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ABSTRAKT 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka lärares arbetssätt och metoder med 

högpresterande elever i gymnasieskolan. Sju kvalitativa intervjuer har genomförts med 

lärare på fem olika skolor i två städer. Teorierna som används i studien är det 

sociokulturella perspektivet och perspektiv som tillhör specialpedagogiken. Resultatet 

visar att de sju intervjuade lärarna hade olika definitioner av och uppfattningar om de 

högpresterande eleverna. Lärarna var överens om att högpresterande elever utmärker sig 

på något vis i undervisningen. Några lärare menade att en högpresterande elev är en elev 

som har betyget A i flera ämnen, medan andra lärare påpekade att en elev kan vara 

högpresterande även om eleven har ett högt betyg i enbart ett skolämne. Ett annat 

resultat som kommit fram i studien är att lärarna överlag ser de högpresterande eleverna 

som en tillgång i undervisningen. Beroende på klassammanhållningen och elevernas 

attityder kunde de högpresterande eleverna fungera som ett hinder eller som en tillgång i 

undervisningen. I resultatet framgick flera arbetssätt som lärarna använde för de 

högpresterande eleverna. Det ena arbetssättet innebar att de högpresterande eleverna 

blev indelade i mindre grupper, vilket enligt lärarna bidrog till att gynna deras utveckling 

och till ett bra samarbete i gruppen. De andra lärarna valde att utforma uppgifter och 

hålla i genomgångar på en mer avancerad nivå för att utmana de högpresterande 

eleverna. Andra exempel var även öppna uppgifter, extra uppgifter, samtal med eleverna 

samt formativ bedömning med hjälp av feedback. En återkommande del var att de 

högpresterande eleverna hade svårast för undervisningsmoment där de skulle använda 

sin analysförmåga på olika sätt. Resultat visar också att det finns en tidsbrist hos lärarna 

som gör att de inte hinner lägga ner den tiden som de egentligen hade velat ägna åt att 

utmana de högpresterande eleverna mer.  

Nyckelord: högpresterande, arbetssätt, skola, utbildning, undervisning, elever, studenter, 

avancerad, svårigheter, metod, metoder  

 



 

 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ........................................................................................................................ 2 

1.2 Frågeställningar ...................................................................................................... 2 

2 BAKGRUND OCH TEORETISKT PERSPEKTIV ................................................. 3 

2.1 Skillnader mellan särbegåvade elever och högpresterande elever .......................... 3 

2.2 Metoder och arbetssätt i arbetet med högpresterande elever .................................. 3 

2.3.1 Extra uppgifter ................................................................................................ 4 

2.3.2 Uppfattningar om högpresterande elever ........................................................ 4 

2.3 Teoretiskt perspektiv ............................................................................................... 5 

3 METOD ..................................................................................................................... 7 

3.1 Kvalitativ metod ..................................................................................................... 7 

3.2 Urval ....................................................................................................................... 7 

3.4 Genomförande ........................................................................................................ 8 

3.4 Forskningsetik ......................................................................................................... 8 

3.5  Validitet och reliabilitet ......................................................................................... 9 

3.6 Databearbetning ...................................................................................................... 9 

3.7 Metoddiskussion ..................................................................................................... 9 

4 RESULTAT ............................................................................................................. 11 

4.1    En högpresterande elev ...................................................................................... 11 

4.2 Uppfattningar om högpresterande elever i undervisning ...................................... 13 

4.3 Lärarnas metoder och arbetssätt i mötet med enskilda högpresterande eleven. ... 15 

4.3.1 Formativ bedömning med hjälp av feedback ................................................ 15 

4.3.2 Öppna uppgifter ............................................................................................ 16 

4.3.3 Samtal med eleverna ..................................................................................... 16 

4.3.4 Extra uppgifter .............................................................................................. 17 

4.4 Metoder och arbetssätt i mötet med de högpresterande eleverna i 

gruppsammanhang ...................................................................................................... 18 

4.5 Svårigheter inom ämnen ....................................................................................... 19 

5 DISKUSSION ......................................................................................................... 23 

5.1 De högpresterande elevernas samspel och inflytande i klassrummet ................... 23 

5.2 Metoder och arbetssätt för högpresterande elever ................................................ 24 

5.3 De högpresterande elevernas svårigheter i undervisningen .................................. 26 

5.5 Vidare forskning ................................................................................................... 26 

6       SAMMANFATTNING .......................................................................................... 27 



 

 

7         REFERENSLISTA ............................................................................................... 29 

BILAGOR ....................................................................................................................... 31 



1 

 

 

1 INTRODUKTION 

Vi har i detta examensarbete valt att undersöka hur lärare arbetar med 

högpresterande elever. Under tidigare VFU-perioder har vi talat med lärare som 

anser att det är utmanande att arbeta med högpresterande elever. 

En skola för alla innebär en utbildning där varje elev ska få möjligheten att utifrån 

sina egna förutsättningar utvecklas och få den hjälp de behöver för att nå ett önskat 

betyg. Det innebär att en högpresterande elev likt en lågpresterande överlag ska få 

hjälpen de behöver för att nå ett betyg oberoende om det är ett E eller A de strävar 

efter.  

Wallström (2009) redogör för att ungefär 9 % av eleverna i den svenska skolan 

bedöms inom ramen med mycket goda studieförutsättningar. Det är dessa elever som 

anses vara högpresterande i skolan, en siffra som nästan uppgår till var tionde elev. 

Många lärare känner sig stressade över tidsbristen som råder i skolan och att de drygt 

9 % högpresterande eleverna alltid får den utmaningen de behöver för att utvecklas 

är inte en självklarhet. 

Elever som är högpresterande är oftast de som klarar sig på egen hand och behöver 

inte lika mycket tid under lektionen för att utföra en uppgift. Att eleverna kan 

försummas just på grund av den anledningen att de är begåvade innebär att deras 

utveckling hämmas. Enligt läroplanen för högstadiet (även gymnasiet) är en lärares 

uppgift att efter varje elevs behov utforma undervisningen så varje elev har 

möjligheten att nå målen i en likgiltig undervisning och kunna utvecklas. Det innebär 

att en lärare inte kan ha samma planering åt en hel klass med exakt samma uppgifter 

för alla eleverna ligger på olika kunskapsnivåer. Det måste finnas möjlighet för 

elever att få den hjälp de behöver men även få den utmaning som krävs för att 

utvecklas i skolan (Skolverket 2011). 

Vi är intresserade över att utföra denna studie på grund av det som nämnts ovan, det 

är ett debatterat ämne i den svenska skolan och med i princip var tionde elev som 

ingår i denna ram är det viktigt att även de får en plats i klassrummet.  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare på gymnasium i en stor 

stad och i en mindre tätort arbetar med högpresterande elever i undervisningen. 

Målet med denna undersökning är att synliggöra vilka metoder lärare använder när 

de undervisar högpresterande elever. Utöver det är syftet med studien även att lyfta 

fram lärarnas uppfattningar om de högpresterande eleverna i klassrummet samt vilka 

eventuella svårigheter de högpresterande eleverna kan ha i undervisningen. Genom 

att undersöka hur lärare arbetar med högpresterande elever i undervisningen samt 

deras uppfattningar, kan studiens syfte uppfyllas. Information om tillvägagångssättet 

i undervisningen med dessa elever är något som alla verksamma lärare idag kan ha 

nytta utav.  

 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna som vi vill ha besvarade i undersökningen är följande: 

- Hur arbetar lärarna på gymnasium med högpresterande elever?  

- Vilka uppfattningar har lärarna om högpresterande elever i undervisningen?  

- Vilka eventuella svårigheter har de högpresterande eleverna för specifika 

innehåll i vissa ämnen? Hur bemöter läraren det? 
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2 BAKGRUND OCH TEORETISKT 
PERSPEKTIV 

Denna del av studien kommer redogöra för våra teoretiska perspektiv som används i 

undersökningen samt bakgrunden. I bakgrunden ingår definitioner av högpresterande 

elever samt metoder och arbetssätt i undervisningen. Till att börja med redogörs det 

teoretiska perspektivet nedan. 

2.1 Skillnader mellan särbegåvade elever och 
högpresterande elever 

Högpresterande elever benämns ofta som elever med mycket goda 

studieförutsättningar. Det blir problematiskt att utföra en studie om högpresterande 

elever utan att redogöra för skillnaden mellan högpresterande elever och särbegåvade 

elever. Det är ofta en gråzon när dessa särbegåvade och högpresterande elever 

kommer på tal då det vid tillfällen kan vara svårt att skilja grupperna av elever åt 

(Wallström 2012). 

Wallström (2012) förtydligar skillnaderna mellan särbegåvade elever och 

högpresterande elever i undervisningen genom att erbjuda information om vad som 

särskiljer dem.  Wallström (2012) menar att särbegåvade elever är svårare att urskilja 

från mängden då deras kunskaper inte alltid visas i klassrummet. Högpresterande 

elever utmärker sig tydligare i lektionssammanhang då deras karaktärsdrag ofta anses 

vara positivt i en lärandemiljö ur lärarens perspektiv. Wallström påstår att: "Deras 

egenskaper och agerande betraktas som något positivt: högpresterande elever arbetar 

hårt, lyssnar med intresse och har ofta goda idéer." (Wallström 2012:26-27).  

Mönks & Ypenburg (2009) skriver att en elev med hög begåvning är duktig inom 

flera skolämnen. Det som utmärker eleven är dens vilja och ambition att försöka göra 

bra ifrån sig i fler ämnen i skolan och inte bara arbeta hårt i matematiken till exempel 

för man är bra på det.  

Wallström (2012) redogör för att ungefär 9 % av eleverna i den svenska skolan är 

elever med mycket goda studieförutsättningar. Dessa elever är oftast högpresterande 

och inte särbegåvade då de särbegåvade eleverna inte utmärker sig på samma sätt 

som högpresterande. Särbegåvade elever kan istället ofta betraktas som 

problematiska ur en lärares perspektiv.  Det förekommer att lärarens auktoritet och 

kursinnehåll ifrågasätts av de särbegåvade eleverna och deras idéer för uppgifter eller 

problem kan ofta betraktas som tokiga. 

2.2 Metoder och arbetssätt i arbetet med högpresterande 
elever  

Under denna rubrik kommer olika metoder och arbetssätt i arbetet med 

högpresterande elever presenteras. 

 

Campbell & Robinson (2010) skriver om arbetssättet The English Model, som är ett 

arbetssätt som lärare använder på skolor i England för särbegåvade och 

högpresterande elever. Arbetssättet går ut på att de högpresterande elevernas behov 

ska tillmötesgås och att eleverna ska ges möjlighet till att nå sin fulla potential. The 

English Model innebär att de högpresterande eleverna deltar i den ordinarie 

undervisningen samtidigt som de är med i undervisning på andra skolor med andra 
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högpresterande elever. I detta skolövergripande samarbete samlas högpresterande 

elever från olika skolor och ges undervisning som motsvarar deras kunskapsnivå. Ett 

liknande arbetssätt som Mönks och Ypenburg (2009) handlar om, att de 

högpresterande eleverna samlas i arbetsgrupper som är frivilliga aktiviteter utanför 

undervisningen. I dessa grupper arbetar de högpresterande eleverna enskilt eller i 

grupp med olika skolämnen och uppgifter. Eleverna som deltar i dessa aktiviteter 

ligger på samma kunskapsnivå. Till skillnad från The English Model är detta 

arbetssätt frivilligt och det ligger utanför den ordinarie undervisningen. Freeman 

(1998) skriver att en annan modell som lärare ibland använder sig av i 

undervisningen med högpresterande elever är att dessa elever får möjlighet att flyttas 

upp en klass. De högpresterande eleverna ges då möjlighet att bli utmanade utifrån 

en högre kunskapsnivå än om de varit kvar i enbart deras ordinarie klass.  

