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Sammanfattning 
 

Kunskapsmässigt är det vanligtvis stor spridning i de flesta klasser med elever i de lägre 

åldrarna. Då de lågpresterande eleverna upptar mycket av lärarnas tid lämnas elever, som 

kommit längre i sin läs- och skrivutveckling, åt att i stor utsträckning klara sig på egen hand.  

I syfte att belysa om och i så fall hur tidiga läsare och skrivare stimuleras i skolan under de 

första åren har intervjuer genomförts med sex lärare i årskurserna ett, två och tre. Av 

resultaten framgår att arbetet med att få lågpresterande elever att uppnå kursplanens mål är så 

pass krävande att behoven hos högpresterande elever inte hinner tillgodoses.  En slutsats som 

kan dras av studien är att lärarna, trots medvetenhet om denna problematik, begränsas av den 

tid som står till förfogande och upplever sig inte räcka till för att tillrättalägga undervisningen 

för dessa elever. Rimligt vore därför att mer resurser satsas på de tidiga åren, för att även de 

mer högpresterande eleverna ska känna motivation för skolarbetet. 

 

Nyckelord: Begåvade barn, högre inlärningstakt, högpresterande elever, stimulering, tidiga 

läsare, tidiga skrivare 
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1 Inledning 
 

Jag har alltid varit intresserad av hur elever som kommit betydligt längre än sina kamrater i 

sin läs- och skrivutveckling behandlas i skolan. Dagligen hör vi talas om elever i behov av 

särskilt stöd i skolan, med vilka man då avser elever som av olika orsaker har svårigheter att 

följa med i undervisningen. Själv anser jag att elever som ligger långt fram i sin läs- och 

skrivutveckling, och även inom andra ämnen, är i lika stort behov av särskilt stöd för att inte 

tappa intresset och bli uttråkade. Av egen erfarenhet vet jag att det för ca 25 år sedan var 

vanligt att låta dessa elever agera ”hjälplärare” för att hjälpa sina klasskamrater, något som 

riskerar att medföra att eleven inte fortsätter utvecklas utan stagnerar och övriga 

klasskamrater kommer ikapp. 

Under min lärarutbildning har jag gjort VFU i flera omgångar och då fått möjlighet att vara i 

olika klasser och olika årskurser. I nästan varje klass stöter man på en eller flera av dessa 

”starka” elever och jag har fått se olika exempel på hur de behandlas och hur de reagerar. I 

vissa klasser tilläts eleverna arbeta med material avsedda för högre årskurser, i andra klasser 

fick dessa elever arbeta med extrauppgifter i form av arbetsblad så fort de avslutat den ålagda 

uppgiften och i någon klass hade man helt enkelt missat att uppmärksamma en elev som låg 

före sina klasskamrater i läs- och skrivutvecklingen. De elever som fick fortsätta att utvecklas 

var nöjda med sitt skolarbete, men de som fick massproducera extrauppgifter verkade känna 

att uppgifterna var endast till som tidsfördriv och sågs som meningslösa. Den elev som 

missats av sin lärare var fullständigt uttråkad och sprang istället runt och störde sina kamrater 

så fort han var färdig med en uppgift. Detta ledde istället till att han blev klassificerad som 

bråkig och stökig. Det var detta som inspirerade mig till mitt examensarbete. 

Jag ville därför intervjua lärare som arbetar i årskurs 1-3 för att undersöka hur de arbetar med, 

och hur de kan motivera, utmana och behålla lusten till att lära, hos dessa elever. Jag har även 

studerat en del litteratur för att få en historisk tillbakablick på hur man tidigare har arbetat, för 

att ta reda på vilka metoder för motivering och utmaning som forskare och författare 

förespråkar samt för att se om dessa stämmer med de arbetssätt som lärarna tillämpar ute i 

skolorna. 
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2 Syfte 
 

För att behålla lusten att lära hos tidigt läsande och skrivande elever gäller att de får stimulans 

och arbetsuppgifter som de finner tillfredsställande. I de fall där skola och pedagoger 

misslyckas med detta finns risk att dessa elever blir uttråkade. I syfte att belysa hur pedagoger 

kan se på möjligheter att stimulera tidigt läsande och skrivande elevers läs- och 

skriftspråksutveckling ska svar sökas på följande forskningsfrågor: 

 

2.1 Forskningsfrågor 

 

 Vilken syn kan pedagoger ha på dessa elever? 

 Finns det handlingsplaner i ämnet svenska för dessa elever och hur används de i så 

fall? 

 Stimuleras elever som har en högre inlärningstakt än sina klasskamrater och i så fall 

hur? 

 

 

3 Metod 
Under denna rubrik redovisas metodval, urval, genomförande av enkätundersökning och 

intervjuer, bearbetning av det insamlade materialet, undersökningens reliabilitet och validitet 

samt de etiska överväganden som gjorts. 

 

3.1 Metodval 

Valet av intervju som metod grundade sig på viljan att få en djupare bild än vad en 

enkätstudie vanligtvis kan ge (Johansson & Svedner, 2006).  I syfte att få ett relevant underlag 

för intervjustudien genomfördes initialt även en enkätstudie som gjorde det möjligt att välja 

informanter med rätt kvalifikationer. 

 

3.2 Urval 

Målgruppen för enkätstudien bestod av lärare för elever i de lägre åldrarna inom kommunal 

skola. För att få ett så brett underlag som möjligt vände jag mig till sex skolor i en mellanstor 

kommun i södra Norrland. Totalt fanns 24 lärare och 19 av dem var villiga att besvara 

enkäten.  

Utgångspunkten för intervjuerna var att få lärare från samtliga av de tre första årskurserna och 

att de dels hade erfarenhet av den aktuella problematiken dels visade någon form av 

motivation för att utmana högpresterande elevers kunskapsnivå. 



3 

 

 

3.3 Genomförande av enkätundersökning 

För att få en så stor svarsfrekvens som möjligt och för att kunna besvara eventuella frågor, 

fanns jag med på varje skola vid besvarandet av enkäten. Detta skedde på för lärarna 

gemensam tid, vilket innebar att alla besvarade enkäten samtidigt. Totalt tog besvarandet 10-

15 minuter per skola. Inga frågor ställdes, vilket talar för att frågorna var lätta att förstå. 

När alla enkätsvar samlats in, lästes de noggrant igenom innan de sorterades i tre olika delar. 

En del innehöll de lärare som hade erfarenhet av tidiga läsare och skrivare, den andra delen 

lärare som visade tydlig motivation samt hade utvecklat goda strategier för att stimulera dessa 

elever och den tredje delen innehöll enkätsvar av lärare som inte uppfyllde de eftersökta 

kriterierna. 

Enkätsvaren lästes sedan igenom ytterligare en gång, för att då välja ut de informanter som 

verkade mest relevanta för studien.  

 

3.4 Genomförande av intervjuer 

Totalt utkristalliserades sju informanter från enkätsvaren, varav sex hade erfarenhet av tidiga 

läsare. Den sjunde hade utvecklat goda strategier för att anpassa undervisning och material 

efter behov. Dock var en av informanterna med erfarenhet av tidiga läsare och skrivare 

bortrest vid tillfället för intervju, och uteslöts därför. Totalt blev det således sex lärare som 

skulle intervjuas.  

Varje intervju tog mellan 15 och 40 minuter att genomföra. Informanterna hade inte tagit del 

av intervjufrågorna i förväg, men var genom enkätfrågorna medvetna om vad ämnet för 

intervjun var. Detta meddelades informanterna åter om innan intervjun startade. Intervjuerna 

var personliga och alla ägde rum i de skolor som lärarna arbetade i förutom en intervju som 

genomfördes i lärarens hem. På skolorna genomfördes intervjuerna i lärarnas klassrum samt 

grupprum, efter att eleverna slutat för dagen. Detta bidrog till att inga störande moment 

uppstod. 

För att kunna få med så exakta svar som möjligt, gjordes ljudupptagningar av alla intervjuer 

genom att en tom vägg filmades med videokamera. Informanterna tillfrågades innan intervjun 

startade om de godkände ljudupptagningen via videokamera och försäkrades om att ingen 

person eller objekt som kunde röja deras identitet skulle filmas. Samtidigt fördes jag så 

noggranna anteckningar som möjligt utifrån informanternas svar. 

 

3.5 Bearbetning av insamlat material 

Enkäterna hade, för denna studie, fyllt sitt syfte och bearbetades inte mer. Efter de 

genomförda intervjuerna renskrevs först de anteckningar som gjordes under själva 

intervjuerna. De filmade ljudupptagningarna lades in på datorn, för att därefter föras över till 

ljudupptagning via ett datorprogram. Därefter lyssnades ljudupptagningarna igenom ett par 

gånger och vissa delar skrevs ut i sin helhet med andra utgjorde underlag för noggranna 

anteckningar fördes, vilket möjliggjordes av datorns pausfunktion.  
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Anteckningarna från själva intervjuerna jämfördes sedan med ljudupptagningens, i syfte att 

förvissa mig om att inget lagts till eller tagits bort. Texten redovisas därefter utifrån 

intervjufrågorna och jämförelser görs utifrån informanternas uppfattningar.  

