omstrukturera sitt arbete skulle hen tänka i nivåer redan i början av planeringen. Lärarna 

menar att tester, diagnoser, läromedel, nationella prov med mera skulle kunna utformas 

i olika nivåer då de för närvarande ofta innehar endast en kunskapsnivå.  

Mer stöttning av specialpedagoger och resurser inom lågstadielyftet hos de 

högpresterande eleverna framkommer även som önskemål från hälften av lärarna.    

6.2 Del 2 Elevintervju 

6.2.1 Högpresterande elevers allmänna upplevelse av svenskämnet 

E1 tycker att svensklektionerna är ganska roliga och enkla. Får eleven välja så föredrar 

hen att skriva i stället för att läsa då läsning förekommer mer hemma för denna elev. Att 

jobba självständigt är något E1 föredrar med motiveringen att hen anser att det funkar 

bäst för hen själv. 

E2 tycker att det är ganska roligt med ämnet svenska och anser sig själv gå fort fram i 

arbeten som innefattar svenska. Eleven föredrar skrivning framför läsning. Varför kan 

däremot inte eleven svara på.  
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E3 har delade uppfattningar gällande om undervisningen är lätt eller svår. Däremot 

tycker E3 att svenskan är rolig. Stavning är något eleven skulle vilja träna mer på medan 

läsningen är allra roligast. Berättande texter är något E3 föredrar framför faktatexter. 

E4 tycker ämnet är lätt och beskriver svenska som “jätterolig”. Att E4 läser varje dag är 

en bidragande orsak till att svenskan blir lite väl lätt ibland uppger hen. E4 berättar att 

det är lika roligt att jobba själv som i grupp. Däremot föredrar E4 att jobba självständigt 

med motiveringen att hen då får bestämma idéerna själv och kan undvika oenigheter.  

E5 tycker det mesta i svenskan är roligt och lätt förutom synonymer. Eleven tycker 

svenskan är viktig i och med att hen får lära sig nya ord. E5 menar att hen inte kan så 

många ord på grund av att svenska inte är E5s förstaspråk men uppger att hen lär in nya 

ord fort. E5 föredrar att jobba självständigt även fast det är roligt att stundtals jobba i 

grupp. Att läsa är det allra bästa. 

E6 tycker ämnet svenska är relativt lätt. E6 är intresserad av det mesta vilket gör att E6 

tycker det mesta är roligt. Eleven föredrar dator i och med att hen kan skriva längre 

texter och därmed undvika skrivkramp. E6 läser mycket både i skolan och på fritiden. 

Tjocka böcker är att föredra. Senaste boken innehöll över 300 sidor. Att E6 vill bli klar 

med huvudsysslan under lektionen resulterar i att eleven tycker det är roligast att jobba 

själv för att undvika att någon klasskompis ska bromsa arbetstempot.  

E7 upplever att skolan är rolig dock kan svensklektionerna ibland vara tråkiga och lätta. 

Varför svensklektionerna är tråkiga vet E7 inte. E7 tycker om att skriva för hand och att 

jobba i grupp.  

E8 tycker att svensklektionerna är roliga och lätta då E8 jobbar väldigt hårt med 

svenskan. Att jobba ihop med andra tycker E8 är jätteroligt. 

E9 beskriver att skolan är rolig och även ämnet svenska. E9 tycker att svenskan är lätt 

då hen redan kan mycket av det som undervisas men uppger att det finns saker kvar att 

lära sig som bland annat rättstavning. 

E10 tycker att skolan är rolig och att svenskan är ett av de ämnena som är roligast. 

Svenskan är även ganska enkel. Läsa påstår E10 är roligt men det kan vara svårt med 

vissa ord. 

Sammanfattning 

Samtliga elever beskriver ämnet svenska som enkelt. Nio av tio elever uppger att det är 

ett roligt ämne, resterande upplever ämnet tråkigt. Det är en stor variation på vad 

eleverna tycker om att göra i ämnet svenska. 
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6.2.2 Elevernas beskrivning av sin svenskundervisning 

E1 Eleven beskriver undervisningen som enkel och klassen jobbar ofta i en svenskbok 

som eleven inte minns namnet på. Boken innefattar både läsning och skrivning och 

eleverna jobbar samtidigt, sida för sida, i den. Blir någon klar före de andra får eleverna 

i klassen läsa bänkbok. Eleven uppger att alla i klassen har en bänkbok i bänken. Bok 

och genre får de välja själva inne i skolans bibliotek. Har eleven läst klart boken får en 

recension av boken göras av varje elev. Att läsa bänkbok uppges vara roligt. 

Klassen arbetar ofta med likadana uppgifter. De läser för det mesta samma texter. 

Läsförståelsetexterna uppger eleven är lika för alla. Är eleven däremot inte klar med 

något sedan föregående lektion får eleven göra klart det efter att de har gjort klart 

lektionens huvudmoment. Eleven uppger även att de ofta jobbar självständigt efter att 

läraren givit dem instruktioner i helklass om vad lektionen ska innehålla. 

E2 uppger att de ofta jobbar självständigt i klassrummet:  

Det är mer själv. Liksom att vi skriver berättelser själv (E2). 

När eleven får frågan om eleven kan beskriva vad de jobbar med under lektionerna som 

innefattar ämnet svenska svarar eleven att de arbetar i en svenskbok. Svenskboken 

innehåller textfrågor och massa annat säger eleven och ger exempel på att de får träna 

på tj-ljudet. Eleven nämnde även att alla i klassen jobbar i boken samtidigt, sida för 

sida. Blir någon elev klar får de ofta ta fram bänkboken. Bokrecensioner är något alla 

elever i klassen får skriva efter att de har läst ut sin bänkbok. Eleven berättar att hen 

sällan läser faktaböcker men nämner att faktaböcker får användas som bänkbok. Eleven 

uppger att de ofta får jobba med läsförståelse i klassen. E2 beskriver läsförståelse som 

en text som följs av frågor efteråt som ska besvaras av eleverna. Texterna de får av 

läraren är lika för alla säger E2. 

Läsläxa har eleverna i klassen varje vecka. De väljer bok själva. Hur de redovisar sin 

läxa är dock oklart: 

Vi visar inte vad vi har läst. Men man läser ju och sen fyller man i på 

diagrammet där å när man når tiotusen så får man en belöning (E2). 

E3 berättar att de har en svenskbok som de jobbar tillsammans med i klassen. E3 

uppger att hen inte jobbar fort utan istället försöker vara noga. När E3 är klar med 

lektionens uppgift får hen jobba med extraboken Maskot eller läsa bänkbok. Alla i 

klassen har olika extraböcker beroende på hur de ligger till kunskapsmässigt. Boken 

Maskot innehåller olika texter, frågor till texter med mera, säger E3. Läser de ut 

bänkboken får de låna en ny. Att skriva bokrecension förekommer inte. E3 uppger att de 

skriver mycket texter i klassen. Ofta får de skriva fritt men ibland förekommer det att 

klassläraren bestämmer vilken genre såsom berättande, fakta etcetera. 
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När klassen arbetar är det ofta självständigt. Att skriva texter kan både ske på dator och 

för hand berättar eleven. 

E4 uppger, som sin klasskamrat E3, att de jobbar för det mesta med svenskboken som 

innehåller allt möjligt, samt tränar läsförståelse. Deras lärare brukar ha en genomgång ur 

de valda sidorna i svenskboken. Därefter får klassen jobba med de sidorna som 

genomgången berörde. Klassen jobbar alltså tillsammans sida för sida, men 

självständigt. Det är ingen som får hoppa över något i boken. E4 konstaterar att hen 

jobbar väldigt fort och bänkboken eller extraboken är något E4 ofta får plocka fram när 

hen är klar med något. E4 skriver ingen bokrecension när hen läst ut boken, utan lånar 

en ny direkt i skolans bibliotek, precis som E3. Val av genre är fritt, men E4 gillar 

skönlitterära böcker.  