 

2.3.1 Extra uppgifter 

Skolverket (2012) utförde en undersökning som fokuserar på elever som når de 

högre kunskapskraven i diverse olika kurser. Rapporten analyserar olika 

kunskapsmätningar från PIRLS, PISA och TIMSS och redogör för hur dessa elever 

upplevt sin skolgång. Ett resultat av rapporten visar att de högpresterande eleverna i 

större utsträckning än de medelpresterande eleverna uppfattar att läraren använder 

strukturerade strategier i undervisningen som stödjer eleverna. De högpresterande 

eleverna ges fler tillfällen av läraren, än de medelpresterande eleverna, att ställa 

frågor om läsuppgifter, och läraren förklarar i förväg vad som förväntas av dem och 

förklarar hur deras arbete kommer bedömas. Ett annat arbetssätt som stödjer de 

högpresterande eleverna är enligt Ziegler (2010) att man som lärare genom 

individanpassad undervisning kan följa och analysera en elevs framsteg och ge 

individuell feedback till eleven. Ziegler (2010) skriver vidare att läraren på detta vis 

kan följa upp elevens arbete genom att ge konstruktiv feedback och att detta är 

viktigt i lärprocessen. Eleven får då reda på vad som har gjorts bra och vad som kan 

göras bättre framöver. Mönks & Ypenburg (2009) skriver att enrichment är ett 

arbetssätt som kan användas för de högpresterande eleverna. Denna fördjupning av 

ämnesinnehållet kan exempelvis innebära att eleverna får göra uppgifter eller läsa 

texter som är på en mer avancerad nivå. Mönks & Ypenburg (2009) skriver att det är 

viktigt att denna ämnesfördjupning är anpassat efter den enskilda elevens behov och 

färdigheter. De extrauppgifter som den högpresterande eleven tilldelas får varken 

vara för enkla eller för svåra samtidigt som de måste vara utmanande för eleven. 

Detta hänger ihop med Freemans (1998) internationella undersökning som gjorts i 

Israel och Kina som handlar om vilka de högpresterande eleverna är och hur man kan 

undervisa dem. En av metoderna som lärarna i Freemans (1998) studie använde var 

att de högpresterande eleverna fick arbeta med svårare uppgifter. Öppna frågor är 

enligt Wahlström (1995) uppgifter som kan ha flera lösningar och de tillhör den 

divergenta pedagogiken. Uppgifterna är kopplade till ett visst ämnesområde men 

uppgiften kan lösas på olika sätt, oavsett om man arbetar i grupp eller enskilt.    

     

2.3.2 Uppfattningar om högpresterande elever  

Wahlström (1995) skriver att lärarna kan uppfatta att de högpresterande eleverna är 

otåliga. De högpresterande eleverna har ibland inte förståelse för att det som de har 

förstått har möjligtvis inte de övriga i klassen begripit. Wahlström (1995) säger att 
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denna otålighet oftast visar sig när läraren har genomgångar. Klasskamrater kan 

ibland visa förakt eller avund gentemot de högpresterande eleverna och enligt 

Wahlström (1995) kan detta bli svårt för läraren att handskas med. Wahlström (1995) 

skriver om fyra avgörande faktorer som är viktiga i högpresterande elevers 

utveckling. En av faktorerna är enligt Wahlström (1995) att lärare måste vara 

medvetna om att de högpresterande eleverna ställer höga krav på sig själva och om 

de inte når dessa krav ser eleverna detta som ett misslyckande. Wahlström (1995) 

skriver att det därför är viktigt att läraren ibland bromsar den högpresterande eleven 

och tillåter att eleven misslyckas. Det är viktigt att läraren visar för eleven att det 

ibland räcker med det arbete som eleven gjort och att alla uppgifter eleven gör inte 

måste nå högsta betyg.  

 

Kooperativ inlärning är enligt Mönks & Ypenburg (2009) när de högpresterande 

eleverna hjälper de svagare eleverna i undervisningen. Mönks & Ypenburg skriver 

att detta samarbete kan gynna de högpresterande eleverna, då de kan utvecklas 

socialt och intellektuellt. Monteiros m.fl. (2012) studie, som gjorts på elever i 

Portugal, visar att lärarnas attityder mot högpresterande elever kan vara 

betydelsefullt när lärarna ska utmana och stimulera eleverna i lärprocessen. De 

intervjuade eleverna upplever även att lärarna är viktiga för att motivera och kunna 

ställa krav på högpresterande elever, de höga kraven håller eleverna motiverade.   

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Denna del av studien kommer redogöra för det teoretiska perspektivet som uppsatsen 

utgår ifrån. För att ha möjlighet att studera arbetssätten och metoder i undervisningen 

med högpresterande elever valde vi att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet 

samt ett specialpedagogiskt synsätt. Anledningen till att dessa två teoretiska 

perspektiv valdes är för att kunna studera arbetssätt i undervisningen på individnivå 

med en specialpedagogisk infallsvinkel och klassrumsmiljön/skolmiljön ur ett 

sociokulturellt perspektiv.  

Säljö (2014) redogör för det sociokulturella perspektivet som ett fenomen som 

förklarar mänskligt lärande. Kunskapen som existerar befinner sig först i ett samspel 

med omgivningen innan det når den enskilde individen. Säljö menar att människorna 

och omgivningen omkring en individ är det som formar personen och dens 

utveckling.  

Hundeide (2006) är inne på samma spår som Säljö men redogör för det 

sociokulturella perspektivet ur ett större perspektiv. Hundeide förklarar precis som 

Säljö (2014) att omgivningen formar individen men att även tiden och kulturen 

spelar en stor roll. Hundeide (2006) ger exempel på detta skeende genom att ta hjälp 

av historia. En skomakares son blev oftast även han skomakare, en bagares son blev 

även han bagare osv. Ett konkret exempel om hur omgivningen, människor samt 

tiden och kulturen har ett stort inflytande i att bestämma kunskapen och utvecklingen 

hos individer.   

Det är detta som studien kommer förhålla sig till när det gäller det sociokulturella 

perspektivet. Omgivningen i skolan samt klasskompisar och lärare har enligt Säljö 

(2014) samt Hundeide (2006)  väldigt stort inflytande i elevernas kunskap och 

utveckling. Det är därför viktigt för denna undersökning att lyfta fram hur de 
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högpresterande elevernas omgivning påverkar dem i deras studier och inte enbart på 

individnivå.  

Ur ett individuellt perspektiv tar vi hjälp av specialpedagogiken för att lyfta fram 

lärarnas arbetssätt med den enskilda eleven. Svensson (2011) redogör för olika 

perspektiv inom specialpedagogisk forskning. Den specialpedagogiska forskningen 

anknyter främst till barn och elever med funktionsnedsättningar, det innebär dock 

inte att det specialpedagogiska perspektivet enbart anknyter till dem. Ett av 

perspektiven inom specialpedagogiken som Svensson (2011) lyfter fram är det 

kritiska perspektivet. Det kritiska perspektivet innebär att funktionsnedsättning eller 

begåvning är något relativt, omgivning ska gå att anpassas till personer för att skapa 

en miljö där deras begåvningar eller funktionsnedsättningar inte har någon betydelse. 

Att skapa en miljö för högpresterande elever som utmanar dem i deras individuella 

arbete under undervisningstillfällen är nödvändigt för att de ska få ut så mycket som 

möjligt av sin utbildning.  
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3 METOD  

I metodkapitlet redogörs för vilken metod som användes i studien, hur 

genomförandet av studien gick till, urvalet av respondenter, hur databearbetning och 

datainsamling gick till samt en diskussion om fördelar och nackdelar med valet av 

metod.  

 

3.1 Kvalitativ metod  

För att nå syftet med studien och för att svara på frågeställningarna användes 

intervjuer. Empirin som samlades in till studien är kvalitativ. Fägerborg (2011) 

skriver att verkligheten kan beskrivas i intervjuer när människor berättar om sina 

erfarenheter och upplevelser. En kvalitativ intervju valdes för att få reda på lärares 

upplevelser och erfarenheter av svårigheter, uppfattningar samt metoder och 

arbetssätt som de använder i undervisningen för högpresterande elever. Med en 

kvalitativ intervju ville vi även få reda på om lärare ser högpresterande elever som en 

tillgång eller ett hinder i undervisningen.   

I studien har semistrukturerade intervjuer använts, som enligt Kylén (2004) 

innehåller inledande frågor av mer öppen karaktär och att resterande frågor är mer 

konkreta och frågar efter specifika svar. De semistrukturerade intervjuerna gjorde att 

respondenterna fick möjlighet att utveckla sina svar genom att följdfrågor ställdes. 

Två uppvärmningsfrågor valdes och sedan ställdes åtta huvudfrågor. Intervjufrågorna 

var granskade av handledare innan intervjuerna genomfördes.  

Enligt Fägerborg (2011) får man med allt som sägs om man spelar in en intervju och 

den som intervjuar kan helt och hållet fokusera på att ställa frågor och lyssna på 

intervjupersonens svar. Istället för att skriva ner det som intervjupersonen svarade så 

valde vi att spela in vilket gör att vi enbart kan fokusera på att ställa frågor och 

lyssna. Fägerborg (2011) skriver att transkribering av intervjuer kan göras genom att 

man återger sakinnehållet ifrån intervjuerna. I transkriberingen plockades de 

viktigaste delarna ur ifrån intervjuerna som var relevanta för studien.  

 

3.2 Urval  

Gymnasielärare i två olika städer kontaktades för att få tag i respondenter till vår 

studie. Fem av de intervjuade lärarna hade vi kommit i kontakt med under tidigare 

VFU-perioder eller skolgång. Två av respondenterna blev rekommenderade av en 

annan lärare då han arbetat mycket med metodiken gällande högpresterande elever. 

Två av respondenterna gjordes alltså utifrån ett strategiskt urval. Av de tio lärare som 

kontaktades hade sju möjlighet att delta i studien. Lärarna hade arbetat mellan 2-17 

år och samtliga lärare undervisade på gymnasiet. Repstad (2007) skriver att när 

respondenterna är olika har man större chans att få tag i relevant data. För att få tag i 

relevant information valde vi att intervjua lärare i två städer som skiljer sig i storlek 

och befolkningsmängd. Tre av lärarna arbetar i en större stad och fyra i en mindre 

tätort. Lärarna undervisade i samhällskunskap, svenska, engelska, historia, psykologi 

och filosofi. För att kunna få en tydligare bild över hur lärare arbetar med 
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högpresterande elever i exempelvis naturorienterande ämnen och matematik hade vi 

behövt ha lärare som undervisade i dessa ämnen. Vi ville få tag i så många 

respondenter som möjligt, men de sju som vi intervjuade gav oss tillräckligt med 

empiri för att göra en god analys.  