 

3.7 Undersökningens reliabilitet och validitet 

Hög reliabilitet innebär att det mätinstrumentet som valts för undersökningen möjliggör 

upprepning av studien med liknande eller samma resultat. Validitet innebär att studien 

verkligen undersökt det område som skulle belysas (Stukat, 2005, s. 125). Med detta som 

bakgrund kan man se att en svaghet i kvalitativa studier där reliabiliteten inte kan säkras på 

samma sätt som i en kvantitativ studie. 

Då de tilltänkta informanterna tycks ha uppfattat såväl enkät- som intervjufrågorna på det sätt 

de var tänkta och det interna bortfallet var lågt, kan reliabiliteten för studiens mätinstrument 

ses som goda. Dessutom gjorde intervjufrågorna av halvstrukturerad karaktär, där möjligheter 

till följdfrågor och förtydliganden gavs, att säkerheten för att informanternas svar uppfattats 

korrekt ökade. Eftersom informanternas svar redovisats så noggrant som möjligt kan även 

validiteten för studien anses som tillfredsställande. Genom att som metod använda både enkät 

och intervju, ökas möjligheten att studiens syfte skall kunna uppnås. Detta då ett bredare 

underlag ger möjlighet att dels få förståelse för vilka bakomliggande faktorer, som påverkat 

informanternas enkätsvar, dels urskilja mönster som det kan gå att generalisera ifrån.  

I denna studie bidrog enkäterna till att urvalet av informanter för intervjuerna kunde göras 

utifrån syftesfrågorna. Det optimala när det gäller reliabilitet och validitet för detta arbete 

hade naturligtvis varit att komplettera enkätstudien med ett antal intervjuer, som kunde ha 

bidragit till att skapa en ökad förståelse för hur elever tänker och resonerar. Det var dock inte 

möjligt inom ramarna för denna studie. 

 

3.8 Etiska överväganden 

De lärare som valdes ut för intervju informerades om den fullständiga anonymitet som deras 

deltagande innebar, samt att deltagandet var helt frivilligt och i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vad gäller information och konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet 2002). Informanterna upplystes också om möjligheten att utan att ange 

anledning avbryta sin medverkan utan några konsekvenser. Informationskravet uppfylldes 

genom att en tydlig angivelse gavs till informanterna av vad studien innebar och vem som 

stod bakom den. Även om informanterna garanterades fullständig anonymitet, utifrån 

konfidentialitetskravet kan det inte uteslutas att det på den egna skolan var känt vilka lärare 

som deltog i studien. Det går dock inte utifrån redovisningen att koppla samman informant 

och uttalande.  Då enbart vuxna lärare deltog i studien var Vetenskapsrådets samtyckeskrav, 

som reglerar omyndiga individers deltagande, inte aktuellt i studien. I enlighet med 

nyttjandekravet kommer denna studie inte att på något sätt användas för kommersiellt bruk, 

utan skall enbart ses som en examinationsuppgift. 
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4 Litteraturgenomgång 
 

I den litteratur som studerats har svar först och främst sökts på de frågor som undersökningen 

syftar till att besvara, men finns även en historisk tillbakablick för att få en insikt i hur 

pedagogers syn på högpresterande elever och deras undervisning har sett ut. Utifrån 

litteraturen har även arbetssätt, metoder och anpassning av material som syftar till att främja 

högpresterande elevers fortsatta utveckling studerats.  

 

4.1 Historisk tillbakablick 

Isling (1992) skriver att man på 1840-talet använde sig av växelundervisning. Anledningen till 

att man använde sig av denna metod var att en enda lärare kunde undervisa upp till ett par 

hundra elever i ett enda rum. Undervisningen bedrevs genom att den stora gruppen delades in 

i olika läxlag, och för varje lag utsågs en duktig elev att vara ledare. De duktiga eleverna fick 

alltså agera som en form av lärarassistenter. På 1860-talet infördes skilda metoder i de olika 

ämnena för att alla elever i klassen skulle kunna arbeta i samma takt. Han skriver vidare att 

det i en handledning för lärare framhölls att: ”De långsammare måste framåt, de klyftiga 

tyglas.” (s. 22). Redan 1948 när planerna på att den 9-åriga enhetsskolan skulle ersätta de 

tidigare skolformerna, ansågs den ensidiga klassundervisningen som allmänt utbredd. Dock 

insåg man att den borde ersättas och att undervisningen måste anpassas mer till elevens behov 

och intressen. 

Dahl (1999) beskriver svenskundervisningens struktur på följande vis: 

I det dagliga arbetet styrde rutinerna. En timme högläsning av läraren, en timme högläsning 

av eleverna rad för rad, en timmer tyst läsning, en timme avskrivning/välskrivning, en 

timme rättskrivning (Dahl, 1999, s.38). 

Detta medförde att de lågpresterande eleverna fasade både inför högläsningen där deras 

brister så tydligt framkom och den gemensamma rättskrivningen. Detta samtidigt som de 

högpresterande eleverna föll i leda under högläsningen rad för rad. 

Persson (1997) påpekar att Lgr62 vidhöll vikten av en anpassad undervisning, men att läraren 

framför allt skall individualisera undervisningen inom klassens ram och att 

individualiseringen främst gäller de lågpresterande eleverna. Han skriver vidare att de 

särbegåvade barnen inom den svenska skolan i stort sett lämnats åt sitt eget öde och om de 

över huvudtaget haft förmånen att bli erkända har de ibland fått flytta upp en årskurs, en 

åtgärd han skriver att många forskare ställer sig kritiska till. 

 

4.2 Styrdokumenten 

Inom ramen för examensarbetet har även skolans styrdokument, läroplanen Lpo94 samt 

kursplanen för ämnet svenska, studerats för att undersöka vad dessa säger om stimulans för 

högpresterande elever. 

 

4.2.1 Läroplanen 

I gällande läroplan, Lpo94, står att: ” Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
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erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling.”( s.4). Läroplanen säger också att det är skolans uppdrag att främja ett 

lärande där den enskilde individen stimuleras att inhämta kunskap. Vidare kan man läsa att 

alla elever i skolan har rätt att få utvecklas och få känna tillfredsställelse både över framsteg 

såväl som övervinnandet av svårigheter. Läroplanens riktlinjer för de mål som skolan skall 

uppnå säger att läraren ska organisera och genomföra sitt arbete så att eleverna upplever 

kunskap som något meningsfullt och att deras egen kunskapsutveckling går framåt 

(Skolverket, 1994). 

 

4.2.2 Kursplanen för ämnet svenska 

I Skolverkets kursplan för ämnet svenska står inget tydligt om hur man arbetar med 

högpresterande elever. Det står å andra sidan inget explicit om hur lärare bör arbeta med 

lågpresterande elever inom ämnet svenska heller. Däremot kan man läsa att de uppnåendemål 

som är fastställda anger en lägsta godtagbar nivå och att de flesta elever både kan och ska 

komma längre i sin utvecklingsnivå (Skolverket, 2000). 

 

4.3 Pedagogers syn på elever med högre inlärningstakt 

Engström (2009) skriver att pedagoger sällan är insatta i begåvade barns situationer. Han 

skriver också att det i flera länder finns kurser för lärare där man får kunskap och verktyg i 

hur man undervisar begåvade barn. I det avseendet ligger vi i Sverige efter om man jämför 

med många av våra grannar i Europa. 

Det kan också finnas en osäkerhet från lärarens sida om eleven verkligen har förstått det som 

eleven tycks kunna, vilket leder till att läraren för säkerhets skull låter eleven arbeta vidare 

med sådant den redan kan (Wahlström, 1995). 

Winner (1999) tar bl.a. upp ett exempel med en mamma i USA som vill att hennes son ska 

hoppa över förskolan och börja i skolan direkt, men möts av protester från skolans rektor som 

anser att pojken bör vänja sig vid jämnåriga kamrater och följa med strömmen. Hon skriver 

också att barn med akademisk begåvning inte får någon, eller mycket sparsam, 

specialundervisning då man menar att de kan lära sig på egen hand.  