När eleverna får skriva fritt hamnar E4 efter då hen skriver väldigt mycket. E4 skriver 

oftast kapitelsagor. Att E4 skriver väldigt mycket innebär att hen ibland får slut på 

idéer. Elevens lösning är då att läsa böcker för att få ny inspiration till sina texter. 

Maskot heter extraboken som både E4 och E3 arbetar extra med i svenskundervisningen 

när de är klara med uppgiften som hela klassen ska ha gjort. Boken innehåller kluringar 

och de måste tänka ordentligt uppger eleven. E4 och E3 får för det mesta gå in i ett rum 

och jobba tillsammans i boken. Detta för att inte störa de andra när de diskuterar högt. 

När eleven blir tillfrågad om den har något material som den vet att de i årskurs fyra 

eller fem använder svarar E4: 

Nä det har vi inte fått. Med de här extraböckerna ligger jag långt före. Jag är 

på Tallkvisten, svåraste boken. Sen har jag haft treklövern. När jag är klar 

med den så blir det fyrklövern tror jag. Och fyrklövern är nog för fyran tror 

jag (E4). 

Det visar sig också att E4 inte har någon läsläxa längre, vilket den resterande klassen 

har. Klassläraren vet att E4 läser mycket hemma och hen har därför fått läxa inom 

matematiken i stället. 

E5 berättar att klassen skriver många faktatexter för tillfället. De skriver faktatexterna 

för hand men uppger att de även får jobba med dator ibland också. Blir de klara med 

något arbete får de läsa tyst i sin bänkbok. De får välja om de vill läsa faktabok eller 

skönlitterära böcker eller jobba i ett extrahäfte som heter Drakboken. I häftet finns det 

korsord och texter som följs av frågor till. Trollkort är även ett arbetsmaterial de arbetar 

med i svenska. Materialet består av kort som har en text och som även den följs av 

frågor som eleven ska besvara. E5 tycker det är lätt men uppger att desto längre 

eleverna kommer i arbetet desto svårare blir det i och med att det finns mer än 80 kort.   

E5 förklarar att klassen jobbat med samma saker till en början. Blir däremot någon elev 

klar får hen göra något annat sedan vilket då kan vara olika från elev till elev. E5 
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berättar att under utvecklingssamtalen pratar läraren och eleven om vad eleven behöver 

träna på, vilket de sedan ser till att eleven får träna extra på när tillfället ges i 

klassrummet, såsom exempelvis efter att eleven har jobbat klar med huvudmomentet av 

lektionen.  

E5 jobbar mest själv förutom vid högläsning då de ofta läser två och två tillsammans i 

svenskboken Mini.  

E6 berättar att de skriver mycket för tillfället och ger exempel på återberättande texter 

och faktatexter. Eleven uppger att de planerar tillsammans med lärare när de skriver 

faktatext genom att läsa fakta om temat för att sedan strukturera upp de viktiga orden 

innan de skriver en text. Blir eleverna klara med sina texter uppger E6 att de får läsa 

igenom texten, rita en bild till, skriva en ny text eller läsa bänkbok. Eleven upplever att 

de får mycket kommentarer av läraren så att de kan förbättra texten med avseende på 

stavning, meningsbyggnader och styckeindelningar. Klassen får välja bänkbok själva. 

Har eleverna läst klart får de skriva en bokrecension. Att eleverna ligger på olika nivåer 

i sin läsning gör att de inte har någon nytta av att läsa andras recensioner, säger E6.  

I läsläxan använder sig klassen av en serie böcker som innehåller olika nivåer. Eleven 

uppger att hen är på den högsta nivån av alla i klassen. Varje vecka får de läsa samt 

skriva minst tre meningar om texten de har läst. Meningarna redovisas för lärare och 

texten de övat på läses upp.  

E7 uppger att eleverna får göra olika saker på lektionerna varje gång. E7 tar upp ett 

exempel från en lektion där de får arbeta med tj-ljudet genom att leta i tidningar efter 

ord som har tj-ljud i sig. När de är klara med sådana uppgifter får de jobba med något 

valfritt i lådan. Det kan till exempel vara att rita eller läsa. Utanför skolan läser hen 

böcker varje dag. Ofta handlar böckerna om något som intresserar E7, som till exempel 

hästar. 

Även E8 tar upp att klassen arbetar tillsammans med tj-ljudet. E7 föredrar att arbeta 

med faktatexter som de nyligen har arbetat med. 

Det är superkul (E8). 

Vidare nämner E8 att om de är färdiga med uppgiften får de jobba med något annat eller 

få ett häfte att arbeta med. De får även ta fram läseboken om läraren behöver prata med 

någon. E8 brukar läsa läskiga böcker som hen kan leva sig in i. E8 föredrar att läsa 

framför att sitta framför en dator eller en surfplatta. 

E9 upplever att de skriver mycket under lektionerna i svenska. Att skriva på dator är ett 

stort inslag i undervisningen. Eleven beskriver att hen ofta blir klar med uppgiften som 

ska göras innan lektionen är slut. När eleven är klar med uppgiften frågar eleven läraren 
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vad som ska göras härnäst. Det brukar vara att rita fritt, jobba i matteboken, fritt ämne, 

spela mattespel eller läsa. Eleven läser mycket kapitelböcker i skolan och på fritiden. 

E10 berättar att de får jobba med något som läraren kallar “läskul”. Eleven tycker att det 

är roligt och lätt. 

Det är såna här lappar också står det ett djur. Det kan vara vilket djur som 

helst också står det en text också är det en fråga: spindeln har åtta ben, hur 

många ben har spindeln? också får man skriva det i sin bok (E10). 

Svåra ord är något eleven vill bli bättre på att kunna läsa men berättar att det är något 

som de tränar på och har i läxa varje vecka, något som de kallar “veckans ord”.  

Veckans ord håller vi på med, då får man öva på ord, man får skriva i en 

bok, ta hem i fyra dagar och öva och ta tillbaka till skolan (E10). 

Eleven läser mycket i skolan och på fritiden. Det är oftast kapitelböcker. 

Under svensklektionerna får eleverna jobba mycket i par, med en elev som ligger på 

samma nivå som den andra eleven. 

När eleverna är klara med uppgiften som ska göras får de oftast fråga fröken vad som 

ska göras. Det brukar oftast vara att rita eller spela ett datorspel som heter 

Mattemonkeys. 

Sammanfattning 

Trots att eleverna jobbar olika under svensklektionerna tycks några likheter finnas. 

Vissa skriver faktatexter och återberättande texter vilket kan ske både för hand och på 

dator. Majoriteten av eleverna uppger att de till en början arbetar med samma material 

som sina klasskamrater under lektionerna. Läraren kan inleda lektionerna med en 

genomgång där de sedan får i uppgift att självständigt arbeta med vissa specifika sidor i 

sin läromedelsbok i svenska. Detta gäller alla utom en elev som istället uppger att hen 

ofta jobbar i grupp. Sidorna är desamma för alla i klassen. Ingen av eleverna uppger att 

de får hoppa över något eller jobba vidare själva i den gemensamma läromedelsboken 

om de blir klara, utan extrauppgifter tar i stället vid vilket kan vara individanpassat för 

en del men inte andra. Uppgifterna kan vara att spela mattespel på datorn, räkna i 

matematikboken, rita, ta sig an återkoppling de fått av lärare från tidigare arbeten, öva 

på saker de talat om att de vill bli bättre på under utvecklingssamtalet, jobba i 

extraboken inom svenskan eller läsa i sin lådbok/bänkbok. Att läsa lådbok/bänkbok 

efter att de är klara med huvudmomentet för lektionen förekom hos samtliga elever. 

