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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats behandlar ämnet högpresterande elevers motiv till höga prestationer och 

resultat i skolan samt det stöd som dessa elever får. Den utgår ifrån ett elevperspektiv och 

syftet är därför att undersöka och bidra med kunskap om hur högpresterande elever upplever 

sin skolsituation genom att fokusera på vad eleverna beskriver som motiverande till deras 

prestationer och resultat i skolan samt hur elever beskriver att de upplever det stöd de får i 

skolan.  

   Tidigare forskning på området har visat att elever har förmågan att prestera i skolan inte är 

en grupp som prioriteras, att ge dessa elever stöd har i Sverige ansetts som odemokratiskt. I 

exempelvis USA har stödet till dessa elever ökat för att USA som land ska kunna konkurrera 

internationellt i fråga om exempelvis forskning. En högpresterande elev är en elev som har 

potentialen att prestera över vad som förväntas av normen samt gör detta och stödet för dessa 

elever har tagit sig olika former.  

   För att undersöka hur högpresterande elever uppfattar sin skolsituation genomfördes 

kvalitativa intervjuer med fyra högpresterande elever där dessa fått beskriva vad som 

motiverar dem och hur de uppfattar stödet från skolan. Detta har sedan sammanställts och 

analyserats utifrån en teori om motivation och en teori om stöd i undervisningen. Resultatet 

visade att det hos högpresterande elever går att identifiera de motiv som teorin presenterar: 

behov av prestationer, behov av makt och behov av intimitet i form av inre och yttre motiv. 

Vad gällande stödet i undervisningen visar resultatet att eleverna har upplevt eller vill ha stöd 

i form av acceleration, vilket innebär snabbare undervisning, berikning, det vill säga 

breddande av undervisningen, separation, som innebär att de högpresterande eleverna lämnar 

ordinarie undervisning för specialundervisning och nivågruppering, det vill säga alla elever 

delas in efter deras prestationsnivå inom ramen för den ordinarie undervisningen. Några av 

eleverna upplevde även att de inte fick tillräckligt med stöd i undervisningen och fann då egna 

strategier för att utmanas i skolan bland annat att göra uppgifterna mer utmanande så som att 

göra mer på en uppgift än vad som förväntas.  

   Jag anser att lärarens uppgift är att ge stöd åt de högpresterande eleverna så att de utvecklar 

sin lust att lära och känner sig utmanade av skolan men för att det ska fungera krävs bland 

annat mer resurser till skolan. Jag tror även att om vi kan förstå vad som driver de 

högpresterande eleverna och hur vi kan utmanade dem på bäste sätt kan det i förlängningen 

leda till att resultaten i skolan ökar generellt.
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TACK   
Jag vill speciellt tacka de individer som deltagit i den studie som ligger till grund för detta 

arbete. Tack för att ni har varit öppna och ärliga under intervjuerna med era upplevelser och 

känslor kring detta ämne. Tack för att ni tog av er tid för att bli intervjuade och var villiga att 

bli inspelade, någonting som underlättade mitt arbete med denna uppsats.  

   Jag vill även tacka Matilda Wiklund som varit en fantastisk handledare under detta arbete 

och funnits för att diskutera frågor som funnits kring detta arbetes innehåll och utformning. 

Tack för att du bidragit med förslag på litteratur och relevanta källor till mitt teoriavsnitt och 

tidigare forskning.  

   Tack Emil Chronlund som funnits där för mig när jag skrivit på detta arbete genom 

uppmuntrande ord, små gester och stöttning under dessa veckor. Johanna Nyqvist ska ha ett 

fantastiskt tack för att i begynnelsen av detta arbete, flera veckor innan den faktiska processen 

sattes igång, samt under processen med arbetet funnits som ett bollplank för att diskutera 

ämnesinnehåll och perspektiv för detta arbete.  

   Avslutningsvis vill jag även tacka mina fantastiska vänner och min familj som har haft 

överseende med att jag varit frånvarande under de veckor som arbetet pågått, för små 

uppmuntrande ord, sms, hälsningar, som har gjort att jag har orkat ge det som behövdes för att 

avsluta detta arbete inom angiven tidsram. Återigen tack till alla och envar som på något sett 

bidragit så att detta arbete blev möjligt att genomföra.   
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1. INLEDNING 
Denna uppsats behandlar ämnet högpresterande elever utifrån elevernas egna uppfattningar 

för att på så sätt ge en bättre inblick i högpresterande elevers perspektiv och koppla detta till 

skolan och didaktiska frågor. I denna inledande del av uppsatsen går jag igenom vad som var 

utgångspunkten till denna uppsats, jag går även igenom min personliga bakgrund som 

författare så att läsaren kan läsa denna uppsats med en medvetenhet kring vem jag är som 

författare och vad min förförståelse inför detta arbete var. Därefter beskrivs uppsatsens syfte, 

frågeställning, avgränsning och disposition där läsaren kan bilda sig en uppfattning som 

strukturen i denna uppsats. Därefter följer två avsnitt som behandlar tidigare forskning och 

bakgrund till området högpresterande elever så som olika sätt att se på begreppet begåvning, 

skillnaden mellan begåvade elever och högpresterande elever samt utvecklingen av 

spetsutbildningar i Sverige.  