 

4.4 Handlingsplan i ämnet svenska för högpresterande elever 

I den litteratur som studerats nämns ingen som helst handlingsplan inom ämnet svenska, inte 

heller i något annat ämne. I USA har man dock sedan mitten av 1970-talet lagt ner mer vikt på 

att skapa speciella läroplaner för begåvade elever. Dessa läroplaner har både för- och 

nackdelar. Bland fördelarna kan nämnas att fler pedagoger har uppmärksammat vikten av att 

stimulera de högpresterande eleverna. Pedagogerna har också fått utbildning i olika 

inlärningsstilar, undervisningsstrategier och metoder för att anpassa undervisningen i 

smågrupper. Genom att erkänna dessa elever har många felaktiga föreställningar försvunnit 

såsom att högpresterande elever inte behöver någon hjälp, att berikande innebär att ge 

extrauppgifter av exakt samma karaktär som det färdiga momentet m.fl. Nackdelar har varit 

att man missar att undersöka vilka behov eleverna har. Man missar också att försöka hitta 

bästa sätt att hjälpa den enskilda eleven att lära och utvecklas. En annan nackdel är att man 

vid urvalsprocessen har fokuserat kring det antal elever som bör antas till undervisningen och 

då felaktigt tittat på statistiken. Många tycks tro att om de bästa tre till fem procenten av 
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befolkningen räknas som begåvade så bör endast de bästa tre till fem procenten av det totala 

antalet elever kunna antas till utbildningen. Det blir då en ordentlig snedfördelning då vissa 

skolor har betydligt fler begåvade elever än andra (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995). 

Mönks och Ypenburg (2009) påpekar att skollagsstiftningen garanterar att eleverna i de flesta 

europeiska länder ska ges möjlighet att få en undervisning som är orienterad mot eleven som 

individ. Enligt författarna ser dock verkligheten annorlunda ut då skolstadgor och arbetsplaner 

inte ger mycket utrymme för den enskilda elevens behov. Bestämmelser om handledning för 

elever med en högre inlärningstakt saknas samtidigt som man ofta skyller på att man inte har 

tid att handleda dessa elever. 

 

4.5 Stimulans till elever med en högre inlärningstakt än sina kamrater 

Mönks och Ypenburg (2009) skriver att elever som lär sig snabbare än skolnormen inte får 

någon hjälp och att det egentligen inte finns någon plats i grundskolan för dessa elever. 

Vidare skriver författarna att det är viktigt att i de tidiga skolåren tillhandahålla mer krävande 

och utmanande uppgifter för att främja studiemotivationen hos elever med en högra 

inlärningstakt. Genom att bygga upp en studiemotivation hos eleven minskar risken för att en 

högpresterande elev ska hamna under kategorin högt begåvade underpresterare. 

Underpresterare uppmärksammas oftast i de högre årskurserna varför det är viktigt att 

stimulera dessa elever i de tidiga skolåren. 

Wahlström (1995) skriver att de högpresterande barnen har speciella behov som behöver 

tillfredsställas för att deras begåvning ska kunna användas på ett bra sätt. Dessutom kommer 

sannolikt dessa elever att må bättre än om dessa behov inte tillfredsställdes (Wahlström, 

1995). 

 

4.5.1 Begåvade underpresterare 

Winner (1999) påpekar att bristen på utmaningar i skolan innebär att eleven inte använder sin 

fulla potential. Barn som kanske läser relativt avancerade texter hemma förväntas att utföra 

för dem enkla arbeten inom bokstavsinlärning i skolan. De lydigaste barnen utför dessa 

arbeten för att uppfylla lärarens förväntningar, men blir väldigt ofta uttråkade och frustrerade. 

Denna frustration kan i sin tur leda till att konflikter mellan läraren och eleven uppstår. 

Bristen på utmaningar leder också till att eleven lär sig att det inte behövs någon ansträngning 

för att lyckas och som kan bidra till att barnets självaktning sjunker. Då ingen ansträngning 

krävs i de lägre åldrarna lägger de inte heller ner någon vikt vid skolarbetet vilket innebär att 

risken finns att de fortsätter i samma stil även när kursplanen i de högre årskurserna blir mer 

krävande. De försämrade prestationerna gör att elevens självaktning minskar ytterligare. Det 

är dock inte enbart bristen på utmaningar som skapar underpresterande barn, utan även elever 

som presterar under sin förmåga för att skapa en social acceptans i gruppen. Eleverna 

handskas med en konflikt mellan höga prestationer och närheten till de andra. 

Även Wahlström (1995) tar upp ämnet om begåvade underpresterare. Hon skriver att barn 

som har lätt för att lära, men ändå får hålla på med enformigt arbete och konstant repetera det 

som barnet redan kan, skapar ofta dåliga studievanor. Då uppgifterna avklaras snabbt och lätt 

blir de uttråkade och lata. Om eleven vänjs vid att skolarbetet flyter på utan någon större 

ansträngning kan det hända att man sedan undviker uppgifter som inte ses som lika lätta. 

Detta medför att man blir ensidig och att man presterar ännu sämre i de ämnen man inte 
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behärskar lika bra. Om barnet aldrig får konkurrens eller behöver anstränga sig för att bli 

färdig med ett arbete i tid får det en orealistisk bild av sig själv och sin förmåga. Om barnet 

någon gång skulle misslyckas med en uppgift där kamraterna lyckas, vet det barnet inte riktigt 

hur det ska handskas med situationen.  

4.5.1.1 Vad kännetecknar en begåvad underpresterare? 

Både Wahlström (1995) och Mönks och Ypenburg (2009) visar på checklistor som ger 

kännetecken för en begåvad underpresterare. Den checklista som presenteras här kommer från 

Teaching Bright Pupils (Nottingham University School of Education. Författare ej 

namngiven) och citeras här ur Wahlström. 

De kan vara 

 Negativa mot skolan. 

 Duktiga på att tala, men sämre att skriva. 

 Uppenbart uttråkade. 

 Rastlösa och ouppmärksamma. 

 Absorberande av sin egen värld. 

 Kränkande och otåliga mot långsammare kamrater. 

 Har ofta äldre kompisar. 

 Självkritiska. 

 Dåliga relationer med kamrater och lärare. 

 Känslomässigt instabila. 

 Utåt sett självgoda. 

 

men också 

 Kreativa när de är motiverade. 

 Lär sig snabbt. 

 Förmåga att lösa problem. 

 Frågar provocerande frågor. 

 Uthålliga när de är motiverade. 

 Kan tänka abstrakt. 

 Uppfinningsrika när det gäller att hitta svar på öppna frågor. (Wahlström, 1995, s.50f) 

Wahlström (1995) poängterar dock att även om inget av dessa beteenden i sig är ett tecken på 

begåvning, kan de vara bra att komma ihåg när ett icke önskvärt beteende uppstår som man 

försöker förstå. Hon skriver också att det finns en irritation hos många lärare gentemot de 

elever som inte gör sitt bästa. Då läraren ofta för en ojämn kamp för att få de lågpresterande 

eleverna att nå upp till målen, kan läraren ibland känna en vrede mot de elever som borde 
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kunna men som inte tycks anstränga sig. Hon önskar att pedagogerna kunde ta ett steg längre 

för att förstå varför dessa barn inte bryr sig om att anstränga sig.  

 

4.6 Undervisningsmetoder och strategier utifrån litteraturen 

Under denna rubrik redovisas de undervisningsmetoder och strategier som presenteras i den 

litteratur som studerats. 

 

4.6.1 Tematiskt arbete 

Wahlström (1995) menar att vad som krävs för att ta tillvara på den resurs som finns hos våra 

barn är mindre klasser och välutbildade pedagoger som vet hur man identifierar de begåvade 

barnen och kan ge dem en adekvat stimulans. Genom att arbeta tematiskt, utan att låta 

läromedlen styra, utgår man från barnens intressen, förkunskaper och förväntningar. Detta gör 

att barnen kan arbeta utifrån sina egna villkor på ett helt annat sätt, än de tidigare metoderna 

då alla skulle arbeta med samma uppgift i samma takt. Persson (1997) skriver å andra sidan 

att forskare menar att grupparbeten som involverar ”begåvade” och ”normalbegåvade” inte är 

att rekommendera såvida syftet inte är att utveckla social kompetens. Denna rekommendation 

grundar sig på hur begåvade barn agerar i vissa pedagogiska situationer, och gäller främst 

särbegåvade barn. Han ger ett exempel där en elev i en svensk mellanstadieklass uttrycker sin 

besvikelse över att det är han som då får göra det mesta av arbetet i gruppen, och i vissa fall 

även hela grupparbetet. Eleven känner sig utnyttjad och skulle hellre välja gruppmedlemmar 

själv då det skulle vara de som arbetar på samma sätt och i samma takt som honom själv.  

 

4.6.2 Åldersintegrerade grupper 

Wahlström (1995) menar att åldersintegrerade klasser skulle gynna dessa elever. I en 

åldersintegrerad klass går elever från två eller tre olika årskurser tillsammans i samma klass 

med en gemensam lärare, exempelvis 1-3 eller 4-5. I den åldersintegrerade klassen finns redan 

en nivåskillnad mellan eleverna och gruppen får ett tillskott av nya elever varje läsår. Hon 

påpekar också att de högpresterande eleverna har i dessa grupper en möjlighet att befästa sina 

kunskaper genom att förklara för andra. Hon menar att genom att förklara för andra når man 

en djupare förståelse på det absolut bästa sättet. Att hitta en äldre kamrat som de kan 

samarbeta med är mycket stimulerande för en elev med högre inlärningstakt.  