Genre väljer eleverna fritt. Däremot uppger tre elever i intervjun att de får skriva en 

bokrecension efter att de har läst ut sin lådbok/bänkbok.  
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Läsförståelse genomsyrar det mesta av elevernas undervisning. Klassen uppges 

vanligtvis få en likadan text av sin lärare där frågor till texten ställs i slutet av texten. Tj-

ljudet är även aktuellt att träna på under lektionen hos en årskurs trea och två årskurs 

tvåor.   

6.2.3 Elevernas synpunkter på hur undervisningen kan förbättras 

E1 tycker undervisningen är bra som den är. 

E2 har inga synpunkter. 

E3 önskar att få skriva mer fria texter på datorn. E3 önskar även att få jobba mer i 

grupp. 

E4 tycker att läsförståelsen är enkel och önskar därför mer avancerad läsförståelse. 

Eleven beskriver uppgifter som tillåter läsaren att få tänka mer själv. Att de får svara på 

sådant som inte finns i texten, det vill säga att läsa mellan raderna. Eleven önskar också 

att få jobba mer i grupper och att skriva mer på dator med argumentet att de skulle vara 

roligare, även om hen gillar kontrasterna att kunna skriva både för hand och på dator. 

E5 vill att klassen ska få skriva mycket mer. Eftersom eleven inte gillar datorer samt 

vill få en bättre handstil önskar E5 att få skriva fritt för hand. Synonymer tycker eleven 

också ska implementeras mer i undervisningen, för att eleven ska kunna öka sitt 

ordförråd. 

E6 tycker att det är jobbigt att skriva för hand men det är något eleven vill träna och bli 

bättre på. Eleven vill också få läsa mera tyst och fundera lite runt omkring böckerna de 

läser. 

E7 önskar svårare uppgifter i skolan då uppgifterna är för enkla. E7 skulle även vilja 

jobba mer i grupp istället för enskilt. 

E8 vill skriva mer och längre sagor när uppgiften som ska göras är klar. E8 önskar 

jobba mer i grupp men tycker om att jobba enskilt om de ska skriva. 

E9 vill ha mer arbetsro då det lätt blir “snurrigt i huvudet” annars. Eleven tycker att de 

skriver tillräckligt så det är ingenting som behöver förbättras i undervisningen. Dock 

tycker eleven att det skrivs för mycket på dator. 

Jag tycker det är bättre att skriva förhand för då tränar man in sin stil (E9). 

E10 skulle vilja läsa mer även om det är jobbigt och svårt och kunna jobba mer enskilt 

då eleven menar att det blir mest gjort under lektionerna då. 
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Sammanfattning 

Det uppkom spridda önskningar från eleverna om hur de ville att undervisningen skulle 

förbättras. Två elever hade inga synpunkter eller tyckte att undervisningen är bra som 

den är. Fyra av tio elever skulle vilja jobba mer i grupp än enskilt och några skulle vilja 

jobba mer enskilt då det bland annat är bättre för arbetsron. Hälften av eleverna skulle 

vilja ha mer avancerade uppgifter eller kunna utveckla uppgifterna mer.  
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7. Diskussion 

Avsikten med denna studie var att undersöka hur lärare resonerar kring uppgiften att 

utmana och stimulera högpresterande elever genom olika individanpassningar i ämnet 

svenska, vad lärarna anser att skolan kan bidra med för att tillgodose dessa elevers 

behov och hur högpresterande elever själva uppfattar sin svenskundervisning. Nedan 

följer en metoddiskussion som därefter följs av en resultatdiskussion där resultatet 

jämförs med tidigare forskning och annan relevant litteratur. Intervjuer med 

grundskollärare och elever i årskurs 2 och 3 kommer även att jämföras. Avslutningsvis 

beskriver vi egna ställningstaganden och förslag för framtida forskning. 

  

7.1 Metoddiskussion 

Detta examensarbete bygger på intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1-3 och 

högpresterande elever i årskurs 2 och 3, i tre olika kommuner i Mellansverige. Innan vi 

påbörjade intervjuerna med de 17 informanterna, studerade vi litteratur för att bli insatta 

i ämnet. Vi insåg ganska snart att den forskning som finns om högpresterande elever är 

relativt begränsad jämfört med forskningen om begåvade elever i Sverige. 

Att studien inte är helt jämförbar med tidigare forskning även om vissa aspekter är 

likartade gör det svårt att jämföra arbetet med tidigare forskning. Dessutom är 

majoriteten av tidigare forskning inriktad på ämnet matematik. Trots detta anser vi att 

teorierna om hur en lärare ska individanpassa är likartade, vilket gör denna studie 

relevant även om teorierna är baserade på forskning om äldre elever. Att vår 

undersökning skiljer sig med tidigare studier i och med att den riktar sig mot de yngre 

åren och ämnet svenska, anser vi ändå att en medvetenhet och strategier bör finnas hos 

lärarna som undervisar i årskurserna 1-3. Att tidigare forskning med fokus på 

grundskolelever är begränsad gör att detta arbete kan bidra med något nytt. 

Det finns inte heller mycket forskning om vilka strategier som är tillämpbara på 

högpresterande elever. Dock visar tidigare forskning om begåvade elever att de 

strategierna även går att tillämpa på högpresterande elever (SKL, 2016; 

Skolinspektionen, 2016), vilket har resulterat i att vi har valt att använda oss av 

forskning som gjorts på begåvade elever.  

Tanken inför urvalet var att vi skulle göra ett mer medvetet val av informanter till 

undersökningen, så som att de eleverna som ingick i studien även hade sin lärare med i 

studien, i och med att det var elevens lärare som hade utsett eleverna som 

högpresterande. Dessvärre visade det sig att sökandet av lärare inte var så enkelt då vi 

till en början inte fick svar av tillräckligt många. Det var även svårt att få ihop tio 
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högpresterande elever då vi valde att intervjua elever i årskurs 2 och 3, vilket 

resulterade i att vi fick intervjua två elever som inte har en lärare med i studien.  

En svårighet med materialinsamlingen var att avgöra hur mycket information om 

studien vi borde avslöja i det brev som skickades ut till lärare. En svårighet med 

samtyckeskravet är att intervjupersonerna kan komma att påverkas om man berättar 

syftet och detaljer med undersökningen (Bryman 2011, s. 35). Vi anser att vi har 

framställt vårt syfte med studien i brevet vi skickade ut till alla lärare (se bilaga 1) och 

vårdnadshavare (se bilaga 2) och under intervjun, utan att avslöja allt för många detaljer 

som kan komma att påverka intervjupersonernas svar på våra frågor. Att vi inte valde att 

gå in på några begrepp (acceleration, berikning etc.) beror på att vi ansåg att syftet med 

studien var att ta reda på hur lärarna gör och tänker kring sin undervisning och vad 

effekten blir. Lärarnas intresse för de abstrakta individualiseringsbegreppen såsom 

acceleration, berikning etcetera var inte relevant för vårt syfte. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Lärarnas definition av högpresterande elev 

Resultatet av studien visar att definitionen av en högpresterande elev ser olika ut bland 

lärarna. Definitioner av begreppet som uppkommer i intervjuerna är olika, däremot är 

majoriteten av de olika termerna synonymer till varandra. På så vis är lärarna inne på 

samma spår och deras beskrivningar kan till viss del stämma överens med Mensas 

(2014) beskrivning av hur de definierar en högpresterande elev (se s. 5 i arbetet). Det 

framkommer även i intervjuer med lärare att de beskriver en högpresterande elev som 

en individ som ligger över den godkända nivån utifrån det fastställda målet som läraren 

har. Det kan kopplas samman med Ziegler (2010, s. 22) som definierar en 

högpresterande elev som en individ som har uppnått ett fastställt prestationskriterium.  