1.1 UTGÅNGSPUNKT 

Under våren år 2012 funderade jag på vad jag skulle ha för ämne på den uppsats som skulle 

skrivas under hösten samma år. Genom samtal med vänner kom jag fram till att jag under min 

utbildning fokuserat väldigt lite på de elever som det går bra för i skolan. Detta var ett ämne 

som intresserade mig eftersom jag delvis har många i min bekantskapskrets som tillhört denna 

grupp och som kunde beskriva hur de upplevt sin skolgång som bland annat orättvis och 

bristande samt att jag delvis själv tillhört denna grupp. Jag tyckte också att det verkade 

intressant just för att jag upplevde att väldigt lite av min utbildning handlat om hur jag som 

lärare kan utmana denna grupp till att fortsätta prestera och få positiva upplevelser av skolan. 

För att kunna få någon form av grund och utgångspunkt vände jag mig till de två läroplanerna 

för att se vad de säger på området. Jag hittade många intressanta stycken och delar bland 

annat att: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr11, s 

8) och; ”Alla som arbetar i skolan ska ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas 

så långt som möjligt” (Gy11, s 10).  

   Utifrån detta gick jag sedan vidare med att försöka hitta en tydligare utgångspunkt för mitt 

arbete med området högpresterande elever, jag började därför att söka på tidigare gjorda 

studentuppsatser inom samma område. Flera av dessa visar på att högpresterande elever inte 

får stöd i skolan för att utvecklas så långt som möjligt. Istället måste lärarna fokusera sin tid 

och sitt stöd till de elever som riskerar att inte nå målen (se till exempel Börjesson & Sjöberg 

2006). Det som jag har uppfattat saknas i dessa uppsatser är ett elevperspektiv. Majoriteten av 



3 

uppsatserna har som empiri material från intervjuer med skolans personal och bidrar alla med 

liknade resultat som det som beskrivs ovan. När jag sedan fortsatte att sätta mig in i området 

visade det sig även vara ett forskningsområde som är fragmenterat och bristfälligt, detta 

presenteras senare i uppsatsen, det mesta av den forskning som jag hittat fokuserar på 

begåvade eller särbegåvade elever och tar inte upp högpresterande elever i så stor 

utsträckning. Dessutom har det inte gått tillräckligt lång tid än sen de senaste styrdokumenten 

infördes i den svenska skolan så stora delar av forskningen på detta område i Sverige tar sin 

utgångspunkt i Lpo 94 eller ännu äldre styrdokument.  

   För att sammanfatta utgångspunkten för detta arbete så består den av tre delar: (1)Det finns 

ett generellt behov av fler studier som behandlar högpresterande elever. (2)Elevens perspektiv 

på frågan har inte fått så stort utrymme i tidigare studentuppsatser och (3)detta arbete tar sin 

utgångspunkt i de nya styrdokumenten vilka är så nya att det knappt funnits tid att genomföra 

några studier tidigare där dessa ingår.  

1.2 PERSONLIG BAKGRUND 

Jag som står bakom denna uppsats heter Alexandra Hyvärinen och detta är det sista arbetet 

som jag gör för att kunna ta ut min lärarexamen mot äldre åldrar i ämnena matematik och 

religion. Båda mina föräldrar har arbetat och arbetar inom skola och förskola. De har alltid 

uppmuntrat mig i mitt arbete i skolan, många i min omgivning och jag själv skulle nog 

kategorisera mig som en före detta högpresterande elev. Från årskurs sju och fram till sista 