  

3.4 Genomförande  

Tio lärare kontaktades via e-post varav sju deltog i intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes mellan den 28 april och 2 maj 2014. En av oss genomförde tre 

intervjuer i en storstad medan den andre genomförde fyra intervjuer i en mindre 

tätort. Lärarna fick information om studiens syfte och de fick forskningsetisk 

information innan intervjun startade. Repstad (2007) påstår att intervjun bör 

genomföras på en plats där respondenten känner sig bekväm och där man kan prata 

ostört. Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsrum eller i en lektionssal, alltså på 

platser som de känner sig bekväma i. Intervjuerna inleddes med några 

uppvärmningsfrågor innan dem startade och därefter följde vi intervjuguiden. Under 

intervjuerna ställdes följdfrågor när vi ville att respondenterna skulle berätta mer om 

något som de tagit upp. Intervjuerna tog mellan 15-45 minuter att genomföra. Enligt 

Fägerborg (2011) får man med allt som sägs om man spelar in en intervju och den 

som intervjuar kan helt och hållet fokusera på att ställa frågor och lyssna på 

intervjupersonens svar. Istället för att skriva ner det som intervjupersonen svarade så 

valde vi att spela in vilket gör att vi enbart kan fokusera på att ställa frågor och 

lyssna. Intervjuerna spelades in både med hjälp av dator och mobiltelefon utifall att 

något av inspelningsinstrumenten skulle sluta fungera eller drabbas av störningar. 

Fägerborg (2011) skriver att transkribering av intervjuer kan göras genom att man 

återger sakinnehållet ifrån intervjuerna. I transkriberingen plockades de viktigaste 

delarna ur ifrån intervjuerna som var relevanta för studien. Utgångspunkten var att 

utifrån studiens frågeställningar plocka ur relevanta delar från intervjuerna, för att 

sedan tematisera dessa i resultatet.  

 

3.4 Forskningsetik  

Innan intervjuerna startade informerades respondenterna om att deras deltagande 

under intervjun var frivilligt, att de inte behövde svara på frågor om de upplevdes 

obekväma och att intervjumaterialet inte användes av någon annan än oss. Materialet 

användes enbart till vår studie. Repstad (2007) skriver att det finns etikregler inom 

svensk forskning, vilka bland annat är:  

 Information (personer som deltar i ett forskningsprojekt ska känna till 

undersökningens syfte och vilka moment som ingår samt att deras medverkan 

är frivillig).  

 Konfidentialitet (uppgifter om en person som deltar i en undersökning ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett 

betryggande sätt).  

 Nyttjande (de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet). (Repstad 2007)  
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3.5  Validitet och reliabilitet 

Enligt Patel & Davidson (2011) är validitet när forskaren i sin uppsats besvarar sin 

frågeställning och lyfter ämnen kopplade till denna. Innan intervjuerna startade 

informerades lärarna om syftet med vår undersökning. Patel & Davidson (2011) 

skriver att om respondenterna vet vad som ska undersökas och varför så blir svaren 

mer representativa för undersökningen. Detta gör att validiteten i undersökningen 

blir högre. 

Reliabilitet syftar till undersökningens tillförlitlighet och bestäms av hur man 

genomfört undersökningen. Undersökningens reliabilitet påverkas också av antalet 

deltagare i studien och vilka som är respondenter (Patel & Davidson, 2007). Vi 

försökte därför att vara så objektiva som möjligt under intervjuanalyserna. Sju 

intervjuer genomfördes, vilket bestämdes utifrån undersökningens omfattning men 

också för att undersökningen var kvalitativ. Det som blir intressant vid kvalitativa 

intervjuer är hur lärare arbetar och deras uppfattningar om högpresterande elever. 

Patel & Davidson (2011) skriver att respondenternas tillförlitlighet, deras reliabilitet, 

kan säkerställas genom att spela in intervjuerna. Intervjuerna valdes att spelas in som 

en försäkran på att respondenternas svar uppfattades korrekt.  

 

3.6 Databearbetning   

Patel & Davidson (2011) skriver att man vid databearbetning av en kvalitativ 

undersökning kan bearbeta data genom att spela in intervjuerna, för att sedan skriva 

ner det som sägs under de inspelade intervjuerna. Intervjuerna transkriberades för att 

kunna ha något att utgå ifrån när resultatet skulle redovisas. Enligt Patel & Davidson 

(2011) är det en fördel att börja analysera direkt efter genomförd intervju, då man 

fortfarande har intervjun i färskt minne. Vi valde därför att efter varje intervju skriva 

ner det som sades utifrån de inspelade intervjuerna. Teman skapades utifrån 

intervjufrågorna och dessa teman utvecklades i resultatet: 4.1 Lärarnas definitioner 

av högpresterande elever, 4.2 Lärarnas metoder och arbetssätt i mötet med den 

enskilda eleven, 4.3 Metoder och arbetssätt i mötet med de högpresterande eleverna 

i gruppsammanhang, 4.4 Svårigheter inom ämnen och uppfattningar om 

högpresterande elever i undervisningen. Empirin sorterades utifrån vilka intervjusvar 

som var relevanta att ha med i studien och vilka som inte behövde redovisas.  

 

3.7 Metoddiskussion 

I denna studie valde vi att använda en intervjumetod i form av kvalitativa intervjuer. 

En alternativ metod kunde ha varit att använda enkätundersökningar. Valet att 

använda kvalitativa intervjuer i studien gjordes eftersom det gav möjlighet till att 

ställa följdfrågor under intervjuerna. För att respondenterna skulle få möjlighet att 

tydliggöra eller förklara deras svar ansågs följdfrågor viktiga i studien. Testintervjuer 

genomfördes inte innan studien påbörjades, vilket kan ha påverkat intervjuguidens 

struktur och utformningen av intervjufrågorna. Om testintervjuer hade genomförts 
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hade möjligen några intervjufrågor formulerats om vilket skulle kunna ha gett ett 

annat resultat.  

Vi som intervjuare har liten erfarenhet av att intervjua vilket bör tas i beaktning när 

man läser denna studie. Intervjumallen fungerade som ett stöd under intervjuerna och 

beroende på respondenternas svar ställdes följdfrågor, vilka hade kunnat formuleras 

annorlunda om vi som intervjuare haft mer erfarenhet. Den bristande erfarenheten 

kan ha gjort att ledande frågor ibland ställdes för att få respondenterna att utveckla 

sina svar. Enligt Repstad (2007) är det resurskrävande att vara två personer som 

intervjuar och att respondenten kan känna sig i minoritet. Under intervjuerna valde vi 

därför att intervjua en och en. Valet att genomföra intervjuerna en och en gjordes 

även för att vi skulle hinna intervjua de sju lärare som var respondenter, då lärarna 

undervisade i olika städer. Våra intervjumetoder kan ha varit olika vilket möjligtvis 

påverkat respondenternas svar. Det kan ha handlat om att olika följdfrågor ställdes 

beroende på vem av oss som intervjuade. Intervjuerna spelades in och detta blev 

viktigt när dessa analyserades. Repstad (2007) skriver att när intervjuerna analyseras 

är det en fördel om man har en korrekt återgivning av intervjuerna. Lantz (2013) 

skriver att det är viktigt att man innan intervjun förklarar syftet med intervjun för 

respondenten, för att respondenten ska rikta tankarna åt det håll som intervjuaren vill. 

Innan vi genomförde intervjuerna förklarade vi syftet med vår studie för lärarna. 

Avsikten var att få dem att rikta uppmärksamheten mot studiens syfte.   

 

Studien är kvalitativ vilket kan motivera ett mindre urval och detta gör att resultatet i 

studien blir svårt att generalisera över. Om fler intervjuer genomförts i studien hade 

detta gett en större mängd data vilket hade kunnat göra att resultatet sett annorlunda 

ut. Reliabiliteten i studien blir lägre då vi som intervjuare kan ha ställt olika 

följdfrågor utifrån vad respondenterna svarade och att replikera samma studie 

försvåras därmed. Följdfrågorna höjde däremot studiens validitet då dessa hjälpte till 

att nå studiens syfte och till att höja kvalitén på intervjuerna. Bearbetning och 

tolkningen data kan inte säkerställas, då det inte är säkert att detta skett på samma 

sätt om studien replikerats.   
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4 RESULTAT 
 

Denna del av studien kommer redogöra för den samlade empirin i form av 

transkriberade intervjuer. Detta kommer presenteras utifrån följande teman: 

arbetssätt/metoder samt uppfattningar om högpresterande elever och deras 

svårigheter i undervisningen.  

Inledande delen av resultaten innehåller lärarnas egna definitioner av de 

högpresterande eleverna. Definitionerna som lärarna gav under intervjuerna finns 

tillgängligt här för att erbjuda lärarnas egna perspektiv samt en bakgrund om 

eleverna denna studie behandlar.  En del av följande citat har kortats ned, detta 

tydliggörs med följande tecken: (...). 

 

4.1    En högpresterande elev  

Följande del av studien ämnar svara på frågeställningen: Vad är en högpresterande 

och hur uppfattas de av lärarna i undervisningen? När lärarna intervjuades 

efterfrågades deras definition om vad en högpresterande elev är. Nedan presenteras 

samtliga lärares egna uppfattningar om vad en högpresterande elev är.   

En högpresterande elev är en elev som ganska självständigt förstår vad kvalité 

är, hur den ska nå dit utifrån styrdokument och kursplanen, som kan läsa och 

förstå skolverkets texter och sen prestera någonting som ligger i linje med 

bedömningarna.  (Lärare 6) 

Enligt Lärare 6 är en högpresterande elev självgående och kräver inte mycket hjälp 

från läraren för att veta hur man ska nå målet man söker för ett betyg. 

En högpresterande elev, det är en elev som når goda betygsresultat i majoriteten 

av ämnena, kanske till och med, ja en kvalificerad majoritet så 60-70% 

åtminstone av ämnena. Då är man högpresterande om man har typ runt C eller 

uppåt åtminstone men gärna mer, B uppåt kanske med det nya betygssystemet. 

Annars är det nog en ganska normal elev. 

Intervjuare: Är det främst betygen som definierar en högpresterande elev? 

Det är ju det enklaste måttet, man kan ha andra mått också. Jag funderade 

faktiskt över det tidigare idag under en lektion där jag har en elev som jag tror 

inte kommer få ett speciellt högt betyg i en kurs. Men när han fick jobba lite mer 

fritt så märkte jag att han hade en väldigt bra nivå på hur han tänkte, reflekterade 

och analyserade men när det var styrda uppgifter så var han inte alls lika 

engagerad så i vissa sammanhang presterade han väldigt högt men i många 

vanliga sammanhang blev det lägre vilket påverkar betygen negativt. Det är inte 

så enkelt såklart men om man ska göra det lite enklare för sig så tycker jag att 

man kan säga att en prestation ska ge ett resultat också liksom då, det ska synas 

något sätt på betygen för att det ska vara riktigt mätbart.  (Lärare 7) 

Lärare 7 anser att det är betygen främst som avgör om en elev är högpresterande eller 

inte, det är enligt läraren det enklaste måttet att avgöra detta. Det finns dock vissa 

undantag där högpresterande elever kan utmärka sig på ett andra sätt utöver betyg. 

Något som Lärare 5 belyser nedan.  

En högpresterande elev är ju de som antingen har förutsättningarna eller som kan 

ta till sig det som behövs för att nå de betygsnivåer de vill. Om man ska prata i 

så trista termer som betyg så är det ändå ett mått på högpresterande. Det är inte 
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nödvändigtvist ett A jag talar om men att nå det betyg man vill, det är att liksom 

sätta ett mål och sen kunna nå dit. Men det kan ju tänkas att man också kan se på 

högpresterande elev som gör en stor skillnad jämfört med där man startade ifrån 

liksom. Att man kan utvecklas mycket, det har jag också sett exempel på genom 

åren även om det inte gått hela vägen, det kanske bara blivit ett godkänt som det 

hette då så har man ändå sätt att det å andra sidan var det ett godkänt som var 

välförtjänt jämfört med hur det var då. (Lärare 5)  

Lärare 5 anser även att betyg kan vara ett verktyg för att mäta om en elev är 

högpresterande. Det innebär dock inte att en elev måste ha betyget A i alla ämnen för 

att anses vara högpresterande. Lärare 5 anser att det finns två typer av 

högpresterande elever. Det kan vara högpresterande elever som har förutsättningarna 

redan från början eller elever som införskaffar kunskaperna som krävs för att nå 

kunskapskriteriet som är målet.  