Altintas och Ilguns (2016, s. 965) beskriver dessa elever som individer som lyckas med 

det mesta genom relativt lite ansträngning. Deras beskrivning kan relateras till Zieglers 

(2010, s. 22) klargörande om vad som kan definiera en högpresterande person, som till 

de intervjuades beskrivningar av att individen i fråga alltid ligger över den godkända 

nivån. Att lyckas med det mesta innebär på något vis att eleven lägger sig över den 

godkända nivån som läraren kräver av eleverna. Även Olthouses (2014, s. 171) 

beskrivning av elever som innehar god behärskning av mål samt visar på vikten av att 

skapa mer avancerade texter visar likheter med en lärares redogörelse i intervjun för att 

högpresterande elever skriver och läser svårare texter generellt jämfört med deras 

jämnåriga klasskamrater. 

Tre av de intervjuade lärarna menar att de kan skilja på två olika grupper av 

högpresterande elever i hur de utmärker sig. Den ena gruppen beskrivs som de som kan 

prestera mycket men väljer att inte ta sig an utmaningen utan gör något annat istället, 
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vilket kan leda till att de syns och hörs mycket. Lärarnas beskrivning av denna grupp 

kan jämföras med det Unenge (1986, s. 36) beskriver. Unenge säger att elever blir 

omotiverade, stökiga och uttråkade om de inte blir tankemässigt utmanade i 

undervisningen (ibid.). Kan detta resonemang ha att göra med att de elever lärarna 

refererar till är understimulerade i undervisningen? Lärarnas beskrivningar strider mot 

vad Ziegler (2010), Wallström (2013) med flera anser vara utmärkande drag hos en 

högpresterande elev. Det stämmer mer överens med Mensas (2014) definition av en 

särbegåvad elev (Se avsnitt 2.1 (Sär)begåvade- vs. Högpresterande elever). 

Trots olika beskrivningar av en högpresterande elev får vi uppfattningen att individen i 

fråga anses vara en person med övervägande positiva egenskaper, vilket Wallström 

(2013, s. 26) även anser att dessa individer har. 

7.2.2 Lärarnas individanpassningar i svenskundervisningen 

Att ungefär hälften av de intervjuade lärarna använder sig av nivågruppering i sin 

undervisning i svenskan, kan relateras till Chorzempa och Grahams (2006) studie som 

visar att 66 % av lärarna i undersökningen sade sig använda nivågruppering i 

undervisningen. Att arbeta på detta sätt kan medföra vissa vinster, som att lärarens 

högpresterande elever ges större möjlighet till att få tillägna sig kunskaper som annars 

skulle vara svåra att nå i en heterogen grupp. Så resonerar Mona Liljedahl (2017) och 

Astrid Ahl (1998) medan Winner (1999) är tudelad i sitt resonemang. Sett ur den 

lågpresterandes perspektiv, vilket vi tror Winner (1999) anlägger i detta resonemang, 

menar hon att lågpresterande elever blir lidande och stannar kvar på den låga nivån om 

nivågrupperingar sker. Lågpresterande känner sig även mindre begåvade. Winners 

erfarenhet att högpresterande elever kan ta skada av nivåindelningar, då det kan leda till 

arrogans i gruppen, delar vi personligen. Ser läraren däremot inte till att den 

högpresterande eleven får arbeta med någon på samma nivå, kan det medföra en 

sänkning i prestation och att motivationen sjunker (Liljedahl 2017, s. 13).  

 

Varför den andra delen av de intervjuade lärarna inte arbetar nivågrupperat inom 

svenskundervisningen framkommer inte i resultatet. Att inte jobba i homogena grupper 

kan bidra till sociala vinster lyfter Winner (1999, s. 205). En social vinst är att eleverna 

bland annat får lära sig samverka med andra barn som innehar olika förmågor. Ges de 

högpresterande eleverna även möjligheten till att hjälpa de 

lågpresterande/normalpresterande eleverna med det som de högpresterande redan kan, 

stärks kunskaperna ytterligare vilket har sina fördelar (ibid.) Detta kan relateras till det 

sociokulturella perspektivet där Vygotskij (2001, s. 330) påtalar vikten av att samarbeta 

med andra då barn alltid kan göra mer och lösa uppgifter av svårare grad med hjälp av 

någon annan. Skolinspektionen (2016, s. 6) menar däremot att utebliven nivågruppering 

kan leda till att undervisningen läggs på en lägre nivå. Ser vi till det sociokulturella 
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perspektivet igen innebär detta att läraren misslyckas med att få eleven att befinna sig i 

den proximala utvecklingszonen (Dysthe 1996, s. 51, 55-56). 

 

Konsekvenser följer hur lärare än gör i sin svenskundervisning. Det går också att 

resonera kring de sociala vinster som Winner (1999, s. 205) menar endast kan uppnås 

genom heterogena grupper. Trots att en grupp elever definieras som högpresterande 

anser vi att alla individer ändå bär på olika egenskaper och förmågor. Ett slags 

samverkan sker ändå anser vi trots att gruppen är mer homogen, vilket leder till att olika 

slags förmågor och former av sociala vinningar kan förekomma trots att en 

nivågruppering har gjorts.  

Att samtliga lärare ställer högre krav på de högpresterande eleverna genom fördjupade 

uppgifter och mer avancerat innehåll såsom svårare skriv- och textuppgifter, tyder på att 

det förekommer berikande strategier i elevernas svenskundervisning (Wallström 2013, 

s. 68). Det framgår i intervjuerna att samtliga elever har gemensam genomgång med 

resten av klassen, vilket Skolverket (2012, s. 42) menar är till fördel om berikande 

strategier tillämpas i efterhand. Segregering från resten av klassen undviks i och med 

detta vilket Winner (1999, s. 205) menar kan vara av akademiskt värde. 

Liljedahl (2017, s. 14) anser att erbjudande av litteratur som innehåller djup är viktigt 

för högpresterande elever som har en stark förmåga och känsla för etik och moral. Dock 

framkommer inte dessa termer i lärarnas beskrivningar om vad som kännetecknar en 

högpresterande elev. 

Berikning som arbetssätt tycks alltså användas flitigt i de intervjuades undervisning. 

Konkreta arbetssätt såsom stenciler, mer avancerade frågor på en text och mer detaljrika 

texter tycks vara några strategier lärarna implementerar i undervisningen för de 

högpresterande eleverna. Skolverket (2012, s. 42) poängterar att det är viktigt att lärare 

tillhandahåller uppgifter med berikande effekter liksom även Skolinspektionen (2016, s. 

4) som i sin granskning menar att berikande uppgifter av fördjupande karaktär är ett 

medel som kan hjälpa läraren att utmana högpresterande elever ytterligare.  

Däremot framkom det i intervjun med L1 (Se avsnitt 6.1.3) att eleverna tilldelas för lätta 

extrauppgifter ibland vilket leder oss vidare till frågan om alla extrauppgifter såsom 

stenciler alltid är helt genomtänkta från lärarens sida? Har den berikande uppgiften ett 

samband med huvuduppgiften och är den av god kvalitet? För att kunna svara på denna 

fråga anser vi att det skulle krävas att lärarna gav en detaljerad beskrivning av ett 

arbetsmoment från början till slut, som sedan kunde analyseras med fokus på om det 

fanns en röd tråd från starten till fördjupningsskedet. En observation hade också kunnat 

vara ett alternativ för att få svar på denna fråga. 