I Jenaplan-skolan, som har ett inbyggt stöd till begåvade, arbetar man med åldersintegrerade 

klasser. Här undervisas en grupp med elever från tre årskurser tillsammans. En av fördelarna 

är att den åldersblandade strukturen liknar familjens åldersstruktur. Även inom 

Montessoriskolan undervisas elever från tre årskurser i samma klass (Mönks & Ypenburg, 

2009). 

 

4.6.3 Gruppering efter förmåga - nivågruppering 

Persson (1997) skriver att nivågruppering är en vanlig strategi bland lärare, där pedagogen 

delar in klassen i grupper utifrån hur lätt eller svårt eleven har att tillgodogöra sig olika 

moment. Eleverna inom gruppen får då möjlighet att tillsammans lösa vissa uppgifter i samma 

takt. Han menar att denna gruppering har visat sig mycket effektiv för de högpresterande 

eleverna, medan det tycks ha en liten eller ingen effekt för de normalpresterande eleverna.  
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Winner (1999) påvisar både forskarnas argument för och argument mot en gruppering efter 

förmåga och de forskare som är emot en nivågruppering menar att både de högpresterande 

själva och de övriga eleverna (normal- och lågpresterande) missgynnas då man hävdar att 

placering av toppelever i en enskild grupp kan leda till arrogans och elitism. Man menar också 

att de barn som hamnar i grupper med en lägre nivå kan känna sig obegåvade. Motståndarna 

menar också att de högpresterande eleverna antas kunna ge sig själva utmaningar i en vanlig 

klass och att de kan lära sig i sin egen takt samtidigt som de kan fungera som förebilder för de 

normal- och lågpresterande eleverna. De forskare som argumenterar för en nivågruppering är 

ofta de som är specialiserade på undervisning för särbegåvade, lärare eller föräldrar till 

särbegåvade. De menar att om ingen specialundervisning för högpresterande sker läggs 

standarden för undervisningen på den lägsta nivån vilket leder till att skolan då misslyckas 

med att tillgodose de behov som särbegåvade och högpresterande elever har. 

Inom Jenaplan-skolan arbetar man med nivågruppering då man på vissa lektioner och i vissa 

ämnen delar in klassen efter elevernas färdigheter, men grupperna kallas här 

instruktionsgrupper. Det är främst inom kärnämnena dessa grupper bildas. I dessa 

instruktionsgrupper ingår elever som ligger på en liknande färdighetsnivå, men från olika 

åldersblandade grupper (Mönks & Ypenburg, 2009). 

 

4.6.4 Accelerering 

Mönks och Ypenburg (2009) förklarar att accelerering innebär att eleven börjar skolan 

tidigare eller att man hoppar över en eller flera årskurser. När man diskuterar en eventuell 

acceleration brukar tonvikten alltför ofta läggas på de negativa aspekterna, att eleven inte är 

känslomässigt och socialt moget för en högre årskurs utan bör stanna kvar med sina 

jämnåriga. Man tar för liten hänsyn till vad som kan hända om den högpresterande eleven går 

kvar i klassen eller tvingas vänta med att börja skolan och de intellektuella 

utvecklingsbehoven bagatelliseras. Författarna menar att den kronologiska åldern inte är ett 

tillförlitligt kriterium för att ange utvecklingsnivåer och skriver att erfarenheten visar att 

högpresterande och begåvade elever ofta har kamrater som är äldre och ibland flera år äldre. 

Dessa barn vill alltså umgås med människor som befinner sig på samma intellektuella 

utvecklingsnivå. En annan form av accelerering är när en högpresterande elev arbetar sig 

igenom en lärobok snabbare än övriga klasskamrater. Författarna skriver om så kallade 

”expressklasser” vilka är en stödform anpassad för begåvade elever. De läser lärostoffet i en 

snabbare takt utan att öka på antalet studietimmar, vilket innebär att de kan läsa in fyra års 

studier på tre år. Fördelen med denna form av acceleration är att eleverna som är tillsammans 

större delen av skoltiden, eller hela skoltiden, ligger på samma utvecklingsnivå. Detta är 

positivt såväl för den intellektuella utvecklingen som för den social-emotionella utvecklingen.  

Persson (1997) skriver att den mest kända formen av accelerering i Skandinavien är 

årskurseliminering där man flyttar upp högpresterande elever från en lägre till en högre 

årskurs. Han anser att åtgärden dock kan vara problematisk då eleven flyttas från sina 

jämnåriga kamrater och i den nya klassen riskerar att känna utanförskap då eleven är ett eller 

flera år yngre i sin fysiska utveckling, även om undervisningen är bättre anpassad efter 

elevens inlärningsbehov. Han skriver vidare att ämnesvis acceleration troligtvis är den metod 

som många lärare tillämpar då man identifierar inlärningsbehovet hos en högpresterande elev. 

Detta innebär att man letar upp andra och mer avancerade uppgifter inom det ämne där eleven 

har en högre inlärningstakt.   
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Även när det gäller acceleration har Winner (1999) skrivit om argumenten både för och emot. 

Hon menar att det ofta är rektorerna på skolan som är emot en accelerering med motiveringen 

att accelererande barn inte kommer att passa in och kommer att sakna vänner. Motståndarna 

menar att barnen behöver socialiseras med jämnåriga. Författaren hävdar att dessa 

motståndare tycks tro att skolan i första hand är till för en socialisering och att ett barn som är 

akademiskt brådmoget mår bäst av att socialiseras tillsammans med barn i samma ålder 

oavsett förmåga och intressen. De som istället är för en accelerering hävdar att man berövar 

viljan och lusten att lära när man behåller ett barn i en årskurs trots att barnet bemästrar 

kunskaperna i en högre årskurs. Förespråkarna menar också att det är viktigare att placera ett 

barn bland dess intellektuella jämlikar än att hålla det kvar hos sina jämnåriga kamrater.  

 

4.6.5 Berikning 

Mönks och Ypenburg (2009) skriver att berikning kan beskrivas som en utvidgning eller 

fördjupning av lärostoffet. Det är dock viktigt att extrauppgifterna har anknytning till elevens 

färdigheter och behov. Författarna menar att berikning inte behöver vara en fördjupning inom 

ett ämne som är gemensamt för hela klassen utan eleven kan erbjudas andra ämnen inom olika 

intresseområden såsom musik, främmande språk, konst, historia m.m. 

Begreppet berikning är nära besläktat med acceleration och innebär att där acceleration avser 

att uppfylla elevens behov av ett snabbare tempo avser berikningen att ge den befintliga 

läroplanen ett större djup och bredd. Bredden skapas genom att eleven får uppgifter inom 

kunskaper som ligger utanför den ordinarie läroplanen, medan djupet skapas då den 

högpresterande eleven får fler uppgifter än övriga klasskamrater men inom samma ämne 

(Persson, 1997). 

 

4.6.6 Renzullis svängdörrsmodell 

Denna metod, utvecklad av amerikanen Joseph Renzulli, innebär att de högpresterande 

eleverna lämnar den ordinarie undervisningen vissa lektioner. Detta sker på bestämda tider 

och bestämda lektioner. Metoden kan användas av högpresterande barn inom exempelvis 

matematik eller läs- och skrivundervisning. Dessa elever får då delta i ämnets undervisning i 

en högre årskurs. Svängdörrsmetoden handlar om att undvika understimulering av dessa 

elever. Understimulering kan leda till att högpresterande elever blir uttråkade eller blir lata 

(Mönks & Ypenburg, 2009). 

 

4.6.7 ”För att”-skola 

Wahlström (1995) skriver om Lennart Edberg, skolchef i Sunne, som ofta talar om ”som om”-

uppgifter. Eleverna i skolan får skriva brev ”som om” någon skulle läsa dem, skriva en 

tidningsinsändare ”som om” de skulle skicka den. Han vill istället se en ”för att”-skola där 

uppgifterna utförs ”för att” någon ska läsa brevet, ”för att” försöka få in insändaren införd i 

tidningen o.s.v. När eleverna lärt sig ett arbetssätt där de ser att verkligheten är föremål för 

deras studier, när de har lärt sig att tänka mer abstrakt och de har lärt sig att hämta kunskap på 

egen hand, gäller det att de sedan får arbeta genom att använda sin kompetens och efter sin 

egen förmåga.  
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4.6.8 Divergent pedagogik 

Med divergent pedagogik menas att uppgiften består av t.ex. en fråga eller ett substantiv som 

kan ge många olika svar. Uppgiften i sig hör samman med det ämnesområde man studerar, 

men sättet att lösa den, liksom svaret på den, kan vara lika många som antalet elever i 

gruppen. Man visar ett exempel där man jämför frågan om vilken som är Sveriges största sjö 

med uppgiften som enbart har rubriken ”Svenska sjöar”. I den första finns endast ett givet 

svar, medan det i den andra uppgiften finns många olika svar beroende på elevernas 

arbetstempo. De mer långsamma kan exempelvis räkna upp ett antal sjöar, visa på kartan var 

de ligger, ange deras storlekar och sortera dem i storleksordning. De barn som har ett högre 

arbetstempo hinner med mer och kan exempelvis namnge ett större antal, ange djup och 

storlek, ta reda på sjöns naturliv o.s.v. Det kan även finnas elever som hinner med att studera 

vad som händer med fiskarna på vintern när sjöarna fryser. De kan kanske också få möjlighet 

att analysera vatten från en sjö, dess bottenvegetation och vattentemperatur. Den divergenta 

pedagogiken är ett sätt att individualisera undervisningen hur långt som helst. Även om inte 

alltid arbetar med den divergenta pedagogiken så är det viktigt att alla barn får utmaningar, 

och speciellt de högpresterande barnen. Som exempel beskrivs att varje måndag presentera en 

uppgift för de som vill ha något extra. Eleverna kan ha hela veckan på sig att arbeta med 

uppgiften och på fredagen kan alla svar som inkommit granskas tillsammans med klassen 

(Wahlström, 1995).  