Jag jobbar ju med ganska lågpresterande elever på praktiska program, så för mig 

blir de högpresterande eleverna dem som är duktigast i den klassen. Dem är ju 

svåra eftersom dem som är lågpresterande måste jag ju jobba så himla mycket 

med så då hinner jag ju egentligen inte med dem högpresterande så mycket. I en 

NA-klass där det är så hög kunskapsnivå och man måste ge eleverna massa extra 

material som är på olika hög nivå. Det är två olika definitioner. Jag tror att det 

beror lite på vad det är för elever man jobbar med, vad det är för elevgrupper 

man jobbar med. En högpresterande elev för mig kan vara en elev som är 

superduktig i en av de här yrkesklasserna men dem kanske bara ligger på en C-

nivå, fast då får man kämpa med dem lågpresterande som bara ska försöka nå ett 

E.  (Lärare 1) 

Lärare 1 säger att det finns en skillnad högpresterande elever emellan, 

beroende på om de går i en klass med lågpresterande elever eller i en klass med 

flera högpresterande elever. Läraren beskriver även att definitionen av en 

högpresterande elev kan skilja sig beroende på om eleven går på ett yrkes- eller 

studieförberedande program.   

En högpresterande elev är ofta någon som ligger över nivån man förväntar sig 

när de kommer hit efter årskurs 9. Man märker att många av de saker som man 

kanske får egentligen att vara till med grammatik och olika saker, det har de 

redan, kanske till och med utöver det. Man märker det också på att de har ett 

väldigt brett ordförråd och känner till idiomatiska fraser. (Lärare 2) 

Lärare 2 definierar en högpresterande elev som att den eleven har vissa kunskaper 

inom ett visst skolämne och att eleven ligger på en nivå som enligt läraren är över 

förväntan.  

En högpresterande elev kan vara olika beroende på i vilken klass eleven går i, 

om det är i en svag eller stark elevgrupp. En högpresterande elev är en elev som 

har betyget A och över det i flera ämnen som ofta presterar högt. Det är 

problematiskt att definiera vad en högpresterande elev är. (Lärare 3) 

Lärare 3 påstår att det inte alltid är enkelt att definiera en högpresterande elev 

då det är olika beroende på skol/klassmiljön. En högpresterande elev är dock 

någon som utmärker sig utifrån förutsättningarna.  

Det beror ju lite på vilken klass eleven går i. Det kan finnas en högpresterande 

elev i en lågpresterande klass. En högpresterande elev är duktig och vill ha 

utmaningar och utvecklas i ämnet. En elev som har betyget C kan vara 

högpresterande och måste inte nödvändigtvis ha betyget A. En inre drivkraft är 

något som de högpresterande eleverna måste ha. (Lärare 4) 

Det existerar olika uppfattningar om den exakta definitionen på högpresterande 

elever. Däremot är lärarna rörande överens om att högpresterande elever utmärker 
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sig på något vis, detta kan vara i ett specifikt ämne men även allmänt i skolan. 

Betygen var ett återkommande tema som definierar högpresterande elever men även 

utveckling och motivation.  

 

4.2 Uppfattningar om högpresterande elever i undervisning 

Även i denna del av studien är det frågeställningen: Vad är en högpresterande och 

hur uppfattas de av lärarna i undervisningen? som är i fokus. Detta avsnitt kommer 

redogöra för hur de högpresterande eleverna uppfattas av lärarna i undervisningen. 

Lärarna berättar om deras uppfattningar och ger även exempel på hur de 

högpresterande eleverna arbetar i klassrummet samt vilka influenser de har på andra 

och sig själva.  

På samma sätt som alla lärare har vissa uppfattningar om olika elever finns det även 

elever som har uppfattningar om sina lärare. Lärare 1 redogör för relationen mellan 

lärare och elev. 

De högpresterande eleverna ser mig som läraren, som ett verktyg för att nå 

betyget A. De lågpresterande eleverna är mycket mer mån om att ha en relation, 

det är viktigt att de litar på mig. De högpresterande eleverna ser mig mer som 

lärare och har inte samma relation till mig som de lågpresterande eleverna har. 

Jag känner själv att jag skulle vilja ta nytta utav de högpresterande eleverna mer, 

för att det är kul och det är en utmaning eftersom eleverna ligger på samma höga 

kunskapsnivå som jag. Jag kan känna att det är en jättekul utmaning och jag 

kulle vilja använda det mer, men jag vill återgå till att jag har för mycket elever, 

för mycket att göra och för stora grupper. Hade jag haft mer tid hade jag kunnat 

producera svårare uppgifter. Jag lägger mer tid på en elev som riskerar att få 

betyget F än en elev som kan få betyget A. Jag tycker att de högpresterande 

eleverna bidrar till en positiv stämning för att eleverna gillar det som de gör i 

undervisningen. (Lärare 1) 

Lärare 1 anser att relationen mellan lärare och elev är viktig men även att det 

fungerar på olika sätt beroende på vem eleven är. Lärarens roll för eleven blir olika 

beroende på om eleven är högpresterande eller lågpresterande. För att främja 

relationen till de högpresterande eleverna utmanar Lärare 1 dem i så stor grad som 

möjligt för att även gynna deras utveckling. Lärare 2 nedan menar att de 

högpresterande eleverna kan bidra till att hjälpa läraren i klassrummet. 

Möjligtvis så är de en tillgång för att de hjälper ju varandra. Om man har en stor 

klass på 32 elever så är det ju svårt för mig att springa runt och svara på allas 

frågor samtidigt. Då kan de ju fråga varandra och sådär. Oftast om någon undrar 

om något ord som någon undrar över så svarar de ju gärna på det. Om vi 

kommer till problem, om man har en genomgång eller så kan det ibland bli att de 

ibland blir lite frustrerade, då kan ju de få sätta igång att jobba istället. De 

högpresterande eleverna ifrågasätter ibland, liksom de andra eleverna, varför 

man ska göra vissa moment och då gäller det att man som lärare kan motivera 

detta för eleverna. De högpresterande eleverna utmanar mig ibland som lärare, 

det kan till exempel vara ett grammatikfenomen där man kan skriva ”rätt” på två 

sätt. Då vill eleverna ofta att jag ska komma med en definitiv förklaring att så här 

är det. På det sättet ställer de höga krav på mig som lärare. (Lärare 2) 

Lärare 2 menar att de högpresterande eleverna oftast kan vara en tillgång för 

varandra i klassrummet. Är det mindre saker som eleverna behöver hjälp med får de 

ofta svar från klasskamrater istället för att behöva vänta på en lärare i en klass med 

32 elever. Lärare 2 kan dock även känna att de högpresterande eleverna ställer höga 
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krav på henne som lärare. De utmanar henne när något är tveksamt eller när det finns 

fler sätt att gå tillväga med en uppgift än det som läraren föreslagit som svar. Det är 

dock inte alltid högpresterande elever enbart är en hjälp i klassrummet, Lärare 3 ger 

följande exempel.  

Beroende på klass, högpresterande kan skapa en negativ stress i klassrummet 

som gör att andra elever blir rädda för att de inte ska prestera högt, eftersom de 

högpresterande eleverna presterar högt. Generellt sätt är högpresterande eleverna 

ofta en tillgång, de kan exempelvis ge nya perspektiv i diskussioner i 

klassrummet. En utmaning för mig som lärare att ha högpresterande elever, 

minst lika stor utmaning som att arbeta med lågpresterande elever. 

Högpresterande elever kräver tydligare respons, jag får använda spetskunskaper. 

En annan utmaning är att man som lärare spär på de elever som ställer höga krav 

på sig själva, detta måste man ta hänsyn till som lärare. Att eleverna ibland måste 

känna sig nöjda med det som de gjort. (Lärare 3) 

Lärare 3 säger att istället för att läraren kommer med andra perspektiv i diskussioner 

i klassrummet, så kan de högpresterande eleverna komma med andra perspektiv. 

Detta är nyttigt för övriga elever i diskussionerna. Lärare 4 ger exempel på när en 

högpresterande elev  

Det är olika. Hade en högpresterande elev där de andra eleverna hånade honom, 

detta gynnade inte klassen. Om det bara är en högpresterande elev i en klass, kan 

det bli svårt för den eleven. Om det är flera högpresterande elever så bidrar de 

till att det blir lugnt i klassrummet och en bra stämning. Jag ser dem inte som en 

svårighet, mer som en utmaning. Grammatiska problem är det som 

högpresterande utmanar mig i, det är stimulerande för mig som lärare.  (Lärare 

4)  

Lärare 4 ger ett exempel av en elev som blir hånad på grund av att han presterade i 

skolan. Situationen ser olika ut beroende på hur många högpresterande elever som 

finns i klassrummet samtidigt.   

Lärare 5 redogör för svårigheter som kan dyka upp mellan lärare och högpresterande 

elever när de har olika åsikter.   

Svårigheter kan dyka upp om vi inte är överens om vad det är som ska uppnås. 

För många år sedan hade jag väl en del sådana samtal där vi helt enkelt inte hade 

samma idé om vad det är man ska prestera. Går man in på kursplanen så kan 

man snabbt upphäva en sådan diskussion. Det är väl det problemet jag minns att 

de ibland hade för bra självförtroende, en för hög självbild, "jag har ju levererat, 

har du inte sett det?", och så hade jag inte sett det. Jag kan ändå säga att de 

tillhör de högpresterande som gillar att tjafsa eller så, de hade ofta kompetens 

men var även lata. Det gällde då att få dem att inse att även du måste utvecklas 

vidare, du kan inte stanna på den nivån, du är duktig men du kan inte stanna. Det 

har varit ovanligt att jag upplever problem till eleverna. (Lärare 5) 

Även om det är de högpresterande eleverna som utmärker sig mest i undervisningen 

kan det vara de som misstolkar sin egen prestation i ämnet eller skolan. Det kan vara 

tydligt för eleverna att de bidrar mycket under lektionerna och börjar de jämföra sig 

själva till resten av klassen förtjänar de ibland ett högre betyg, det gäller dock inte 

alltid om man kopplar deras prestation till kunskapskraven.  

Lärare 6 berättar om problemet som han stöter på med högpresterande elever i sina 

ämnen. I detta fall så blir de högpresterande elevernas resultat negativt efter ett antal 

terminer.    

Vår skola har ganska låg intagningspoäng för att vara samhällsprogrammet så de 

högpresterande elever som går här utmärker sig ganska tydligt ut gruppen. De 

har valt hit för de är intresserade av profilen, de tröttnar på sina klasskompisar en 
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bit in i klassrummet, de har ganska hög frånvaro och är på många sätt ganska 

uttråkade av att befinna sig där resten av gruppen befinner sig i undervisningen. 

Det är svårt att nå fram till de högpresterande eleverna. (Lärare 6) 

De högpresterande eleverna har under sin studietid behövt studera i ett tempo som är 

mycket lägre än det som egentligen intresserar eller motiverar dem. Efter ett antal år 

blir utmaningen alldeles för liten och meningen med skolan blir inte lika viktig enligt 

de högpresterande eleverna. Detta har resulterat i bland annat skolk och F-varningar. 

Skolan har istället blivit ointressant för de högpresterande eleverna. 

Lärare 7 må även stöta på vissa svårigheter med högpresterande elever men väljer att 

fokusera på möjligheterna som uppstår under arbetet med dem. 