Många av lärarna uppger att de använder sig av nivåanpassat material som är 

självinstruerande då eleverna får jobba i sin egen takt där de är kunskapsmässigt. Olika 

uppgifter tas vid i och med att eleverna sällan är på samma ställe i sin utveklingszon 
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(Dysthe 1996, s. 56; Vygotskij 2001, s. 333). Materialen som nämns är Pilen, 

Drakboken och Stjärnsvenskan. I Ahls (1998) studie menar hon att ur ett pedagogiskt 

perspektiv kan det ses som en fördel att ha självinstruerande material då elevernas 

ansvarstagande förbättras på sikt. Det kan dock ha sina nackdelar då kravet på eleverna 

höjs och de behöver ta ansvar för sin inlärning. Kesner (2005, s. 222) och Grosin (2003, 

s. 137-177) nämner även att det är av stor vikt för eleverna att de får stöd från lärare i 

undervisningen, något som talar mer för Vygotskijs (2001, s. 18) teori om den 

proximala utvecklingszonen, än Piagets teori där den vuxne ska hålla sig i bakgrunden 

av elevens lärande (Dysthe 1996, s. 227). Hur pass involverad och stöttande läraren är i 

elevens arbete med det nivåanpassade materialet tror vi speglar sig i om läraren ett 

sociokulturellt eller kognitivistiskt synsätt. 

 

Det framkommer också i intervjuerna med lärarna att några uppger att eleverna får 

jobba med något annat när de är klara med huvuduppgiften som alla ska göra under 

lektionen. Som vi nämnt innan skulle det vara intressant att undersöka hur genomtänkta 

extrauppgifterna är, om det är någon extrauppgift som delas ut utan något 

bakomliggande syfte eller om uppgiften är med i planeringen för att stimulera de elever 

som kommit längre i kunskapsutvecklingen. Vinterek menar att individualisering sker 

när “varje elev arbetar i sin egen takt och med metoder och hjälpmedel som passar 

honom/henne”(Vinterek 2006, s. 47) och att ingen individualisering sker när “alla elever 

arbetar med samma uppgift” (Vinterek 2006, s. 47). Att eleverna tillåts att jobba i sin 

egen takt med metoder/hjälpmedel som passar honom/henne är ett exempel. Mönks och 

Ypenburg (2009, s. 116) menar också att det gäller att hålla kvalité på materialet så att 

eleverna ska kunna känna sig stimulerade för att kunna uppnå det uppsatta målet. 

Acceleration, som innebär att studiegången påskyndas, är något som förekommit i lägre 

grad i ämnet svenska enligt de intervjuade lärarna. En lärare uppgav att några av deras 

högpresterande elever får arbeta med läromedel från en eller två årskurser uppåt. Varför 

acceleration inte sker i högre grad fick vi inte reda på. Vi tror däremot att det kan ha att 

göra med att lärarnas samplanering med andra kollegor är begränsad liksom även 

rektorns stöd. Wistedt och Sundström (2011) styrker även detta och menar att det krävs 

ett stöd av skol-och lärarkollegium och ett stort utbud av läromedel för att bland annat 

acceleration ska kunna användas i undervisningen. Skolverket (2012, s. 42) menar 

också att nackdelarna med acceleration kan vara att eleverna inte är med på 

gemensamma genomgångar i stor utsträckning som vid berikning, vilket vi tror kan vara 

krävande och innebära dubbelt jobb för läraren med att anpassa genomgångarna vid 

acceleration. 
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7.2.3 Svårigheter som ligger till grund för att det inte fungerar i 

undervisningen 

Enligt Skolverket (2011a, s. 7) ska undervisningen anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Något som i sin tur tycks vara en svår uppgift för mer än 

hälften av de intervjuade lärarna då de beskriver sig själva som otillräckliga. Resultatet 

av studien avviker inte från annan tidigare forskning, utan det visar sig även vara ett 

dilemma hos den betydligt större mängden lärare som ingår i Skolinspektionens (2016, 

s. 7) undersökning. En av lärarna i vår studie resonerar om att orsaken till att 

högpresterande elever inte alla gånger tillgodoses eller stimuleras kan vara att många 

skolor jobbar för att alla elever ska bli godkända. Återigen kan vi relatera till 

Skolinspektionens granskning där lärare beskriver att undervisningen läggs på en nivå 

som “träffar så många som möjligt” (Skolinspektionen 2016, s. 7). Med Vygotskijs 

synsätt är det svårt att stimulera alla elever om undervisningen läggs på en medelnivå 

eftersom inte alla barn ligger i samma utvecklingszon (Dysthe 1996, s. 55). Det 

bekräftas även i intervjuerna med eleverna då de uppfattar svenskundervisningen som 

relativt enkel. 

Av erfarenhet vet vi däremot att barn kan uttala sig olika om olika saker utan att ha 

reflekterat över dem innan. Vi vet även att barn kan tycka saker är relativt enkelt så fort 

de är klara med en uppgift. Om vi ändå utgår från det eleverna uppger skulle elevernas 

utveckling och inlärning av den tilltänkta aktiviteten avstanna om den ligger på en för 

låg eller för hög nivå enligt Vygotskij (Dysthe 1996, s. 55-56).  

Att det inte har skett någon generell förändring för de högpresterande eleverna inom 

läsförståelse enligt PISA:s (Skolverket 2016, s. 22) senaste undersökning, skulle kunna 

länkas samman med att många lärare inte utmanar de högpresterande tillräckligt utan 

väljer att lägga sig på en mellannivå för att nå ut till så många elever som möjligt. 

Vidare är det svårt att förutspå hur nästa resultat av PISA kommer att se ut utifrån denna 

studie då den är baserad på en betydligt mindre mängd elever och lärare. Att samtliga 

elever uppger att de arbetar med någon form av läsförståelse skapar en tanke för oss om 

att de tränar just läsförståelsen. Att däremot en större del av eleverna uppger att högre 

utmaningar önskas, samt att en elev i intervjun ger uttryck för en önskan om svårare 

texter som kräver att eleven utnyttjar sin förmåga att kunna läsa mellan raderna, leder 

det oss vidare till frågan igen om individanpassningarna är tillräckligt stimulerande för 

att ge ökat resultat för de högpresterande i PISA? 

Om vi återigen går tillbaka till att lärare inte utmanar de högpresterande eleverna 

tillräckligt visar även Ivarsson (2008) genom sin studie att elevers förutsättningar och 

behov inte tas till vara fullt ut i praktiken. Att studien också visar att skolan har blivit 

allt mer heterogen får oss att fundera över om dessa faktorer har något samband.  
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I skollagen står det tydligt att stöd och stimulans ska sättas in för att eleverna ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande (SFS 2010:800). Dock uppger samtliga 

lärare i intervjun att tiden hos speciallärare/specialpedagoger inte räcker till för att ge 

stöd åt de högpresterande eleverna utan uttrycker att de lågpresterande eleverna får de 

mesta av resurstiden. Hälften av lärarna har önskemål om att mer stöttning av 

speciallärare skulle förekomma. Blatchford et al (2009) uppger att stöd i klassrummet 

kan bidra till ökad individualisering, något som resulterar i att en ökad individualisering 

skulle kunna vara möjlig om ökat stöd ges på de skolor där de intervjuade lärarna 

arbetar. Lärarna uppger nämligen att stöd endast sätts in till de lågpresterande eleverna. 