4.6.9 Blooms taxonomi 

När det gäller att anpassa arbetet till elever med en högre inlärningstakt finns många olika sätt 

att tillgå. Dock är inte arbetstakten det viktigaste utan fördjupning är det bästa för många 

högpresterande barn. De ser det inte som något konstigt att arbeta självständigt med andra 

uppgifter på en annan nivå, eftersom de flesta barn då och då arbetar med egna projekt. Inom 

Blooms taxonomi (taxonomi = klassificering) antas olika nivåer av inlärning och sätts i 

relation till varandra. Blooms egen terminologi är följande: 

 Knowledge 

 Comprehension 

 Application 

 Analysis 

 Synthesis 

 Evaluation 
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I Wahlströms (1995) egen uppställning av Blooms nivåer börjar man nedifrån, och för 

samtidigt tanken till divergent tänkande. 

 

  UTVÄRDERING 

Kvalitativ och kvantitativ bedömning av vad man 

 gjort enligt den standard som råder. 

  SAMMANSÄTTNING 

 Sätta samman gammalt till nytt; 

   en kreativ process. 

   ANALYS 

 Dela upp kunskapen, ”atomisera”. 

    TILLÄMPNING 

  Lösning med hjälp av tidigare 

   kunskap; generaliseringar. 

    FÖRSTÅELSE 

   Nya ord på känd kunskap 

       KUNSKAP 

      Upprepa, lära 

        utantill,    

        ”rabbla” 

 

 

 

 
Figur 1: Uppställning av Blooms nivåer (Wahlström, 1995)   

 

Det handlar alltså om en successiv fördjupning av inlärningen. När pedagogerna ger sina 

uppgifter till eleverna handlar Kunskap om den traditionella formen, som exempelvis att räkna 

upp olika objekt, definiera objekt och begrepp, namnge och göra tabeller över olika objekt. 

Förståelse innebär att förstå meningen och tolka fakta. Uppgifter inom förståelse handlar om 

att beskriva, förklara och identifiera. Inom Tillämpning ska eleven kunna använda sin 

kunskap i nya situationer genom att exempelvis översätta, demonstrera, visa, och tolka. 

Analys betyder att eleven ska kunna se mönster och upptäcka dolda budskap genom att 

diskutera, ifrågasätta och jämföra. Inom Sammansättning ska eleven hitta samband mellan 

fakta, generalisera från olika fakta och kunna dra slutsatser. Detta görs genom att formulera, 

föreslå, planera och skapa. I Utvärderingen ska eleven kunna jämföra och ifrågasätta idéer, 

bedöma värdet av bevis och göra val baserade på resonemang genom att bedöma, uppskatta, 

värdera och förutsäga. Då varje nivå innehåller ett flertal exempel på fördjupningsuppgifter 

ger Blooms taxonomi högpresterande elever en möjlighet att arbeta med fler 

fördjupningsuppgifter inom ett ämne istället för att rusa vidare till nästa. Detta innebär att 

elever i en klass kan arbeta med samma ämne fast på olika nivåer, utifrån elevernas olika 

utvecklingsnivåer. 
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5 Resultat av intervjuundersökning 
 

Under denna rubrik presenteras resultatet av de gjorda intervjuerna. Resultatet redovisas 

utifrån de intervjufrågor som ställdes till informanterna, och jämförs med varandra för att 

kunna finna både likheter och skillnader hos de olika informanternas svar. För att ge en 

överskådlig blick av de informanter som deltog i undersökningen har en informanttabell 

skapats med fingerade namn. 

 

5.1 Informanttabell 

Informant: antal år som Verksam Skolform: 

  lärare: i årskurs:   

Siv 37 1-3 + Kommunal  

      skola 

Pia 13 1-3 + Kommunal  

      skola 

Sara 0,5 1-3 + Kommunal  

      skola 

Lena 16 2-3 +  Kommunal  

    träningsskola skola 

Gun 40 1-3 +  Kommunal  

      skola 

Eva 40 1-3 + Kommunal  

      skola 
 

Figur 2: Tabell över intervjustudiens deltagande informanter 

 

5.2 Vad har du för erfarenhet av barn som börjar årskurs 1 och redan 

kommit långt i sin läs- och skrivutveckling? 

Siv, Gun och Eva är alla lärare som har en lång yrkeserfarenhet bakom sig, Pia och Lena har 

arbetat mellan 13 och 16 år medan Sara arbetar sin första termin som lärare. Trots den stora 

spridningen vad gäller erfarenhet upplever dock alla sex informanter att det alltid finns några 

tidigt läsande och skrivande elever i varje årskull som börjar i årskurs ett. Eva och Gun ser att 

många barn kan läsa vid skolstarten, men att dessa barn samtidigt är mindre säkra på att 

skriva. Även Pia har uppmärksammat detta och menar att eleverna ofta är säkra på versaler 

men mindre säkra på gemener när det gäller skrivandet.  

 

5.3 Hur säker känner du dig när det gäller att anpassa undervisningen 

inom läs- och skrivutveckling för dessa elever? 

Siv, Gun och Eva anser att deras långa yrkeserfarenhet har gjort dem mer säkra när det gäller 

att anpassa undervisningen för dessa högpresterande elever. Även Pia menar att erfarenhet 

skapar en större säkerhet inför att anpassa undervisningen. Sara däremot, som arbetar sin 

första termin i skolan, känner sig än så länge ganska osäker på hur hon ska anpassa 
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undervisningen. Lena upplever att man som lärare kan känna sig mer säker om man inte är 

bunden till läroböcker.  

 

5.4 Hur gör du för att hitta material som passar för elever som utvecklat sin 

läs- och skrivförmåga betydligt mer än sina kamrater? 

Siv, Sara, Gun och Eva använder sig gärna av Internet för att hitta extramaterial som kan 

passa de högpresterande eleverna. Pia väljer att i första hand titta vad de arbetar med i de 

högre årskurserna medan Lena har samlat på sig ett gediget förråd av extramaterial som hon 

plockar från. Alla sex lärare uppger också att det finns en hel del befintligt material att tillgå 

på deras respektive skolor.  

 

5.5 Hur gör du för att motivera och utmana dessa elever, och få dem att 

behålla lusten till att lära? 

För att skapa motivation och utmaningar uppmuntrar Siv sina elever till att själva söka efter 

information, både via Internet och via uppslagsböcker. Hon anser att de uppslagsböcker som 

finns på skolorna ofta är en bortglömd skatt. Genom att använda sig av dessa övar barnen 

både sitt läsande och att söka efter information som står i bokstavsordning. Hon menar också 

att det är viktigt att finna uppgifter som är meningsfulla och som resulterar i en färdig 

slutprodukt. Även Lena hävdar att om en elev ska känna sig motiverad så måste de också få 

känna att de verkligen får användning av det de kan. Gun påpekar även hon att det gäller att 

hitta uppgifter som inte är för lätta, men säger också att det ibland kan vara svårt att hitta 

balansen mellan läsande och skrivande då hon upplever att en del kommit längre i sin 

läsutveckling än i sin skrivutveckling. När det gäller läsningen utmanar Sara, Lena och Gun 

sina tidiga läsare att läsa böcker med längre och mer avancerade texter. Pia uppmuntrar sina 

högpresterande elever till att fundera djupare kring sina texter och analysera dem. Detta kan 

vara att fundera på hur personer i texten känner sig, vad de tror kommer att hända sedan. 

Detta mer abstrakta tankesätt använder sig även Siv och Lena av i sina arbeten med 

processkrivande där eleverna får respons på sina texter av läraren för att sedan utveckla dem 

ytterligare. När Sara märker att hennes högpresterande elever börjar bli uttråkade bryter hon 

av och låter dessa elever arbeta med något annat. Då dessa elever oftast redan ligger före sina 

kamrater anser hon inte att de missar något av den ordinarie undervisningen för att de gör 

något annat emellanåt. Eva säger att hon känner att hon finner det svårt att utmana och 

motivera sina högpresterande elever. 