Jag tycker det är nästan deras möjligheter i så fall. Jag tycker att många av mina 

ämnen är diskussionsämnen, man vinner väldigt mycket på att ha människor som 

har idéer och tankar och gillar att dela med sig av dem. Så länge högpresterande 

elever beter sig på det sättet så är det en tillgång bara man kan kontrollera det så 

de inte tar all utrymme. Jag tänker också på en del högpresterande elever som, 

inte små mysterier men nötter att knäcka liksom. Jag har haft ganska många 

sådana elever som är superduktiga men som vägrar delta offentligt, framförallt i 

svenska så skriver de som de aldrig gjort annat i hela sitt liv(...) men de vill 

absolut inte prata. (Lärare 7) 

I Lärare 7's klassrum är det de högpresterande eleverna som styr undervisningen. De 

flesta är med under lektionstid och bidrar med intressanta diskussioner vilket lyfter 

syftet med undervisningen. Det problemet som kan uppstå är att de högpresterande 

eleverna tar mycket mer plats i klassrummet och osynliggör andra elever som 

möjligtvis inte hinner med under genomgången och behöver ta till sig informationen 

i ett lugnare tempo. 

Det finns många uppfattningar om de högpresterande elevernas undervisning i 

gymnasiet, positiva som negativa. Detta synliggörs tydligt under intervjuerna och det 

märks att olika lärare har olika uppfattningar om arbetet med högpresterande elever. 

För några lärare har det gynnat undervisningen i klassen med högpresterande elever 

medan det i andra inte underlättat lärarens jobb eller klassens inlärning.  

 

4.3 Lärarnas metoder och arbetssätt i mötet med enskilda 
högpresterande eleven. 

 

Under denna rubrik presenteras lärarnas svar för att svara på frågeställningen: Hur 

arbetar lärarna på gymnasium med högpresterande elever? De metoder och 

arbetssätt för enskilda högpresterande elever som redogörs av lärarna kommer 

presenteras under denna rubrik. I det ingår formativ bedömning och feedback, öppna 

uppgifter, samtal samt extra uppgifter. 

4.3.1 Formativ bedömning med hjälp av feedback 

Ett återkommande tema som tre av Lärarna talade om är olika former av formativ 

bedömning. Lärarna ansåg att det var en bra metod för att de högpresterande eleverna 

ska ha möjlighet att utvecklas.  

Jag använder formativ bedömning där jag delar dokument via nätet med 

eleverna. Detta görs med alla elever men det skiljer sig mycket när det gäller de 

högpresterande eleverna, feedbacken blir på en mer avancerad nivå. (Lärare 3) 



16 

 

 

På skolan använder de programmet Google Drive där eleverna lägger upp sina 

pågående arbeten eller texter och läraren kan samtidigt se hur långt varje elev 

kommit och göra kommentarer i texten under skrivprocessen. Eleverna kan då ta del 

av kommentarerna för att förbättra sin text under tiden de skriver. Det innebär att 

läraren även samtidigt kan utmana de högpresterande eleverna på en mer avancerad 

nivå. 

När jag ger feedback till högpresterande elever känner jag en extra press på att 

feedbacken måste bli bra, jag måste gå in mer på djupet på exempelvis en 

uppsats. (Lärare 1) 

Mycket enskilda bedömningar så att varje person ska kunna komma vidare 

därifrån den är. (Lärare 6) 

Även här handlar det om formativ bedömning. Lärare 1 i fråga känner stor press då 

läraren inser att feedbacken de högpresterande eleverna får måste vara konstruktiv 

och leda dem in i rätt riktning. Lärare 6 är också överens om tillvägagångssättet där 

bedömningar hjälper de högpresterande eleverna att utvecklas. Lärare 1 och 6 anser 

att feedbacken som de högpresterande eleverna får är viktig för att de ska kunna 

utvecklas.  

 

4.3.2 Öppna uppgifter 

Det var dock inte alla lärare som arbetade på samma sätt, under intervjuerna visade 

sig flera olika metoder. Lärare 7 redogör för hur öppna uppgifter ur hans arbetssätt 

kan hjälpa de högpresterande eleverna utvecklas. 

Jag brukar försöka göra så rätt ofta med uppgifter som jag gör, jag försöker 

bygga in möjligheter att förändra uppgifterna, att välja vägar genom dem. Att det 

finns en tydlig sista bana för de som behöver det men för de som är mer 

ambitiösa och vill tänka mer själva, man uppmuntrar det. Jag brukar alltid 

försöka presentera uppgifterna och säga till mina elever att; vill man göra om 

uppgiften, ändra på den, lägga till något och hitta på nya förutsättningar, då får 

man gärna göra det. (Lärare 7) 

(...)För det tror jag ofta kan vara ett problem för en elev som är högpresterande 

att skolan kan kännas tråkig och för styrd, att det är för enkelt liksom: Gör den 

här övningen, fyll i de här raderna. Ja okej, det går på två minuter, vad ska jag 

göra nu? Det måste finnas något mer där de kan gå testa sina idéer tänker jag. Så 

jag försöker göra ganska öppna uppgifter och ofta lägga in att det är välkommet 

och uppskattas om de gör något eget. (Lärare 7) 

Lärare 7 talar om öppna uppgifter där eleverna själva får mer ansvar att använda sig 

av sin egen kreativitet i skapandet av ett arbete. Eleverna har möjligheter att själva 

påverka sin utbildning i det ämnet och faktiskt utföra en uppgift på ett sätt som 

passar dem. Lärare 7 anser att detta arbetssätt i klassrummet bidrar till att motivera 

de högpresterande eleverna så de inte tappar fokus. 

4.3.3 Samtal med eleverna 

Andra metoder som ett alternativt tillvägagångssätt är samtal med eleverna. Lärare 5 

väljer att arbeta med eleverna utöver arbetstider och menar att samtal med eleverna 

är ett bra tillvägagångssätt. 

Det brukar mest handla om att hålla en så tät dialog som möjligt. Det kan ge den 

stöttning eleven behöver för att komma framåt, ofta är det elever som i praktiken 

måste jobba ganska mycket utanför skoltid och då har jag även gjort mig 
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tillgänglig utanför skoltid där jag har mailkontakt eller Facebook-kontakt eller 

något där vi kan diskutera en problemställning som dyker upp under tiden eleven 

jobbar med det. Det kanske inte är något som alla lärare skulle vara sugna på att 

göra..., På det sättet så får vi tid, på lektionen blir det inte så mycket enskild tid. 

Även det har jag försökt ändra på faktiskt så jag har fler arbetslektioner nu för 

tiden, där jag hinner gå runt..., Jag tror väldigt mycket på det där samtalet där 

eleverna själva får träna på att formulera, då ska man inte bara fråga: Går det 

bra? Utan istället fråga hur har du tänkt eller hur har du gjort? Så eleven får 

pröva sin tankegång själv, då kan man komma med några stickrepliker som: Hur 

skulle detta kunna bli mer konkret eller kan du komma på någon annan 

ytterligare källa som du kan använda för att ge mer substans, man hjälper eleven 

på traven på det sättet istället. Jag tror att eleverna även uppskattar det. (Lärare 

5) 

För Lärare 5 är det viktigt att så ofta som möjligt vara tillgänglig för sina elever. Vid 

större uppgifter är det svårt för eleverna att hinna göra klart under lektionstid, det är 

då förståeligt att mycket av arbetet blir gjort utanför skolan. Därför anser Lärare 5 att 

det är nyttigt för eleverna att de kan kontakta honom under tiden de arbetar med 

uppgiften istället för att behöva vänta till respektive lektionstillfälle. Samtalet är den 

ledande metoden för att hjälpa eleverna nå målet med uppgiften. 

Lärare 7 menar att eleverna ska ha möjligheten att röra sig fria under arbetet med en 

uppgift. Det är deras tankar och idéer som ska synas, 

...Sen brukar jag ofta försöka göra så, det är inte alltid jag hinner så klart, men att 

man går runt och kollar med alla elever, pratar med dem och kollar; vad gör du i 

uppgiften just nu och går just uppmuntrar de här egna idéerna hos de här 

ambitiösa eleverna så de får känna att de får pröva sina idéer och göra något med 

dem. Jag tänker att det är som att läraren uppmuntrar lite fantasi och kreativitet 

då släpper man loss de här eleverna och låter de göra saker som de tycker är 

roligare. (Lärare 7) 

Lärare 7 använder i situationen han beskriver samtalen som en motiverande metod. 

Eleverna får chansen att uttrycka sina egna tankar och därefter även få möjligheten 

att använda dem i arbetet. Lärare 3 påstår även att samtal är ett bra tillvägagångssätt, 

inte bara för de högpresterande elever men alla elever.  

...Under arbetets gång har jag samtal med högpresterande elever som ligger på 

en mer avancerad nivå än vad jag har med vanliga elever. (Lärare 3) 

Det är tydligt att dessa lärare värnar om tiden de får att individuellt samtala med 

eleven. Det största hindret de verkar stöta på vid denna metodik är främst tidsbrist 

under lektionstillfällen. Lärare 5 väljer dock att även utanför arbetstider vara 

tillgänglig för sina elever för att komma runt problemet med tidsbrist under 

lektionstillfällena.  

4.3.4 Extra uppgifter 

Under denna rubrik redogörs hur extra uppgifter kan användas i undervisningen med 

högpresterande elever. 

... I engelska 5 och engelska 6 har jag med akademisk engelska i undervisningen 

för att utmana de högpresterande eleverna. Vanligtvis har jag inte med detta 

förrän i engelska 7 men jag gör detta för att utmana de högpresterande eleverna. 

(Lärare 1) 

Lärare 1 berättar att hon utmanade de högpresterande eleverna i att skriva 

akademiskt på engelska, exempelvis genom att de i akademisk engelska fick träna på 

svårare grammatiska övningar.   



18 

 

 

I engelska 5 brukar jag ibland ge högpresterande elever en uppgift ifrån engelska 

6. Jag brukar även försöka få de högpresterande eleverna att utveckla sina 

analyser när de gör sådana uppgifter, exempelvis om eleven kan se utifrån något 

annat perspektiv. De högpresterande eleverna får lära sig mer formella uttryck i 

engelska, exempelvis "furthermore" och ”however”.  (Lärare 2) 

Lärare 2 försöker få eleverna att gå djupare in i sina analyser genom att skriva utifrån 

andra perspektiv eller utmanas på en högre nivå.  

Jag tycker att det ska finnas en utmaning även för de högpresterande eleverna. 

Ibland försöker jag utmana de högpresterande eleverna i val av artiklar eller 

texter, att de får möjlighet att välja svårare texter.  (Lärare 4) 

Lärare 4 berättar att de högpresterande eleverna får en större utmaning när de får mer 

avancerade skönlitterära texter att analysera och att dessa texter mer motsvarar deras 

kunskapsnivå.  

Det ska finnas en utmaning även för de högpresterande eleverna, ibland försöker 

jag utmana de högpresterande eleverna i val av artiklar eller texter, att de får 

möjlighet att välja svårare texter. (Lärare 3) 

Även Lärare 3 använder sig av annorlunda uppgifter som de högpresterande elever 

kan ta del av. De extra uppgifterna utmanar eleverna på en annan nivå än de som är 

tänkta för klassen som helhet. Detta är samtliga ovanstående lärare rörande överens 

om, det handlar om att utmana eleverna för att de ska utvecklas och motiveras. 