Vidare går det att diskutera varför lågpresterande respektive högpresterande behandlas 

på olika sätt. Utifrån skolans lagar som ovan redovisats går det att utläsa att alla elever 

ska ges stimulans i sitt lärande. Ser vi till det sociokulturella perspektivet som skolan 

idag influeras mycket av sker lärandet i den proximala utvecklingszonen oavsett vilken 

kunskapsnivå eleven befinner sig i. Och för att befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen behöver man stimulerande och utmanande uppgifter liksom även 

stöttning från läraren.  

Att skola och lärare väljer att tillsätta mer stöd åt lågpresterande tror vi beror på att 

högpresterande elever är mer självgående och därför prioriteras lågpresterande med 

extra anpassningar. Att tidigare forskning likväl som denna studie visar att 

undervisningen ibland läggs på en medelnivå kan också vara bidragande orsaker till 

detta. Utifrån våra erfarenheter tycks det finnas en press från skolan på läraren att nå 

målet att alla ska bli godkända. Läggs undervisningen på en mellannivå är det större 

chans att lärarna når ut till alla, samtidigt som de högpresterande eleverna med all 

sannolikhet kan ta sig an arbetsuppgifterna relativt lätt. Däremot är sannolikheten inte 

lika stor att de lågpresterande kan ta sig an uppgifterna som ligger på en ”medelnivå” 

eftersom nivån fortfarande motsvarar en hög nivå för den lågpresterande eleven. Detta 

tror vi kan vara en bidragande orsak till att extra anpassningar tillämpas i större grad på 

de lågpresterande eleverna. 

För att tillgodose elevers olika behov kan elevhälsan användas vid identifiering av 

elever, ofta lågpresterande, som behöver extra stimulans och utmaningar i 

undervisningen (Penje & Wistedt 2015, s. 4). Trots att det inte framgår ordagrant i 

intervjuerna att elevhälsan inte kopplas in vid insatser riktade mot de högpresterande 

eleverna, kan vi ändå utläsa att det inte förekommer några insatser från elevhälsan på de 

intervjuade lärarnas skolor. Eftersom högpresterande elever inte diskuteras under möten 

eller hos rektorerna. Det visar sig även att specialpedagoger endast sätts in för att 

tillgodose de lågpresterande elevernas behov. Enligt vår mening bör lärare och 

skolpersonal identifiera de högpresterande eleverna också, vilket utifrån resultatet av 

studien leder oss vidare till att en högpresterande elev kan identifieras olika beroende på 

vilken lärare det är som bedömer eleven. 
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Det uppges att rektorer och skolan som helhet inte har någon inverkan på hur de 

högpresterande elevernas behov tillgodoses i undersökningen. De intervjuade lärarna 

menar att det är läraren själv som bär ansvaret för att eleverna utmanas och stimuleras 

och uppger vidare att högpresterande elever inte kommer på tal under möten med 

arbetskollegorna. Lärarna lägger ner mer tid på att alla elever ska bli godkända. Denna 

ståndpunkt kan ställas emot Penje och Wistedts (2015, s. 4) uppfattning liksom även 

Skolinspektionens (2016, s. 11) och skollagens (SFS 2010:800) betoning av rektorernas 

roll som innebär att rektorn bär ett stort ansvar för att alla elever ska ges möjlighet till 

att utvecklas så mycket som möjligt. Elever som når kunskapskraven relativt lätt ska av 

skolan erbjudas individanpassad undervisning för att nå längre i sitt lärande (Penje & 

Wistedt 2015, s. 5), men lärarna i intervjuerna menar att de själva ansvarar för det. 

I och med att det behövs mer av anpassningar för att tillgodose högpresterande elevers 

behov i ämnet svenska innebär det att lärarna måste planera mer vilket bidrar till att 

tiden än en gång blir ett dilemma. Två lärare anser däremot att tiden räcker till. I 

intervjun framkommer det att dessa lärare jobbar och planerar det mesta tillsammans. 

De väljer att ansvara för olika delar/ämnen, vilket kan vara ett skäl tror vi till att ingen 

tidsbrist existerar för dem. 

7.2.4 Förbättringar inom skolans verksamhet 

Penje och Wistedt (2015, s. 4) belyser vikten av samarbete mellan olika aktörer inom 

skolans väggar och mer än hälften av de intervjuade lärarna skulle vilja se en förbättring 

av samarbetet inom skolan. Mer samarbete mellan kollegor och parallellklasslärare gör 

det lättare att utbyta idéer mellan lärarna och dela in eleverna i olika grupper, vilket kan 

vara viktigt för lärarna att lära nytt menar Skolinspektionen (2016, s. 11). Lärare ska 

kunna variera undervisningen mer och inkludera uppgifter som ligger ovanför elevens 

kapacitet menar inspektionen, och med hjälp av bland annat gemensam planering och 

utvärdering av undervisning kan detta uppnås (ibid.). Genom samarbete och mer 

uppdelat ansvar mellan lärarna kan ytterligare tid ges till att planera mer genomtänkta 

nivåanpassade uppgifter till eleverna tror vi. Ökat samarbete kan minimera risken att 

ogenomtänkta extrauppgifter ibland ges ut till de högpresterande eleverna, vilket L1 

uppger ibland sker. 

Mer nivågrupperingar efterlyses från lärarnas sida och beskrivs även i tidigare forskning 

som ett sätt för läraren att individanpassa mer för eleven. Chorzempa och Graham 

(2006) menar i sin studie att nivågruppering kan bidra till att läraren ges större 

möjlighet till att möta eleven utifrån elevens enskilda behov. Om det aldrig skulle ske 

någon nivågruppering i klassen där kunskapsnivån är olika; går det då att nå alla elever 

och få dem att befinna sig i den proximala utvecklingszonen? För att komma framåt i 

det lärområde som undervisningen behandlar bör – utifrån ett individanpassat 

förhållningssätt i ett sociokulturellt perspektiv – barnen ligga i den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij 2001, s. 333).  
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Det framgår i sex av intervjuerna att lärarna skulle vilja ha mer kunskap och utbildning i 

hur de kan bemöta högpresterande elever då de anser att det inte är något de kan få för 

mycket kunskap om. Penje och Wistedt (2015, s. 5) lyfter fram kompetensutveckling 

som ett sätt att utveckla kunskap om dessa elever för läraren. Däremot tycks det inte 

förekomma någon kompetensutveckling av det slaget på de berörda skolorna. Oavsett 

om en lärare anser sig ha kompetens att anpassa svenskundervisningen utefter elevernas 

behov, behöver all skolpersonal ändå få ta del av hur man bemöter eleverna, för att inte 

riskera splittrade insatser inom skolan (ibid.). En medvetenhet kan i sin tur bidra till att 

bättre förhållanden skapas för dessa elever som anses behöva mer utmaningar inom den 

svenska språkundervisningen. 

7.2.5 Stämmer elevernas upplevelser med det lärarna säger? 

Eleverna uppger att undervisningen ofta börjar med en gemensam genomgång, något 

som inte framkommer i intervjuer med lärare. Att det är lika för alla eller att samma 

instruktioner delas ut tyder enligt Vinterek (2006, s. 47) på att ingen individualisering 

förekommer. Att samma material stundtals tillämpas till en början i elevernas 

undervisning pekar på att individanpassning inte implementeras i undervisningens 

början (ibid.). Men vi ställer oss frågan hur rimligt det är att en lärare ska kunna 

individanpassa en skoldag från början till slut?  Vi anser att det är bra att individanpassa 

i mesta möjliga mån, men då vi är kulturella varelser som samspelar och tänker 

tillsammans kan gemensamma genomgångar och instruktioner göra plats för diskussion 

också. På så sätt kan även kunskap skapas vilket då sker i samspel med andra (Dysthe 

1996, s. 46-48). 