 

5.6 Hur skulle en utvecklad handlingsplan kunna hjälpa dig i ditt arbete? 

Siv, Pia och Lena menar att om man arbetar efter de strävansmål som finns uppställda i 

styrdokumenten fungerar dessa som en handlingsplan, och anser därmed inte att någon 

speciell handlingsplan för högpresterande elever är nödvändig. Gun har på egen hand 

utvecklat en arbetsplan och anser inte heller att någon handlingsplan utöver denna behövs. 

Arbetsplanen som Gun utarbetat bygger på kursplanen för ämnet svenska och innefattar 

uppgifter som avancerar i svårighetsgrad. Både Eva och Sara däremot skulle välkomna en 

handlingsplan för elever med en högre inlärningstakt, och ser detta som ett verktyg som skulle 

underlätta för pedagogerna i deras arbete. 
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5.7 Hur skulle du önska att undervisningen i skolan bedrevs så att alla 

elever får möjlighet att utvecklas? 

Siv önskar att det vore mer ordning och reda i skolan och att lärarna utvecklade en tydligare 

ledarroll. Pia säger att hon skulle vilja att det fanns ett mer anpassat material för 

högpresterande elever eftersom läroplanen tydligt visar att man ska få undervisning och 

utmaningar utifrån sin egen nivå. Hon önskar också att det fanns en högre lärartäthet så att 

mer tid kan ägnas åt dessa elever som allt för ofta får stå tillbaka p.g.a. pressen att få de 

lågpresterande eleverna att nå upp till målen. Även Lena önskar att det fanns en högre 

lärartäthet samtidigt som hon säger att det också skulle behövas fler lokaler i skolan. Detta för 

att ha möjlighet att dela upp klassen i mindre grupper där inte alla gör samma sak exakt 

samtidigt. Sara anser att hon saknar både tid och erfarenhet för att möjliggöra en 

individanpassad undervisning i den utsträckning hon skulle önska. Evas önskan är att kunna 

arbeta mer tematiskt och mer projektinriktat, samtidigt som hon skulle vilja att man arbetade 

mer utanför själva skolbyggnaden med exempelvis studiebesök eller författarbesök. Gun 

känner sig nöjd med det arbetssätt man utvecklat på hennes skola, men önskar ändå att det 

fanns mer resurser för de lågpresterande eleverna vilket skulle ge pedagogen mer tid till de 

högpresterande eleverna. 

 

5.8 Informanternas arbetssätt och metoder 

Siv berättar att den formella bokstavsinlärningen får komma senare i hennes klassrum och hon 

börjar direkt med skrivandet. De elever som ännu inte behärskar skriftspråket får hjälp genom 

att läraren agerar sekreterare för att sedan övergå till att skriva av det läraren skriver. De 

elever som redan kan skriva gör detta på egen hand. Barnen får skriva både påhittade sagor 

och berättelser ur deras vardag. De får även skriva för varandra, exempelvis bokrecensioner. 

Siv förespråkar processkrivande där barnen får ett givet ämne att skriva om. Deras text ska 

sedan lämnas in till läraren som läser igenom och kommenterar vad som är bra och vad hon 

vill att de ska utveckla. För de elever som har nått längre i sin skrivutveckling handlar det då 

om att fördjupa sin text med exempelvis miljöbeskrivningar och känslor. Detta arbetssätt har 

lett till att hon anser sig hinna med alla barn, såväl ”starka” som ”svaga”. Hon är dock noga 

med att poängtera att hon alltid respekterar elevernas integritet, vilket avspeglar sig i de 

ämnen hon väljer för barnens texter. 

På Pias skola arbetar man utifrån Wittingmetoden när det gäller läs- och skrivundervisningen. 

Den metoden bygger på att man arbetar med bokstavsljuden och att barnen ska vara säkra på 

varje bokstavsljud. Man börjar vanligtvis med vokalerna och fortsätter sedan på med 

konsonanterna för att bygga på ljud för ljud. De som redan kan läsa får då hitta på riktiga ord 

utifrån bokstavskombinationer, exempelvis kan man utifrån kombinationen es hitta ordet hes 

och om kan bli orm. Därefter utvecklas arbetet till att hitta rimord till de ord de skrivit. 

Sara har utfört några tester med sina elever för att identifiera deras nivå när det gäller läs- och 

skrivutvecklingen och har sett att även bland de högpresterande eleverna händer det att de 

vänder på bokstäver. Detta har medfört att alla elever har fått göra bokstavsövningar, men att 

hon ser att det för dessa elever går mycket snabbare att genomföra uppgiften. Hon låter dessa 

elever då hoppa över de allra enklaste momenten. Sara har valt att arbeta med skrivande först 

för att låta läsningen komma senare, och har märkt att bland eleverna med en högre läs- och 

skrivutvecklingsnivå så ligger läsningen på en högre nivå än skrivandet. 
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Lena försöker att hålla korta genomgångar och förespråkar öppna frågor där eleverna kan 

anpassa arbetet utifrån sin egen nivå. Hon arbetar med individuella och individanpassade 

planeringar där man även sätter upp mål som senare stäms av. Hon ogillar att låta elever 

accelerera i vissa ämnen genom att arbeta igenom arbetsboken i ett snabbare tempo för att 

sedan gå vidare med en bok avsedd för en högre årskurs, utan föredrar att arbeta med 

fördjupningsuppgifter för dessa elever. Hon arbetar mycket tematiskt där hon menar att 

arbetsprocessen är viktigare än slutprodukten, och menar att om en elev kan skriva mycket så 

gör den det. Lena låter gärna eleverna jobba med det de finner intressant för stunden och 

gärna om något i vardagen dyker upp. Hon berättar om en grupp elever som under en 

promenad fann ett kvarglömt gosedjur på en parkbänk och gav upphov till ett ordentligt 

projektarbete där man arbetade med allt från etik och moral till att skriva sagor. Inom 

skrivinlärningen låter hon eleverna få utveckla sina texter, en form av processkrivande, men 

även att de får skriva en berättelse med en given inledning. Med en sådan uppgift förespråkar 

hon att integrera drama i ämnet svenska. 

Gun menar att eftersom en del elever har en högre utvecklingsnivå när det gäller läsning än 

skrivning låter hon alla barn arbeta efter samma schema inom läs- och skrivundervisningen, 

men individanpassar den på så vis att vissa elever då får hoppa över vissa moment. Alla elever 

får sedan arbeta utifrån sin egen takt och så fort ett moment är slutfört bockar man av detta i 

sin personliga plan och ser sedan vilket moment som väntar. De elever som då har en högre 

inlärningstakt kommer då att kunna genomföra fler moment än de lågpresterande eleverna, 

men då arbetsplanens utformning är sådan att även de lågpresterande eleverna når kursplanens 

uppnåendemål ser hon inte detta som något problem. Vid läsningen försöker hon motivera de 

högpresterande eleverna att välja mer avancerade texter och böcker. Man läser många 

skönlitterära böcker i Guns klass och eleverna har också ett bokrecensionsschema där de får 

klistra in ett klistermärke för varje bok de läst och redovisat. För att skillnaden mellan de 

högpresterande och lågpresterande eleverna inte ska bli allt för tydlig har hon infört regeln att 

max tre böcker per månad får redovisas, även om fler böcker naturligtvis får läsas. 

Eva arbetar väldigt mycket med skönlitterära texter och menar att det är viktigt att som 

pedagog ta reda på om läsförståelsen finns hos de tidigt läsande eleverna. Ibland väljer hon att 

hoppa över basen i läs- och skrivinlärningen för dessa elever då hon anser att de inte ska 

behöva repetera alltför mycket av sådant de redan behärskar. I och med att hon har hunnit 

arbeta med många olika metoder för läs- och skrivinlärning kan hon plocka delar från flera 

olika metoder för att hitta det som passar den enskilde individen bäst. Hon förespråkar att 

arbeta både praktiskt och teoretiskt, och menar att de mindre barnen måste få använda hela 

kroppen för att ta till sig kunskap. Detta menar hon gäller även för de högpresterande 

eleverna. För att öva elevernas tålamod är korsord och pussel ett vanligt inslag i Evas 

undervisning, likaså att lyssna på talböcker. Talböcker övar både barnens tålamod och deras 

fantasi. Hon har märkt vid högläsning ur bok att barnen snabbt frågar efter att få se på 

bilderna istället för att skapa sig en egen inre föreställning om bilden. I de högre åldrarna 

förekommer boksamtal. 

 

6 Diskussion 
Under denna rubrik presenteras olika diskussionsavsnitt. I litteraturdiskussionen jämförs de 

olika undervisningsmetoder och strategier som redovisas i litteraturen. Därefter diskuteras de 

genomförda intervjuerna och svaren jämförs med varandra för att presentera både likheter och 



18 

 

skillnader. Under metoddiskussionen tas examensarbetets metodval upp. Slutligen ges förslag 

på fortsatt forskning. 