 

4.4 Metoder och arbetssätt i mötet med de högpresterande 
eleverna i gruppsammanhang 

Nedan följer ytterligare svar från lärarna för att svara på frågeställningen: Hur 

arbetar lärarna på gymnasium med högpresterande elever. Utöver metoder eller 

arbetssätt med individuella högpresterande elever arbetar även lärare med olika 

metoder eller arbetssätt för högpresterande elever i gruppsammanhang. Denna del av 

studien kommer redogöra för dessa. 

I gruppsammanhang så siktar man på att sätta dem i rimliga grupper så att de inte 

behöver bära allt arbeta i gruppen själva men inte bara elitgrupper. (Lärare 6) 

Lärare 6 använder sig av förbestämda grupper där eleverna grupperas med andra för 

att gynna samarbetet. Som det står ovan handlar det dock inte enbart om elitgrupper 

med enbart högpresterande elever i gruppen men där samtliga i gruppen har tillfälle 

att bidra med något.  

De kan arbeta tillsammans med delar utav processen åtminstone om de ska göra 

ett arbete och hjälpa varandra med att komma på ”var hittar jag material?”. De 

kan ju faktiskt stötta varandra ganska mycket själva. Det kan bidra till en känsla 

av motivation att de ibland får ingå i en liten mindre grupp där de känner att ”vi 

som vill” ungefär. Det som är problematiskt i större grupper är att ofta kan vissa 

ha mer inflytande över klassen och dra ner gruppen i en slö nivå med en dålig 

attityd som ”nej men vi ska inte plugga. Man kan få lite mer självförtroende i en 

mindre grupp där man kan känna att vi tänker lika. (Lärare 5) 

Lärare 5 redogör för att arbete i smågrupper kan vara gynnsamt för de 

högpresterande eleverna. I detta fall är det en motivationsfaktor att arbeta med 

likasinnade elever där diskussioner kan flöda och nya idéer uppstår gemensamt i 

gruppen. Smågrupper är ett bättre sätt att arbeta än helklass för de högpresterande.  
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Jag har genomgång för alla, sen i den genomgången kanske jag lägger in någon 

fråga som är överkurs. Jag börjar allra mest grundläggande, sedan medelnivå och 

avslutar sedan med någon överkursfråga för att möta upp alla elever. (Lärare 2)  

Lärare 2 går inte specifikt in i högpresterande elever men använder sig av olika 

frågor för att fånga alla elever i klassen oberoende på om de är högpresterande eller 

inte. 

Jag försöker lägga mig på en neutral nivå vid uppgiftsinstruktioner, den ska vara 

tydlig för alla. Jag utformar uppgifter i svenska och engelska så att olika 

betygsnivåer tillmötesgås där eleverna får välja själva vilken nivå de vill ligga 

på. (Lärare 4)  

Lärarna använde två olika metoder för att främja undervisningen för de 

högpresterande eleverna. Två lärare nämnde att det kunde vara positivt att låta 

eleverna arbeta tillsammans med personer som gynnar deras utveckling och skapar 

bra samarbeten för att lösa uppgiften. Lärare 5 och Lärare 4 fokuserar istället på att 

utforma uppgifter och hålla genomgångar på en mer avancerad nivå. Lärare 4 låter 

eleverna själva välja vilken nivå de vill att uppgifterna ska ligga på.  

 

4.5 Svårigheter inom ämnen  

Denna del av studien redogör för den frågeställningen: Vilka eventuella svårigheter 

har de högpresterande eleverna för specifika innehåll i vissa ämnen? Hur bemöter 

läraren det? Lärarna redogör i denna del av studien om de högpresterande elevers 

svårigheter i ett visst innehåll inom ett ämne. Efter de berättat om vad de anser är de 

högpresterande elevernas största svårigheter fick samtliga lärare följdfrågan: Vilka 

metoder använder du för att hjälpa dem med svårigheterna? Svaret på den frågan 

kommer även presenteras nedan om så redogörs av respondenterna.  

Jag skulle vilja säga att de högpresterande eleverna har svårt för analys. De har 

lätt för att ge faktasvar på frågor. I psykologi 1 upplever jag att de 

högpresterande eleverna har svårt att analysera och använda den kunskapen de 

har och liksom gå in på djupet. Att producera fakta, man märker att de är duktiga 

på det. Likadant i engelska är de duktiga på att producera fakta. Att gå in på 

djupet och analysera har de svårare för. Jag vet inte om det beror på att de innan i 

grundskolan är drillade med det här med prov. Det har nog att göra med hur 

läraren är. Jag ger ju inga prov i den månen alls, psykologin är bara analys, alltså 

fallbeskrivningar som eleverna ska applicera på vad som händer hos en verklig 

person. Likadant i engelska, det är ju mycket uppsatser och reflektioner av vad 

som händer i samhället och hur man kan applicera detta på sitt eget liv. När det 

är regelrätta prov gör de högpresterande eleverna jättebra ifrån sig, på 

exempelvis nationella proven, när det handlar mer om att gap-filling och 

uppsatser, mer konkreta grejer. Om jag får generalisera tror jag att de är mer 

duktiga på det. Det blir väl så att det är en vanesak, jag arbetar bara med analyser 

i psykologin. De får en teori, Freud till exempel, då får eleverna hans teori och 

en fallbeskrivning, sen ska eleverna applicera teorin på den här beskrivningen. 

Analysen görs flera gånger och detta gör att eleverna får träna och bli bättre på 

det. (Lärare 1) 

Lärare 1 konstaterar att de högpresterande eleverna ofta kan ha problem med 

analysförmågor. De högpresterande eleverna som läraren kommit i kontakt med i 

undervisningen föredrar uppgifter med konkreta svar utan att behöva reflektera och 

analysera över svaret som inte alltid är tydligt. Lärare 1 kunde inte komma på någon 

metod att använda för att hjälpa dem utöver mer träning i analysuppgifter.  
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Det som jag kommer och tänka på när du ställer frågan är att vissa elever de har 

väldigt mycket, tankar och reflektioner som ligger på en väldigt hög nivå och de 

kan också uttrycka det på ett bra sätt och har ett brett ordförråd. Sen kan det vara 

simpla saker i stavning och grammatik som inte når de högsta nivåerna och detta 

har eleverna ganska svårt att ta till sig när man påpekar det. Jag skulle vilja säga 

att det är de här småsakerna som de högpresterande eleverna kan ha svårt för, 

exempelvis att I (jag:engelska) stavas med stort i. Först och främst gäller det att 

man påtalar felen för eleverna, eleverna tror att de ligger på högsta nivå vad det 

gäller innehåll och språk. Jag jobbar i Google Drive med texter och jag följer 

skrivprocessen, där jag markerar i texten vad som behöver förbättras. (Lärare 2) 

Till skillnad från Lärare 1 anser Lärare 2 att de högpresterande eleverna har svårare 

för de konkreta reglerna i sitt ämne. Att dela med sig av sina tankar i 

analyssammanhang är inte något som stjälper de högpresterande eleverna men 

innehåll som kan betraktas som simpla och småsaker är inte lika enkelt för de 

högpresterande eleverna.  

Högpresterande har svårast för skriftliga kommunikationen, det är ofta detta som 

gör att de får betyget B istället för betyget A. Responsen under arbetets gång är 

viktig och även responsen vid betygsättning, vad är bra och vad är mindre bra? 

Detta är viktigt för att eleverna ska förstå vilket betyg de fått och varför och vad 

de kan förbättra. De högpresterande eleverna får mer avancerad feedback än de 

vanliga eleverna. (Lärare 3) 

Svårigheterna som Lärare 3 redogör för är de högpresterande elevernas metoder att 

uttrycka sig i text. Som lärare bör man då föra diskussioner med eleverna under 

skrivprocessen så de får den feedback som behövs så de kan utveckla sin skriftliga 

kommunikation. 

Jag har svårt att komma på vad det skulle vara i så fall, jag har väldigt svårt att 

komma på vad en högpresterande elev skulle ha svårt för. Det skulle kunna vara 

att se vad nästa steg är, hur de ska höja nivå. De kan vara snabba på att leverera 

och kasta fram slutsatser men det är även deras arbetssätt som jag ska mäta. Det 

skulle vara att redovisa sin tankegång stegvis. Analys är väl det typiska 

nyckelordet också som ofta faktiskt tyvärr skiljer de högpresterande från 

lågpresterande, det måste vara en tröskel som de högpresterande kommer över. 

(Lärare 5) 

Lärare 5 anser i själva verket att det är svårt att peka ut de högpresterande elevernas 

svårigheter. Något som dock nämns är analysförmågan hos eleverna som brukar 

kräva mer från eleverna. Analysen kan vara ett hinder för många elever och med 

hjälp från läraren så kan de utveckla det. Lärare 5 fortsätter nedan med att redogöra 

för vilket sätt han hjälper de högpresterande eleverna med det.  

Jag får erkänna att jag lagt för lite tid på att öva eleverna att tänka. Mycket av 

min undervisningstid går ut på att lära ut det jag tycker de borde kunna. Då får 

de inte tillräckligt med övningar för att närma sig nivån att tänka som de bör ha 

med sig. Det tror jag inte de har fått från grundskolan heller som fokuserar sig på 

baskunskaper. Där borde man när man utvärderar sin egen pedagogik försöka 

sätta in fler analysövningar. Det har jag blivit lite bättre på genom åren men det 

är fortfarande en del kvar att göra känner jag. Källkritiksövningar, varför övar 

jag inte dem på det, jag förväntar mig egentligen bara att de ska kunna redovisa 

en källkritisk tankegång men det är skit svårt egentligen. De senaste åren har jag 

tagit med det på min agenda så de kan känna okej det här har jag gjort en gång, 

kan jag göra bättre nu? Jag tror det har gjort en skillnad. (Lärare 5) 

Det finns innehåll i kurserna som Lärare 5 till en början tar för givet att eleverna ska 

kunna. Ett exempel är källkritik, något eleverna vid gymnasiet redan bör ha arbetat 

med tidigare. Källkritik är även det en form av analys, något som kräver träning.  
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Nedan lyfter Lärare 6 problematiken som de högpresterande eleverna har med 

uppgifter de bedömer är mindre viktiga för dem.  

Högpresterande elever har svårare för sånt som tar tid men inte leder till direkta 

resultat så högpresterande elever har lätt för att skriva bra på nationella provet 

och väldigt lätt för att göra bra ifrån sig på uppgifter som de själva har 

identifierat som viktigare men lägger mindre energi på arbetet emellan som är 

uppgifter för de mindre högpresterande eleverna. 

Jag försöker arbeta individuellt, till exempel när de skriver uppsatser så försöker 

jag döma varje enskild text utifrån där den är och hur den kan förbättras så att 

varje elev ska få en utmaning. (Lärare 6) 

När eleverna själva valt att bedöma en uppgift som oviktig är det svårt för läraren att 

få dem att inse det viktiga med övningen. Det kan vara övningar de anser är för enkla 

eller  uppgifter de tror inte kommer bidra något till deras utveckling. Individuell 

handledning där varje elev får en individuell utformad bedömning är ett bra sätt att 

hjälpa eleverna anser Lärare 6.   

Återkommande även för Lärare 7 är de högpresterande elevernas analysförmåga. 

Tolkningar av texter där svaret inte är synligt på en gång är någon Lärare 7 anser kan 

vara komplicerat för de högpresterande eleverna.  