Hälften av lärarna anger däremot att nivågrupperingar kan förekomma. Även 

självinstruerande material med olika nivåer används i undervisningen för tre av lärarna. 

Om det nivåanpassade materialet användes vid starten av lektionen eller ses som en 

extrauppgift när huvudmomentet för lektionen är klart har lämnats osagt i intervjuerna 

med lärarna. Vidare går det att fundera över om eleverna anser att de jobbar med samma 

saker i och med att de jobbar med exempelvis Pilen men befinner sig på olika stadier i 

det självinstruerande materialet. Att lärarna uppger att de använder sig av 

nivågrupperingar i undervisningen kan möjligen stämma fastän eleverna uppger att de 

mestadels arbetar självständigt men med samma uppgifter. Vår tes är att lärarna 

antingen väljer att medvetet inte tala om för eleverna att gruppkonstellationerna ibland 

nivåanpassas, eller att de undanhållit sanningsenlig information för oss.  

När eleverna är klara med lektionens huvuduppgift uppger eleverna att de får arbeta 

med något annat istället för att arbeta vidare i läromedlet. Det tyder på att 

individualisering sker. Enligt Vinterek (2006, s. 47) sker individualisering inte när alla 

elever arbetar med samma uppgifter. Vidare går det att diskutera vad extramaterialet 

innehåller. Det framkommer i skolinspektionens enkätundersökning att elever ofta får 

vänta när de är färdiga med huvuduppgiften för dagens lektion (Skolinspektionen 2016, 
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s. 6). Det är något som inte kommer upp i vår intervju med eleverna. De uppger att de 

får arbeta med allt ifrån att spela mattespel på dator till att läsa bänkbok när de är 

färdiga. Vi kan fundera på hur individualiserat det är då det från Vygotskijs (2001, s. 

333) synsätt handlar om att hålla undervisningen inom elevens utvecklingszon, medan 

Piaget säger att eleverna ska kunna experimentera och upptäcka saker på egen hand 

(Säljö 2014a, s. 283-284). Skolundervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov (Skolverket 2011a, s. 8), och vi funderar över om just 

mattespel är elevens behov under arbetet med svenska.  

I intervjuer med elever framkom spridda synpunkter från eleverna på hur 

undervisningen skulle kunna förbättras. Två av eleverna hade inga åsikter eller tyckte 

att undervisningen är bra som den är. Fyra av tio elever skulle vilja jobba mer i grupp än 

enskilt. Vi kan fundera över i hur stor uträckning eleverna blir lämnade för sig själva 

med självständiga arbeten när huvuduppgiften är klar. 

Att eleverna får läsa böcker som är lämpade för deras kunskapsnivå kan tyda på en viss 

individanpassning. Vid läsning av böckerna – som ofta läses under tystnad efter att 

eleven är klara med lektionens huvudmoment – ges inget stöd från läraren sida under 

läsningen. Tre uppger att en bokrecension får skrivas men att inget mer görs med texten 

sedan. Av egna erfarenheter från både praktik och utbildning vet vi att det är väldigt 

viktigt som lärare att ha ett syfte med det man gör i sin undervisning. Att ställa de 

didaktiska frågorna vad, hur, när och varför i arbetet eleverna ges. Det är också viktigt 

med återkoppling, vilket vi förekommer i samband med läsboken. Läsboken tycks vara 

något som tas till i brist på andra arbetsuppgifter när eleverna är klara. Vi tror att lärare 

skulle kunna jobba mycket mer med läsboken som används så ofta i 

svenskundervisningen. Möjliga uppgifter i samband med bokläsning kan vara frågor till 

böckerna, redovisning av bokrecensioner etcetera. 
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7.3 Slutsats 

Den här studien har visat att lärare som undervisar i årskurs 1-3 lägger stor vikt vid att 

ställa högre krav på de högpresterande eleverna, även om sättet de gör det på ter sig 

olika från lärare till lärare. Vi ser att de berörda lärarna har en tanke med att utmaning 

och stimulans ska finnas med i undervisningen. 

Samtliga elever i undersökningen upplever svenskämnet som enkelt och eleverna 

önskar mer avancerade uppgifter, något som tyder på att eleverna inte blir tillräckligt 

utmanade och stimulerade i undervisningen. 

I studien framkommer att de strategier som lärarna använder för att individanpassa för 

eleven framförallt är nivågruppering och att berikande åtgärder oftast implementeras 

efter huvuduppgiften för lektionen. Att vi tycker oss se att berikning förekommer, 

genom extrauppgifter, svårare följdfrågor på texter etcetera, innebär inte att berikningen 

som getts till elever behöver vara noga genomtänkt från lärarens sida. Vi kan dra den 

slutsatsen då lärarna inte använder begreppet berikning i intervjuerna och vi inte har sett 

materialet som eleverna fått arbeta med. 

Den tredje individanpassningen acceleration, i alla dess former, framkommer inte som 

någon strategi hos lärarna med undantag för en lärare som uppger att hen använder sig 

av läromedel från de högre årskurserna inom svenskämnet. Elevernas svar om att de 

jobbar tillsammans sida för sida i svenska läromedelsboken tyder på att acceleration 

existerar minimalt i lärarnas svenskundervisning (Skolverket 2012, s. 42). 

Studien visar också att ytterligare planering krävs från lärarens sida för att tillgodose de 

högpresterande eleverna vilket innebär att tiden blir ett dilemma. Ett annat problem är 

att det inte pratas om de högpresterande eleverna inom skolans verksamhet. Diskussion 

och samplanering kring högpresterande elever förkommer i minde utsträckning vilket 

kan vara en bidragande orsak till att samtliga lärare i studien definierar högpresterande 

elever olika. 

Det visar sig att det är de lågpresterande eleverna som får mest resursstöd av 

specialpedagog/speciallärare och att rektorn inte tar något ansvar för hur de 

högpresterande ska stimuleras, utan det hela ligger i klasslärarens händer. Att PISA:s 

resultat visar att de lågpresterande eleverna står för den största resultatutvecklingen kan 

ha att göra med att lärarna planerar undervisningen på en “medelnivå” för att alla elever 

ska hänga med.  

För att kunna individanpassa bättre och tillgodose de högpresterande elevernas behov i 

ämnet svenska anser lärarna i den här studien att ett mer utvecklat samarbete mellan 

årskurserna och fortbildning behövs. Genom större ansvarstagande från skola och rektor 

och en bättre dialog och samarbete mellan klasslärarna, skulle möjligheterna öka till att 
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jobba mer nivågrupperat med eleverna. Det skulle innebära större utmaningar för de 

högpresterande eleverna vilket också är vad eleverna önskar. 

7.4 Framtida forskning 

Med utgångspunkt av det vi har kommit fram till i resultatet skulle det även vara 

intressant att utifrån rektorers synvinkel se hur skolan jobbar för att utmana och 

stimulera de högpresterande eleverna. Hur resonerar de kring högpresterande elever och 

hur kommer det sig att det pratas relativt lite om dessa elever under möten? 