 

6.1 Litteraturdiskussion 

Under arbetets gång har jag slagits av den mängd litteratur som finns i området 

högpresterande och särbegåvade barn. Dock är större delen av litteraturen inriktad mot just 

begåvade och särbegåvade barn, medan denna uppsats riktar sig mot de elever som har en 

något högre inlärningstakt än sina klasskamrater. Detta till trots finner jag att många av de 

strategier och metoder som presenteras i litteraturen mycket väl kan anpassas till dessa elevers 

inlärningsbehov. 

I läroplanen, Lpo94, ges pedagogen tydliga direktiv om att undervisningen ska 

individanpassas och att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Följer man dessa direktiv innebär det att de högpresterande eleverna får sina behov 

tillgodosedda. Trots detta finns elever som är understimulerade i skolan. Detta beror till stor 

del på att lärarna i skolan är pressade att få alla elever att uppnå de strävansmål som finns 

ställda i styrdokumenten, att all tid går till de lågpresterande eleverna. Ser man till de resurser 

som finns på skolorna i jämförelse med styrdokumentens direktiv, inser man att detta är en 

ekvation som inte går ihop. Detta bekräftas av de informanter som intervjuats för denna 

studie. 

Det finns flera likheter mellan vissa av de metoder som litteraturen visar samtidigt som de går 

in i varandra och kompletterar varandra. Det tematiska arbete som Wahlström (1995) 

beskriver, där barnens intressen och förutsättningar får styra istället för läromedlen, 

kombineras tämligen enkelt med metoden berikning. Genom att låta den högpresterande 

eleven få fördjupa sig mer än kamraterna i ämnet skapas en meningsfull läroprocess för 

eleven.  

Accelerering är en metod som återkommer i litteraturen och som finns i olika varianter. Precis 

som Persson (1997) skriver så är den mest vanliga formen av accelerering i Skandinavien 

årskursaccelereringen, där den högpresterande eleven hoppar över en årskurs eller 

tidigarelägger skolstarten. Denna form av accelerering fungerar om eleven har en högre 

inlärningstakt inom alla ämnen. Jag tror att denna form av accelerering kan vara bra för just 

dessa elever då de intellektuellt troligtvis befinner sig på en högre utvecklingsnivå och mår 

bra av att umgås med äldre barn. För de elever som är högpresterande inom endast ett fåtal 

ämnen kan nog den ämnesvisa accelereringen passa bättre. Där får eleven anpassade och mer 

avancerade uppgifter inom de ämnen där eleven har en högre inlärningstakt, men ges 

möjlighet att fortfarande umgås med sina jämnåriga kamrater. Denna form av accelerering 

kan liknas vid Renzullis svängdörrsmodell som Mönks och Ypenburg (2009) skriver om, där 

eleven får lämna klassen vid bestämda tidpunkter för att närvara vid undervisningen i en 

högre årskurs.  

En metod som fascinerar mig är den divergenta pedagogiken med dess öppna frågor. 

Wahlström (1995) menar att denna pedagogikform är ett sätt att individualisera 

undervisningen hur långt som helst. Samtidigt kan jag föreställa mig att den ställer en hel del 

krav på läraren. Som nyutexaminerad lärare kan det kännas tryggt att ha ett fast läromedel att 

utgå från och då kan det vara svårt att anpassa läromedlet utifrån den divergenta pedagogiken. 

Vågar man däremot släppa läromedlet en aning och arbeta tematiskt utifrån de moment och 

ämnen som läromedlet behandlar, kan den divergenta pedagogiken tillämpas. Det gäller dock 
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som pedagog att vara förberedd och ha förslag på vad eleverna kan ta reda på om det aktuella 

ämnet. Det divergenta tänkandet, liksom berikning, återfinns i Blooms taxonomi där 

inlärningen sker i olika nivåer och där den högpresterande eleven kan passera fler nivåer än 

sina klasskamrater. 

Två andra metoder som också kan kombineras är åldersintegrerade grupper och 

nivågruppering. Inom Jenaplan-skolan har man kombinerat dessa två då man har 

nivågrupperingar i den åldersintegrerade gruppen. Precis som Wahlström (1995) påpekar 

anser jag att den åldersintegrerade gruppen kan passa de högpresterande eleverna. Jag tror 

också att den klassformen även kan gynna de lågpresterande eleverna. Eftersom forskarna 

menar att högpresterande elever gärna söker sig till äldre kamrater som befinner sig på samma 

intellektuella utvecklingsnivå, torde detsamma gälla för lågpresterande. D.v.s. att dessa söker 

sig till yngre kamrater som då också befinner sig på samma inlärningsnivå. Alla elever borde 

då rent teoretiskt ges möjlighet att socialiseras med intellektuellt jämställda kamrater. Jag är 

dock osäker på hur det skulle fungera i praktiken, då risken finns att den högpresterande 

eleven inte har någon jämlike då den väl kommit upp i den högsta årskursen inom gruppen. 

Nivågrupperingen är en omdiskuterad metod både bland forskare och bland de informanter 

jag talat med. Persson (1997) hävdar att denna metod är effektiv för de högpresterande 

eleverna, samtidigt som den är effektlös för de normal- och lågpresterande eleverna. Winner 

(1999) skriver att denna form kan vara nödvändig för att kunna tillgodose behoven hos de 

högpresterande. Samtidigt finns risken att eleverna inom den högpresterande gruppen 

utvecklar elittänkande och arrogans gentemot övriga elever. Även dessa strategier kan liknas 

med Renzullis svängdörrsmodell då eleven grupperas med elever som befinner sig på samma 

inlärningsnivå. 

Man kan ur dessa strategier utläsa tre typer av metoder; fördjupning, gruppering och 

accelerering. Med detta menar jag att av de nio olika metoder och strategier som återfanns i 

den studerade litteraturen faller fem av dessa under fördjupning, tre av dem hör till typen 

gruppering och två hamnar under accelerering. Tematiskt arbete, berikning, ”För att”-skola, 

divergent pedagogik och Blooms taxonomi är alla strategier och metoder som handlar om att 

låta den högpresterande eleven få fördjupa sig ytterligare i det aktuella ämnet. Eleven går i sin 

ordinarie klass och socialiseras med jämnåriga kamrater, men ges ändå stimulans och 

utmaning genom meningsfulla arbetsuppgifter. Åldersintegrering och nivågruppering är två 

typer av grupperingar där eleven inte alltid får undervisning tillsammans med jämnåriga 

kamrater utan istället med elever som befinner sig på samma intellektuella utvecklingsnivå. 

Hit kan man också kategorisera Renzullis svängdörrsmodell då eleven vid vissa tidpunkter 

grupperas med elever i en högre årskurs. Metoden med accelerering innehåller, som tidigare 

nämnts, redan från början olika varianter där eleven istället för att fördjupa sig i ämnesstoffet 

arbetar igenom det snabbare eller börjar i en högre årskurs. Även denna typ av strategi kan 

liknas vid Renzullis svängdörr. Metoderna jag sett falla under fördjupning är de metoder jag 

anser borde fungera att använda i skolorna i praktiken, eftersom de alla kan användas inom 

ramen för den ordinarie klassen. Metoderna som hör till gruppering kan ibland vara svårare 

då det kan krävas samarbete över de olika årskurserna. Detta innebär att alla lärare inom ett 

arbetslag samarbetar och ibland arbeta över årskursgränserna. När det gäller accelererande 

strategier bör man se över elevens situation och inlärningsbehov i alla skolämnen. Är eleven 

högpresterande inom alla ämnen och föredrar att umgås med äldre kamrater kan det vara en 

god idé att tidigarelägga skolstarten eller att hoppa över en årskurs. Är dock eleven 

högpresterande i endast ett eller ett fåtal ämnen, torde den ämnesvisa accelereringen vara 

bättre för att inte riskera att bli lågpresterande i övriga ämnen. Överlag tror jag att det bästa 
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för varje enskild högpresterande elev vore att se över dennes situation, och sedan avgöra 

vilken metod eller strategi som skulle vara mest gynnsam för den fortsatta utvecklingen. 

 

6.2 Diskussion kring genomförda intervjuer 

När man jämför de sex intervjuerna kan man utläsa att de alla delar synen på elever med en 

högre inlärningstakt; de finns och blir erkända, även om de medger att det i vissa fall kan vara 

svårt att avgöra vilken nivå eleven verkligen befinner sig på. Men då kraven på att få de 

lågpresterande eleverna att nå upp till kursplanens uppnåendemål samtidigt som resurserna för 

detta är begränsade, finns inte den tid till de högpresterande som de skulle önska att de hade. 