Ja det har jag stött på, framförallt om man tänker svenskämnet så tycker jag det 

kan hända ibland när det gäller det här med att tolka text. När det inte finns ett 

tydligt rakt svar utan det handlar om att associera och se mönster som kanske är 

på ett känslomässigt plan. Där kan jag uppleva att en del av de väldigt duktiga 

elever som är väldigt ambitiösa och målmedvetna och jobbar väldigt metodiskt 

kan bli irriterade på att det inte finns en tydlig väg framåt utan de vill ju ha ett 

rakt svar och när jag säger att det inte finns ett enkelt svar, man måste motivera 

och resonera fram och tillbaka och ändå komma fram till att det kan vara på 

olika sätt. Det kan vara irriterande för vissa elever som gärna vill ha mer rakt på 

sak och inte allt för mycket flum som de skulle kalla det kanske. Där kan jag 

uppleva att vissa elever har det väldigt svårt, de vill ha det enkelt och slå upp rätt 

svar och se liksom okej hur långt ifrån rätt svar var jag. Det ska vara mer som en 

mattematikuppgift om du förstår hur jag menar. (Lärare 7) 

En mattematikuppgift är logisk och har ett rätt och konkret svar. När eleverna ska 

tolka eller analysera texter är inte svaret alltid lika tydligt. Det är enligt Lärare 7 en 

av de största hinder han har vid undervisningen med högpresterande elever. Det finns 

dock metoder att hjälpa eleverna med detta. 

Ja, jag tycker det ofta kan vara rätt svårt. Min erfarenhet säger att det brukar ge 

sig med tiden. Att man får ta fram mer exempel och visa på att det kan vara 

spännande och att det inte behöver finnas ett riktigt enkelt svar. Istället kan det 

vara kul när det är så att olika sätt att se samma text till exempel då kan vara 

givande. Det brukar ramla på plats någon gång, det brukar lösa sig med tiden 

men då kräver det att eleverna är villiga att ge det flera chanser, det är inte alltid 

det blir så såklart. Men fler exempel, mitt vanligaste knep med texttolkning är att 

ta en väldigt enkel text som alla känner till typ som sagan om rödluvan. Börja 

fundera över om vi skulle se det från vargens perspektiv, hur skulle vi se på det 

då, vad blir jägaren för figur, hur uppfattar vargen rödluvan. Då brukar det lossna 

liksom och man kan se att okej det handlar om att sätta sig in i olika 

utkikspositioner och fundera hur världen ser ut härifrån. (Lärare 7)  

Lärare 7 menar att bara för arbetsområdet eller övningen är svår för eleverna så 

innebär det inte att exemplen måste vara det. För att eleverna ska ha tillfälle att träna 

upp sina analysförmågor så behöver man inte starta med den svåraste texten men 

istället göra det så enkelt och konkret som möjligt för att därifrån bygga vidare. 
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Lärarna har i intervjuerna föreslagit ett antal olika svårigheter som de stöter på med 

högpresterande elever. Det mest återkommande var analysförmågan ur olika 

perspektiv men även sådant som andra lärare ansåg att de högpresterande eleverna 

har väldigt enkelt för som till exempel skrivteknik eller konkreta grammatiska regler.  
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5 DISKUSSION 
I följande del av studien kommer resultaten redogöras i förhållande till det teoretiska 

perspektivet samt bakgrunden. Följande delar kommer presenteras: 5.1 De 

högpresterande elevernas samspel och inflytande i klassrummet, 5.2 Metoder och 

arbetssätt för högpresterande elever, 5.3 Den högpresterande elevernas svårigheter i 

undervisningen. Utöver detta inkluderas även en metoddiskussion samt tankar om 

vidare forskning. 

 

5.1 De högpresterande elevernas samspel och inflytande i 
klassrummet 

Denna del av studien redogör för hur de högpresterande eleverna uppfattas i 

klassrummet av sina lärare samt vilken påverkan de har på undervisningen och 

miljön i klassrummet.  

Uppfattningarna om de högpresterande var många och definitionerna likaså. På 

samma sätt som det krävs individanpassade undervisningar till elever i ett klassrum 

gäller detta i lika hög grad även för högpresterande elever. Det går inte att få en 

definitiv definition av högpresterande elever då alla i slutändan är olika människor, 

däremot finns det tendenser och likheter som visades i resultatet.  

Säljö (2014) menar att omgivningen har stor betydelse i elevernas utbildning och 

utveckling. Vid en analys av det framställda resultatet framstår detta påstående 

tydligt. Respondenterna som intervjuades har många olika uppfattningar om de 

högpresterande eleverna i sina egna klassrum, mycket av det är direkt kopplat till 

elevernas omgivning i skolan eller dynamiken i klassen. Dynamiken och 

undervisningen ser olika ut i respondenternas klasser beroende på hur stor plats de 

högpresterande eleverna tar i klassrummet. Lärare 7 berättade att det ibland kan vara 

svårt att se resten av klassen som inte är på samma nivå som de högpresterande 

eleverna i undervisningen. De högpresterande eleverna brukar styra tempot under 

genomgångarna med sina frågor och diskussioner, detta är samtidigt problematiskt 

om andra elever inte hinner med i det tempot. För Lärare 6 var situationen 

annorlunda. De högpresterande eleverna i klassen tröttnade på tempot och frånvaron 

ökade desto längre de kom i utbildningen. Anledningen till frånvaron var enligt 

Lärare 6 att det blev alldeles för lågt tempo samt för simpla uppgifter som inte bidrog 

till någon utveckling för eleverna. På grund av frånvaron och att eleverna inte gör 

uppgifterna de fått från läraren har detta inneburit F-varningar för många av de 

högpresterande eleverna.  

Fler exempel som stödjer Säljös (2014) sociokulturella perspektiv i undervisningen 

finns hos alla intervjuade lärare i denna studie. Lärare 1 berättar att stämningen blir 

bättre i klassen med högpresterande elever, trots detta medger läraren att fokus 

hamnar på eleverna som riskerar att få ett F istället för en elev som har möjlighet att 

nå betyget A. För Lärare 2 kan högpresterande elever ibland istället betyda en 

stressig miljö för andra elever men att de i undervisningen är en tillgång för läraren 

då de bidrar mer under lektionstid, problemet är bara att de andra eleverna inte vågar 

lika mycket. Det är tydligt att de högpresterande eleverna har en effekt på hur det kan 

se ut i klassrummet, både positivt och negativt. Beroende på hur de bemöter klassen 

och läraren samt hur klassen bemöter dem har en stor påverkan. Lärare 3 erbjuder ett 
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exempel där en högpresterande elev istället blev hånad på grund av hans 

studieresultat och deltagande i klassrummet, detta ledde istället till att eleven slutade 

bidra i diskussioner och svar på frågor under genomgångar. För att det ska vara en 

bättre miljö för de högpresterande eleverna behöver det enligt Lärare 3 vara fler 

högpresterande elever.  

Uppfattningarna av de högpresterande eleverna och Wallströms (2012) definition 

skiljer sig om man studerar resultaten. Wallström (2012) menar att det som definierar 

en högpresterande elev arbetar hårt och lyssnar med intresse på läraren. Detta kan 

mycket väl stämma för eleverna som lärarna har i denna studie men på grund av 

olika omständigheter är detta inte alltid fallet. För eleverna som tröttnat på tempot i 

undervisningen och inte längre kan arbeta hårt och lyssna med intresse då det går på 

en alldeles för långsam nivå så är denna definition inte rättvis. Wahlström (1995) 

beskriver att andra elever ibland kan känna avund eller till och med förakt för de 

högpresterande eleverna i klassrummet, utifrån det insamlade materialet från 

intervjuerna kan vi även se att detta ibland stämmer för de högpresterande elever 

som inkluderades i denna studie.  

Lärare 5 gav ett exempel på hur lärare och elev kan ha olika bilder om vad det är som 

borde presteras i kursen för ett visst betyg. Wahlström (1995) påpekar att det är upp 

till läraren att ta ansvar för sina elevers mål i kursen. Ibland kan det vara så att en 

elev har mycket högre ambitioner än förutsättningar för att nå ett specifikt 

kunskapskrav. Wahlström (1995) menar att det är bäst då att läraren ibland bromsar 

den högpresterande eleven och tillåter att eleven misslyckas för att därifrån bygga 

vidare med realistiska mål och hårdare arbete. Det är problematiskt att ha en bestämd 

uppfattning om de högpresterande eleverna på grund av detta. Hundeide (2006) 

beskriver roller som elever tar på sig under sin utveckling vilket definierar dem i 

resten av skoltiden. En duktig och smart elev ska vara det i resten av sin studietid, 

detta gäller dock inte i alla fall och mycket kan hända under den långa perioden som 

eleverna går i skolan.  

Resultaten visar att elevernas förutsättningar och omständigheter avgör mer än deras 

egen utbildning. En väl fungerande klass med fler högpresterande elever kan 

användas för att främja undervisningen för resterande elever samtidigt som 

undervisningen i andra klasser istället missgynnas för elever som inte är 

högpresterande på grund av de högpresterande eleverna. 

 

5.2 Metoder och arbetssätt för högpresterande elever 

Enrichment är enligt Mönks och Ypenburg (2009) ett arbetssätt som kan användas 

för högpresterande elever. Arbetssättet innebär en fördjupning av ett ämnesinnehåll 

där de högpresterande eleverna exempelvis får göra svårare uppgifter. Fyra av 

lärarna i studien använder detta arbetssätt, då de på olika sätt utmanar de 

högpresterande eleverna genom att ge dem uppgifter på en mer avancerad nivå. Att 

lärarna utmanar eleverna kan kopplas till det som Mönks & Ypenburg (2009) skriver 

om att det är viktigt att en fördjupning av ämnesinnehållet utgår ifrån elevernas 

tidigare kunskaper och deras behov. I den divergenta pedagogiken kan lärare enligt 

Wahlström (1995) använda öppna frågor för att utmana de högpresterande eleverna. 

De öppna frågorna kan innebära uppgifter inom ett visst ämnesområde där det inte 

bara finns en korrekt lösning utan flera. En av lärarna som intervjuades använde ofta 
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öppna frågor i form av uppgifter som kunde ha flera olika lösningar. Läraren 

använde öppna frågor som riktade sig mot hela klassen, men här får de 

högpresterande eleverna tillfälle att utmanas och utvecklas då de får lösa uppgiften 

på sitt eget sätt. Dessa två arbetssätt kan kopplas till det kritiska perspektivet som är 

en del av den specialpedagogiska forskningen. Svensson (2011) skriver att en 

begåvning ses inom det kritiska perspektivet som något relativt och att en person 

med en begåvning ska utmanas, för att personen ska kunna få ut så mycket som 

möjligt av sin utbildning. I två av lärarnas undervisning utmanas de högpresterande 

eleverna genom öppna frågor och en fördjupning av ämnesinnehållet. Detta visar att 

lärarna använder arbetssätt inom ramen för en specialpedagogisk undervisning, för 

att utmana och utveckla de högpresterande eleverna.    

Resultatet visar att två lärare tycker att det kan vara positivt om de högpresterande 

eleverna får arbeta i mindre grupper. Lärarna säger att detta kan gynna de 

högpresterande elevernas utveckling och att det goda samarbetet i smågrupperna kan 

bidra till att gruppen löser uppgiften. Detta är en del av den kooperativa inlärningen 

som Mönks & Ypenburg (2009) skriver är när de högpresterande eleverna hjälper de 

svaga eleverna i undervisningen. De två lärarna blandade de mindre grupperna med 

högpresterande och svaga elever och i detta samarbete kan de svagare eleverna få 

hjälp av de högpresterande eleverna. Arbetet i smågrupper kan enligt Mönks & 

Ypenburg (2009) göra så att de högpresterande eleverna utvecklas både intellektuellt 

och socialt. Säljö (2014) skriver att det sociokulturella perspektivet innebär att det är 

människorna och omgivningen omkring en person som formar personens utveckling. 