Det visade sig även i resultatet att högpresterande elever ofta blir tilldelade 

extrauppgifter i undervisningen, och det skulle vara intressant att göra en närmare 

analys av hur stimulerande och utmanande dessa uppgifter är för eleven. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till lärare 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter, Ida Östlund och Caisa Engman, som läser åttonde terminen vid 

Grundlärarprogrammet F-3 vid Högskolan i Gävle. Under denna termin kommer vi att skriva 

examensarbete i Svenska med didaktisk inriktning där vi har som avsikt att studera hur 

högpresterande elever i årskurserna 1-3  tillgodoses i lärarens undervisning. Med detta menar vi 

de barn som presterar på en högre nivå jämfört med de övriga eleverna i klassen i ämnet 

svenska. Målet med vår studie är att skapa oss en uppfattning om hur lärare arbetar med att 

utmana och stimulera dessa elever samt hur eleverna själva upplever sin undervisning i ämnet 

svenska. 

 

För att kunna genomföra detta behöver vi din hjälp. Intervjun beräknas ta 30-40 min. 

 

Vi vill framhålla att deltagandet är helt anonymt och varken du som individ eller din skola 

kommer att redovisas i resultatet. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande. Vi kommer 

överens tillsammans om vilken tid och plats som passar. Du kommer att bli intervjuad utav en 

av oss. Vid samtycke kommer intervjun att spelas in för att vi lättare ska kunna analysera 

resultatet efteråt. Inspelningen raderas efter färdigställande och godkännande av uppsatsen. 

Inspelningen kommer inte på något sätt att hamna hos någon obehörig. Om du vill ta del av vår 

studie kommer den att publiceras på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

 

Förutom att delta i intervjun behöver vi också hjälp med att plocka ut elever i årskurserna 2 och 

3 som är högpresterande och som kan tänkas delta i en intervju (gäller endast klasslärare som 

undervisar i åk 2 och 3). Ett brev där vi ber om godkännande kommer att skickas ut till 

vårdnadshavare. Vi har redan i detta mejl bifogat ett dokument som kan vidarebefordras till de 

tilltänkta elevernas vårdnadshavare. Kontakta gärna vårdnadshavare så fort tillfället ges. 

 

Vi vore mycket tacksamma om du vill delta i vår studie. Om du är intresserad ber vi dig höra av 

dig till mig, XXXX, snarast då vi har begränsat med tid.  

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Ida Östlund ofk13iod@student.hig.se 

Caisa Engman ofk13cen@student.hig.se 
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Bilaga 2: Brev till vårdnadshavare 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter, Ida Östlund och Caisa Engman, som läser åttonde terminen vid 

Grundlärarprogrammet F-3 vid Högskolan i Gävle. Under denna termin kommer vi att skriva 

examensarbete med inriktning Svenska med didaktisk inriktning där vi har som avsikt att 

studera hur högpresterande elever i årskurserna 1-3  tillgodoses i lärarens undervisning. Med 

detta menar vi de barn som presterar på en högre nivå jämfört med de övriga eleverna i klassen 

gällande läs- och skrivundervisningen i ämnet svenska. Målet med vår studie är att skapa oss en 

uppfattning om hur lärare arbetar med att utmana och stimulera dessa elever samt hur eleverna 

själva upplever sin undervisning i ämnet svenska. 

 

För att kunna genomföra studien behöver vi intervjua några elever. Vi vill nämna att deltagandet 

är helt anonymt och att ditt barn kan när som helst avbryta deltagandet. Vid samtycke kommer 

intervjun att spelas in för att vi lättare ska kunna analysera det efteråt. Inspelningen raderas efter 

färdigställande och godkännande av uppsatsen. Inspelningen kommer inte på något sätt hamna 

hos någon obehörig. Om ni vill ta del av vår studie kommer den att publiceras på DiVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

 

Vi vore mycket tacksamma om vi fick ert och ert barns samtycke. Vi ber er att skriva under 

lappen och lämna tillbaka till klassläraren så snart som möjligt. Vid frågor får ni gärna kontakta 

oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ida Östlund  ofk13iod@student.hig.se 

Caisa Engman  ofk13cen@student.hig.se 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Riv av och lämna till klassläraren) 

 

o Ja, vi samtycker till att medverka i studien 

o Nej, vi samtycker inte till att medverka i studien 

 
 

Barnets namn:__________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens namn:__________________________________________________ 

mailto:ofk13iod@student.hig.se
mailto:ofk13cen@student.hig.se
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Bilaga 3: Intervjufrågor till lärare 

Bakgrundsbeskrivning 

 

1. Vilka är dina yrkeserfarenheter som lärare (aktiva lärarår, skolor, stadier osv.)? 

2. Har du någon specifik utbildning eller erfarenhet kring högpresterande elever? 

(T.ex. fortbildning, kurser etc.) 

3. Hur ser din undervisningsklass ut just nu? vilken årskurs?  

(T.ex. homogen, mångkulturell, antalet elever i klassen, bred kunskapsspann 

bland eleverna etc.). 

 

 

Intervjufrågor 

Hur lärare uppfattar resonerar allmänt kring högpresterande elever. 

 

1. Hur skulle du definiera/beskriva en högpresterande elev? 

2. Hur utmärker sig en högpresterande elev i klassrummet? 

3. Hur många högpresterande elever finns i din nuvarande klass? 

4. Hur ser du på för- och nackdelar gällande att elever besitter olika 

kunskapsnivåer i en och samma klass? 

5. Hur ser du på uppdraget att anpassa undervisningen efter alla barns behov? 

 

Hur lärare utmanar högpresterande elever i ämnet svenska. 

 

1. Berätta hur du gör för att utmana och stimulera elever i läs- och 

skrivundervisningen, både inför, under och efter lektionerna i svenska. 

(Fråga 2-4 ställs utifrån hur uttömmande svaren blir på fråga 1).  

2. Förekommer någon form av fördjupat arbete? Hur ters sig dem i ämnet svenska, 

exempel. 

3. Ges det någon form av anpassning genom att eleven arbetar med något helt 

annat? (berikning). 

4. Förekommer det att elever “hoppar över” arbeten, läromedel, årskurser? 

(acceleration). 

5. Vidtas särskild planering som ger den högpresterande eleven möjlighet att arbeta 

med utmanande uppgifter för dem? 

6. Anser du att det finns någon utmaning med att utmana de högpresterande? 

Varför i så fall? 

 

Hur lärare upplever att skolan kan göra för att ge bästa förutsättningar för att 

tillgodose de högpresterande eleverna 

 

1. Ger skolan några möjligheter till att utmana elever som kommit längre i sin läs- 

och skrivundervisning? 

2. Hur ser samarbeten med speciallärare och specialpedagog ut?  

(T.ex. stödbehov). 
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3. Om du fick möjligheten att organisera ditt arbete annorlunda i klassrummet för 

att utmana alla elever utifrån där de är kunskapsmässigt, hur skulle du göra då?  

Anser du detta konkret går att genomföra? Om inte, varför? 

4. Slutligen, anser du att du skulle vilja ha mer kunskap i hur man utmanar 

högpresterande elever? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till elev 

Bakgrundsbeskrivning  

 

1. Hur gammal är ni och vilken årskurs går ni i? 

 

Intervjufrågor 

 

1. Berätta om vad ni tycker om ämnet svenska. 

2. Hur lätta/svåra tycker ni att uppgifterna i svenskundervisningen är? 

3. Berätta vad ni får göra om ni har arbetat klart med lektionens huvuduppgift på 

svenskalektionerna 

(T.ex. fördjupad uppgift, stenciler, bänkbok, individanpassad arbetsbok, 

feedback/kommentar på huvuduppgiften etc.) 

4. Är arbetsuppgifterna i klassrummet ofta i grupp eller självständigt? 

5. Hur önskar du att få jobba i klassrummet?  

(T.ex. i grupp, mer dialoger, digitalt, skriftligt m.m). 

 

 