året på gymnasiet ansåg jag att skolan var det viktigaste som jag kunde lägga ner tid på 

eftersom jag visste att mina resultat i skolan var avgörande för att jag skulle kunna bli vad än 

jag ville bli, när jag kom på vad det var för något. Samtidigt hade jag lätt för att lära mig nya 

saker, jag tyckte det var roligt och jag älskade att utmanas. Detta ledde till att jag lämna 

skolan med så höga betyg som det går när jag gick ut gymnasiet, men jag har idag förstått vad 

det hade kostat mig. Jag trodde inte att jag var bra nog om jag inte presterade bäst, jag hade 

ett kontrollbehov som gjorde att många uppfattade att jag inte litade på dem och jag kunde 

bara lämna ifrån mig ett arbete eller projekt om jag var övertygad om att jag inte kunde göra 

bättre. Idag har jag släppt delar av mitt behov av att prestera, jag jobbar med mitt behov av att 

känna makt och kontroll och jag finner min bekräftelse utanför mina prestationer, men som 

framtida lärare ställer jag mig nyfiket frågan: Hur kan jag arbeta för att hjälpa elever som 

känner som jag kände?  
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1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och bidra med kunskap om hur högpresterande 

elever upplever sin skolsituation genom att fokusera på att undersöka vad som motiverar 

eleverna att prestera samt hur eleverna beskriver att de upplever det stöd de får i skolan.   

 

Motivationen till varför olika människor presterar är olika mellan olika människor. Tre 

huvudkategorier som tidigare har identifierats är: Prestationer, makt och intimitet (Persson 

1997). Utifrån dessa tre kategorier vill jag undersöka om och i så fall hur dessa kan 

identifieras hos högpresterande elever i deras beskrivningar om vad som motiverar dem. För 

att på så sätt bidra med kunskap om vad dessa elever har för behov.  

 

Stödet i skolan tar även det sig olika uttryck för dessa elever och jag vill med denna uppsats 

undersöka vad elever har för upplevelser av stöd i skolan för att ge deras åsikt i denna fråga 

en röst. På detta sätt vill jag bidra med en förståelse kring hur högpresterande elever själva ser 

på sina behov av stöd och hur skolan kan arbeta för att fånga upp dessa elever och fortsätta 

motivera dem till ett livslångt lärande.  

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att avgränsa detta arbetes omfattning kommer denna studie att avgränsas med hjälp av 

följande frågeställningar: 

• Vad är viktiga faktorer som påverkar högpresterande elevers motivation till 

prestationer?  

• Hur upplever eleverna de stöd och utmaningar de får i skolan? 

• Vilka strategier använder sig högpresterande elever av om de inte känner sig utmanade 

av skolan för att ändå ge mening till det arbete det gör? 

• Vad innebär dessa elevers drivkrafter och frågan om stöd för demokratiuppdraget i 

skolan?  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Eftersom detta arbete endast omfattade 10 veckors studier på universitet kom det att 

avgränsas ytterligare, utöver frågeställningarna. Arbetet avgränsades delvis genom att endast 
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undersöka fyra högpresterande elevers uppfattning om hur det är att vara högpresterande med 

inriktning på ovanstående frågeställningar. Detta ansågs nödvändigt för att kunna genomföra 

arbetet på den angivna tiden. Därmed ska uppsatsen förstås som en fördjupad analys av några 

elevers uppfattningar om deras motiv till prestationer, det stöd de får i skolan samt de 

strategier de använder. I denna uppsats används Camilla Wallströms (2010) definition av en 

högpresterande elev som någon som uppskattar skolan, är intresserad av att lära sig, arbetar 

hårt, har goda idéer, kan svaret på frågorna och tillhör den grupp elever som har de 

förutsättningar som behövs för att nå höga betyg i skolan.  

1.6 DISPOSITION 

Uppsatsens första del är inledningen vars uppgift är att ge läsaren en inblick i den kontext från 

vilket denna uppsats tar sin utgångspunkt, samt utifrån vilka argument som denna uppsats 

motiveras. Här presenteras personlig bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, 

avgränsning och dispositionen i denna uppsats. Efter det redogörs för tidigare forskning på 

områden som är sammanhörande med högpresterande elever, främst forskningen kring 

särbegåvade elever, detta för att ge en inblick i hur forskningsfältet ser ut och motivera 

behovet av denna uppsats. Efterföljande avsnitt är en bakgrundsbeskrivning och behandlar de 

områden som är relevanta för läsaren för att få ytterligare förståelse för området som denna 

uppsats behandlar. 

   Nästa del i uppsatsen är det kapitel som tar upp metoden som används till den studie som 

ligger till grund för resultatet i uppsatsen. I detta kapitel presenteras metodologiska val som 

gjorts inför och under den studie som genomförds i form av bland annat urval, etiska 

ställningstaganden och överväganden, konfidentialitet och analys. Här presentar också den 

teori som ligger till grund för den analys som gjorts för att tolka empirin tillhörande denna 

uppsats. 