Tre av de intervjuade lärarna påstår att de högpresterande eleverna utvecklas på olika 

sätt i gruppsammanhang, detta kan dras i parallell till det som Säljö (2014) skriver 

om att en person utvecklas i gruppsammanhang och när personen är i en viss 

omgivning. Lärarna påstår att förutom att gruppen löser uppgiften som de tilldelats, 

kan även den högpresterande eleven i gruppen utvecklas på olika sätt.  

Två av lärarna i studien använder sig av formativ bedömning i form av feedback. 

Dessa lärare säger att feedbacken som de högpresterande eleverna får behöver vara 

konstruktiv och att den är en viktig del i elevernas utveckling. En av lärarna känner 

en extra press vid bedömningen/uppföljningen av uppgifter som högpresterande 

elever har gjort, då läraren menar att feedbacken måste bli konstruktiv. Detta 

tillvägagångssätt som lärarna använder kan kopplas till det kritiska perspektivet, som 

Svensson (2011) skriver tillhör den specialpedagogiska forskningen. Det kritiska 

perspektivet innebär bland annat att begåvning är något som omgivningen ska kunna 

anpassas efter. Lärarna använder det kritiska perspektivet när de ger de 

högpresterande eleverna individuell, konstruktiv feedback. Lärarna berättar att detta 

är viktigt för att utmana de högpresterande eleverna så att de kan utvecklas i 

undervisningen. Tre andra lärare använder en del ur det kritiska perspektivet, som 

Svensson (2011) skriver handlar det om att det är viktigt att lärare skapar en miljö 

som utmanar de högpresterande eleverna i deras individuella arbete. Dessa lärare 

använder samtalet med eleverna för att hjälpa dem att slutföra en viss uppgift. I dessa 

samtal får lärarna tillfälle att utmana de högpresterande eleverna och hjälpa dem så 

att deras arbete fortskrider. En av de tre lärarna beskriver att samtalet med de 

högpresterande eleverna ligger på en mer avancerad nivå än samtalet med de andra 

eleverna. En av lärarna var tillgänglig även utanför arbetstid för eleverna, på grund 

av tidsbristen för att samtala med eleverna under lektionstid. Lärarna menar att 

samtalet med de högpresterande eleverna är en förutsättning för att de ska få ut så 

mycket som möjligt av utbildningen.   
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Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna i studien använder arbetssätt som är 

riktade både mot klassen som grupp och enbart mot de högpresterande eleverna. De 

öppna frågorna används exempelvis till för hela klassen, men här kan de 

högpresterande eleverna genomföra uppgiften på sitt sätt, ett sätt som kan utmana 

dem på en högre nivå. Andra arbetssätt som lärarna använder för de högpresterande 

eleverna är feedback i samtal med eleverna, fördjupning av ämnesinnehållet och att 

arbeta i mindre grupper under lektionstid.  

 

5.3 De högpresterande elevernas svårigheter i 
undervisningen 

Denna del av studien kommer lyfta fram de svårigheter som uppstår i ämnen för de 

högpresterande eleverna. Detta bygger på de intervjuade lärarnas egna uppfattningar 

om vilka svårigheter de högpresterande eleverna stöter på. Tidigare forskning om 

högpresterande elevers svårigheter i sin utbildning är tunt då, som Wallström (2012) 

påpekar, de högpresterande eleverna oftast utmärker sig positivt.  

Majoriteten av de intervjuade lärarna anser att de högpresterande elevernas 

svårigheter i skolan är analysförmågan. De exempel som lärarna erbjöd handlar om 

textanalyser, djupförståelse och diskussioner. Det övergripande problemet som 

lärarna förklarar det handlade dock om problematiken som uppstår där de 

högpresterande eleverna när det blir svårt att hitta ett lätt tillgängligt eller rätt svar. 

När det krävs analyser eller när det handlar om frågor som istället kan ses ur olika 

perspektiv blir det svårare för de högpresterande eleverna som utmärker sig i 

konkreta frågor och rätt svar i majoriteten av lärarnas klasser.  

Wahlström (1995) nämner dock att högpresterande elever kan verka otåliga i vissa 

sammanhang under arbetsgången. Något som även lärarna i studien påpekar, för att 

de högpresterande eleverna ska arbeta på ett bra sätt gynnas de av ett tydligt mål och 

tillvägagångssätt för att lösa en uppgift. Majoriteten av lärarna redogör för 

svårigheterna som eleverna hade i deras klasser men även hur de som lärare kunde 

hjälpa till. Utifrån det kritiska perspektivet i specialpedagogiken som Svensson 

(2011) förklarar är en utlärningsmetod där elevers funktionshinder eller begåvningar 

inte ska vara hinder för deras utveckling. Lärarna redogör för liknande metoder där 

de istället arbetar med elevernas svårigheter istället för att fokusera på det faktum att 

eleverna är högpresterande. Eleverna straffas inte för de är bättre på ett område men 

har till exempel sämre analysförmågor, istället försöker läraren utveckla dessa 

genom att använda olika arbetssätt. I svenska fick eleverna enkla texter att reflektera 

kring, texter eller sagor de hört innan men får istället arbeta med dem ur ett annat 

perspektiv. 

Det är viktigt som lärare att inte förlita sig på att de högpresterande eleverna klarar 

av varje uppgift utan hjälp. Högpresterande elever behöver också kunna använda 

läraren som ett verktyg för sin egen utveckling och utbildning.  

 

5.5 Vidare forskning 

Trots att de högpresterande eleverna oftast utmärker sig positivt i skolan så kunde 

denna studie fastslå att det även existerar områden eller innehåll som de 
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högpresterande eleverna har svårt för i undervisningen. Vid eventuell 

vidareforskning skulle detta vara en intressant aspekt att forska vidare kring. Det 

hade även varit intressant att genomföra denna studie igen, fast med exempelvis 15 

respondenter istället för sju. Hade studiens resultat blivit annorlunda? Med fler 

respondenter hade vi möjligtvis kunnat generalisera över resultatet. Framtida 

forskning hade kunnat handla om högpresterande elever har svårigheter inom andra 

skolämnen än de som undersökts i denna studie. Studiens resultat visar att vissa 

högpresterande elever problem med analysförmågan i ämnen engelska, svenska och 

psykologi. I exempelvis ämnet matematik har uppgifterna i hög grad ett svar som är 

rätt, det finns inte fler rätta svar. Hade resultatet i den studien skilt sig ifrån denna 

studies resultat angående högpresterande elevers svårigheter i undervisningen? 

Framtida forskning skulle kunna handla om lärares arbetssätt i andra skolämnen än 

de som finns med i denna studie. En av frågorna som denna studie undersökte var 

lärares uppfattningar om högpresterande elever. Uppfattningarna om högpresterande 

elever som övriga klasskamrater har vore intressant att forska vidare kring. Här hade 

lärares och elevers uppfattningar om högpresterande elever kunnat jämföras med 

varandra, i syfte att redogöra för eventuella skillnader och likheter mellan elevers 

och lärares uppfattningar.  

 

6       SAMMANFATTNING 

Samtliga lärare som deltog i studien anser att de högpresterande eleverna är elever 

som utmärker sig positivt i sin utbildning. Detta sker på olika sätt beroende på vilken 

skola eller lärare eleverna har samt eleverna själva. De metoder och arbetssätt som 

användes av lärarna i denna studie var följande: Öppna uppgifter, formativa 

bedömningar med hjälp av feedback, extra uppgifter och samtal med eleverna. De 

öppna uppgifterna som de högpresterande eleverna fick jobba med var ett sätt för 

eleverna att på egen hand ta en uppgift och utföra den på sitt eget sätt. De fick 

tillfälle att välja tillvägagångssättet själva för att lösa uppgiften i så stor mån som 

möjligt. Genom öppna uppgifter får eleverna själva testas samtidigt som de 

kontrollerar arbetsgången, de får välja att utföra en uppgift på ett sätt de själva 

föredrar så länge det blir ett resultat av det. De lärare som använde sig av formativ 

bedömning genom feedback såg detta som en bra metod då eleverna tydligt kunde se 

vad som behövde förbättras för att nå det önskade betygen eller vad eleven kan tänka 

på till kommande arbeten. De extra uppgifter som de högpresterande eleverna blev 

tilldelade var på en högre nivå, det var även fritt för eleverna att välja vilken nivå 

uppgiften skulle ligga på. Det handlade inte om extra uppgifter för repetitionssyfte 

när eleverna gjort färdigt en uppgift. Samtal med eleverna var även det en metod som 

förespråkades. Genom samtalen kan läraren hjälpa eleverna under arbetets gång 

istället för att enbart ge dem kommentarer när slutprodukten är inne. Detta gick till 

på olika sätt där en lärare till och med gjorde sig tillgänglig efter arbetstid då läraren 

antog att det var då det mesta av arbetet blev gjort. Det som kom i vägen för samtal 

med eleverna var tidsbristen när man vill hinna med varje elev i ett klassrum. 

Trots att lärarna anser att de högpresterande eleverna utmärker sig positivt rent 

generellt i undervisningen så har även dem emellanåt svårigheter i undervisningen. 

Till största del handlade svårigheterna om de högpresterande elevernas 

analysförmågor. Lärarna som intervjuades påstod att detta sannolikt beror på att 
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eleverna är vana och duktiga på att arbeta med uppgifter som har ett logiskt 

tillvägagångssätt och ett tydligt svar på frågan. När det gäller djupanalyser som inte 

har ett tydligt svar eller väg för att komma fram till svaret så utmärkte sig inte de 

högpresterande eleverna lika mycket. 

Uppfattningarna om de högpresterande eleverna var många, de som dock var 

gemensamma drag var att miljön i klassen och skolan påverkade de högpresterande 

elevernas studieresultat. En klass med fler högpresterande elever kunde till exempel 

skapa en trivsam miljö för sig själva medan en klass med enbart en högpresterande 

elev blev en istället ledde till att den högpresterande eleven blev hånad på grund av 

att han bidrog med svar under genomgångar.  

Även de högpresterande eleverna måste ses som individer, detta tydliggörs i denna 

studie vid en analys av resultatet. Varje elev är en individ oberoende på vilken grupp 

eleven placeras i. Det är viktigt för lärarna att arbeta utifrån de högpresterande 

elevernas individuella behov för att på så sätt hjälpa eleven utvecklas.  
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Bilagor 
 

Intervjufrågor ”högpresterande elever”  

Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat som lärare på denna skola?  

Vilken utbildningsnivå har du? 

I vilka ämnen? 

 

1. Vad anser du är en högpresterande elev? 

 

2. Är det vanligt att du stöter på högpresterande elever i de ämnen som du 

undervisar/undervisat? 

 

3. I vilket av ämnena du undervisar i stöter du oftast på högpresterande elever? 

4. Har de högpresterande eleverna i dina klasser svårare för ett visst innehåll inom ett 

ämne? 

Vilket arbetssätt eller vilken metod använder du för högpresterande elever som har 

svårare för ett visst ämnesinnehåll? 

 

5. Har skolan du arbetar på uttalade strategier för hur ni ska arbeta med 

högpresterande elever? 

 

6. Vilka metoder/arbetssätt använder du till den enskilda, högpresterande eleven i 

undervisningen? 

 

7. Använder du några metoder/arbetssätt för högpresterande elever i undervisningen 

med klassen som grupp? (exempelvis, genomgångar/uppgifter, riktar dem sig mot 

hela klassen?) 

 

8. Hur upplever du som lärare de högpresterande eleverna i din undervisning? 

(möjligheter/svårigheter)  

 