Detta samtidigt som styrdokumenten säger att alla elever ska ges möjlighet att få utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar. Som lärare begår man alltså, precis som Pia säger, ett 

tjänstebrott när man inte tillgodoser dessa elevers behov. Det är ändå tydligt att alla sex 

informanter verkligen försöker, och har viljan, att tillgodose dessa elevers behov så gott det 

går. Det kan ses som positivt att pedagoger inte längre anser att dessa elever ska tvingas till 

samma arbetstakt som övriga klasskamrater, eller tvingas arbeta i oändlighet med moment 

som de redan behärskar. Ett fenomen som lämnar mig lite fundersam är att fyra av de sex 

intervjuade lärarna ser att dessa elever är bättre på att läsa, men sämre på att skriva. 

Wahlströms (1995) menar att en dålig handstil är typiskt för de begåvade barnen vilket ofta 

beror på att tanken går fortare än vad handen inte hinner med. Detta leder till att jag funderar 

på om det kan vara så att de elever som lärarna uppfattar som sämre på att skriva i själva 

verket enbart har en sämre handstil, men ändå ligger på samma nivå vad gäller skrivande som 

läsande. Det skulle vara intressant att undersöka hur dessa elever lyckas med skrivning om de 

fick använda datorn som hjälpmedel, något som inte framkom under intervjuerna. Datorn som 

hjälpmedel ger automatiskt en fin handstil och eleverna behöver endast fokusera på att 

konstruera ord och meningar med de färdiga bokstäver som tangentbordet erbjuder. 

Inte på någon av de sex informanternas skolor existerar någon specifik handlingsplan i ämnet 

svenska för hur man skall arbeta med dessa högpresterande elever, och åsikterna huruvida en 

sådan skulle hjälpa lärarnas arbete går isär. Dock står det uttryckligen i läroplanen att alla 

elever har rätt till en individanpassad undervisning, men även där tycks fokus ha hamnat på 

att individanpassa undervisningen för de lågpresterande. Jag menar inte att man ska ta 

resurser från de lågpresterande för att satsa på de högpresterande, snarare tvärtom. Genom 

ökade resurser till de svaga eleverna skapar man möjligheter för pedagogen att stimulera och 

utmana de högpresterande eleverna. Min mening är alltså att indragningar av resurser inte 

enbart missgynnar de lågpresterande utan även i hög grad elever med en högre inlärningstakt 

och ett stort behov av utmaningar. En likvärdig utbildning för alla behöver inte betyda att alla 

gör samma sak samtidigt, utan innebär snarare att alla elever får samma möjlighet till en 

undervisning utifrån sitt inlärningsbehov. Kanske behövs det ett förtydligande i 

styrdokumenten för hur man ska arbeta med de högpresterande eleverna. Under min tid på 

lärarutbildningen har jag hela tiden stridit för att även de högpresterande eleverna borde falla 

under begreppet barn i behov av särskilt stöd något som även Gunilla O. Wahlström (1995) 

håller med om då hon i sin bok skriver: 

Vi blandade ihop jämlikhet och likhet ett tag. ”Barn med särskilda behov” är ett 

begrepp som de flesta förknippar med barn med problem av olika slag. Jag 

menar att våra begåvade barn också är ”barn med särskilda behov” (Wahlström, 

1995, s. 24). 
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Alla informanter anser att de försöker aktivera de högpresterande elever som finns i klassen, 

men medger samtidigt att de skulle vilja göra mer om tid och utökade resurser fanns 

tillgängliga. Litteraturen ger flertalet tips på hur man kan aktivera och stimulera 

högpresterande elever så att de inte riskerar att bli uttråkade. Trots detta använder nästan 

ingen av de intervjuade informanterna dessa metoder. Endast Pia använder sig av 

nivågruppering i sin undervisning trots att hon medger att det anses tabu att gruppera in 

eleverna utifrån deras intellektuella utvecklingsnivå. Jag fick möjlighet att fråga några av 

informanterna vad de ansåg om åldersintegrerade klasser där högpresterande elever kunde få 

en möjlighet att socialisera med andra barn som befinner sig på samma, eller liknande, 

intellektuella nivå. Dessa var tveksamma till detta och ansåg att de högpresterande eleverna 

kunde få utmaningar inom klassen med jämnåriga. När det gäller läsning säger Gun, Lena och 

Sara att de försöker motivera elever med en högre läsutvecklingsnivå att välja böcker med 

längre och mer avancerade texter. Siv väljer att låta skrivandet komma i första hand och 

förespråkar processkrivandet där de högpresterande eleverna får möjlighet att fördjupa sina 

texter genom att analysera dem, en metod som även Lena och Pia använder sig av. Lena 

arbetar gärna tematiskt där eleverna får arbeta utifrån sin egen nivå. Detta är ett arbetssätt som 

både Sara och Eva önskar att de kunde använda sig mer utav. Men berikning och 

nivågruppering inom klassen är de enda metoder som både finns i litteraturen och som också 

används av informanterna. Då jag inser att flertalet av litteraturens angivna metoder kräver att 

lärare samarbetar över årskursgränserna kan detta vara en anledning till att få av dem används 

i praktiken. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Genom att initialt utföra en enkätundersökning gjorde att jag fick möjlighet att välja ut de 

informanter som innehar de för studien rätta kvalifikationerna. Om informanterna istället valts 

ut slumpvis finns risken att jag inte fått svar på de syftesfrågor studien avsåg att besvara.  

De intervjuer som genomfördes var av kvalitativ art med öppna frågor som gav informanterna 

möjlighet till uttömmande svar. För denna studie var denna metod den bästa då slutna frågor 

inte skulle låta lärarnas kunskaper, värderingar och förhållningssätt komma fram. Genom att 

göra ljudupptagningar av intervjuerna kunde noggrannheten vid återgivningen av 

informanternas svar säkerställas. Hade istället enbart anteckningar förts vid intervjutillfället 

hade viktig information kunnat missas. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

En av informanterna menar att skolan ofta är en ny värld för dessa elever och att de därför inte 

alltid kan uttrycka sin understimulering, utan att de istället arbetar på just för att de inte vet 

något annat. Då denna studie inriktar sig på vad lärare kan göra för att stimulera 

högpresterande elever, skulle det vara intressant att studera hur de högpresterande eleverna i 

skolans tidiga år upplever sin undervisning.  

Jag finner det också intressant att studera effekten av de olika strategierna som presenteras i 

litteraturen. En studie skulle kunna vara att jämföra högpresterande elevers upplevelser från 

olika klasser där olika metoder används. 

Under min process med att söka efter för studien relevant litteratur, fann jag flertalet uppsatser 

kring ämnet högpresterande och särbegåvade elever i skolan. Detta kan tolkas som att det är 
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ett ämne som inte tas upp i tillräcklig stor utsträckning på lärarutbildningen. Därför är det 

intressant att veta vad lärarstudenter på högskolan anser om detta ämne. Borde det behandlas 

mer under lärarutbildningen? 
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Bilaga 1: Enkätstudie 

 

Jag heter Annika Leifsdotter Möller och läser min sista termin på lärarprogrammet, jag ska nu 

under höstterminen skriva mitt examensarbete. Mitt ämne för examensarbete är att undersöka 

hur man som lärare kan motivera och utmana de elever som kommer till skolstarten i årskurs 

ett och har kommit mycket långt i sin läs- och skrivutveckling. 

   Syftet med denna enkät är att jag ska kunna finna lärare som har erfarenhet av att arbeta 

med dessa elever. Dessa lärare vill jag senare göra djupare intervjuer med för att kunna få svar 

på frågan om hur man kan motivera och utmana dessa elever. 

 

1. Vad har Du för erfarenheter av barn som börjar årskurs 1 och redan kommit långt i sin 

läs- och skrivutveckling? 

 

 

 

2. Vilka möjligheter har Du när det gäller att anpassa undervisningen inom läs- och 

skrivutveckling för dessa elever? 

 

 

 

3. Hur gör Du för att hitta material som passar för elever som utvecklat sin läs- och 

skrivförmåga betydligt mer än sina kamrater? 

 

 

 

Namn:________________________________________________ 

Skola:_________________________________________________ 

Tel.nr:_________________________________________________ 

 

Tack för din tid! 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

 

1. Vad har Du för erfarenheter av barn som börjar årskurs 1 och redan kommit långt i sin 

läs- och skrivutveckling? 

 

2. Hur säker känner Du dig när det gäller att anpassa undervisningen inom läs- och 

skrivutveckling för dessa elever? 

 

 

3. Hur gör Du för att hitta material som passar för elever som utvecklat sin läs- och 

skrivförmåga betydligt mer än sina kamrater? 

 

 

4. Hur gör du för att motivera och utmana dessa elever, och få dem att behålla lusten till 

att lära? 

 

 

5. Hur skulle en utvecklad handlingsplan kunna hjälpa dig i ditt arbete? 

 

 

6. Hur skulle Du önska att undervisningen i skolan bedrevs så att alla elever får 

möjlighet att utvecklas? 

 

 

 

 

 

 

 