   I efterföljande del av uppsatsen presenteras resultatet i form av en analys av den empiri som 

har samlats genom intervjuer som gjorts. Resultatet har strukturerats utifrån de kategorier som 

framtagits med hjälp av de teorier som ligger till grund för analysen och där presenteras först 

olika motiv för högpresterande elevers prestationer och därefter det stöd dessa elever får.  

   Efter resultatet kommer ett diskussionskapitel där metodavsnittet i uppsatsen diskuteras 

utifrån bland annat metodologiska val etik och analys. Följt av ett avsnitt där resultatkapitlet 

diskuteras i relation till tidigare forskning på området. Utifrån denna diskussion har sedan en 

slutsats formulerats som är det som avslutar uppsatsen. 
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1.7 BEGÅVNING  

Mycket av den forskning och litteratur som berör ämnet elever som presterar högre än vad 

som förväntas enligt normen är inriktad på begåvade eller särbegåvade barn, väldigt lite tar 

upp högpresterande barn eller elever. Skillnaden mellan dessa elevgrupper presenteras mer 

ingående senare i detta avsnitt men den främsta skillnaden är att särbegåvade elever har av 

olika anledningar förmågor som gör att de kan prestera över vad som anses vara norm, men 

inte nödvändigtvis gör det, medan högpresterande elever utnyttjar de förmågor de har så att de 

faktiskt presterar högre än vad som anses vara norm (Wallström 2010). Detta avsnitt 

kommer att behandla begrepp inom begåvningsforskningen, synen på vad begåvning är 

historiskt, internationellt och inom Sverige. Sedan kommer några förklaringsmodeller för hur 

det kan komma sig att vissa individer är särbegåvade samt en kort jämförelse av särbegåvade 

och högpresterande elever.  

1.7.1 BEGREPP INOM BEGÅVNINGSFORSKNINGEN 

För att förstå vad som menas med begrepp som begåvning, särbegåvning, talang och 

intelligens kommer här en redogörelse för olika synsätt på dessa begrepp. Detta är viktigt för 

att till viss del få en inblick i den komplexa och fragmenterade bilden av vad begåvning är, 

som finns inom detta område.    

   Roland Persson (1997) beskriver begreppet begåvning som ett begrepp som är väldigt 

värdeladdat vilket har lett till att olika länder har valt att använda sig av ett antal alternativ för 

att förklara samma eller liknande fenomen. I USA används begreppet ”gifted” (begåvad) som 

är det begrepp som användes internationellt. I Kanada används istället begreppet ”execptional 

children” (exceptionella barn), i Australien används begreppet ”children with special 

abilities” (barn med särskilda förmågor eller kapabla barn) och i Kina används ett begrepp 

som kan översättas till svenskans ”supernormala”. Detta beror delvis på att det inte finns en 

enhetlig teoretisk definition av begreppet och delvis på att det finns en önskan om att undvika 

att använda ett begrepp som är så värdeladdat som begreppet begåvning faktiskt är (Persson 

1997). En av forskarna som arbetat med begåvningsforskning är Albert Ziegler (2010) som i 

en av sina böcker presenterar sin forskning på området på ett lättfattligt sätt. I denna bok 

presenterar han Franz Mönks som den som introducerade det tyska begreppet 

”Hochbegabung”(hög begåvning). Motsvarande begrepp som används på svenska är 

särbegåvning (Ziegler 2010). Ett annat begrepp som Persson (1997) presenterar som något 

som till viss del används i diskussionen om individer med särbegåvning är begreppet elit eller 

elitism. Detta begrepp är väldigt starkt kopplat till orättvisor och privilegier för vissa delar 
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eller grupper av samhället. Han menar att det också finns en tendens att alla försök att ge stöd 

till kunniga individer klassificeras som elitism. I Sverige har detta inneburit att det tidigare 

varit svårt att ge elever stöd som sträcker sig utanför det som kan ses som normalprestation 

(Persson 1997).  

   Eftersom det inte finns en gemensam definition av vad särbegåvning innebär har flera olika 

personer gjort olika försök för att hitta en passande definition för vad det innebär att vara 

särbegåvad. En definition som finns för begreppet särbegåvade barn är den som Persson 

(1997) presenterar som ett föreslag av Sydney P. Marland, en enmansutredare vid 

amerikanska kongressen, denna definition är:  

 
Särbegåvade barn är de som genom sin extraordinära förmåga är kapabla till enastående 

prestationer, och som identifieras av yrkesskickliga och väl kvalificerade individer. De är 

barn som kräver differentierad och individuellt anpassade pedagogiska program för att 

kunna förverkliga sig själva och göra en insats för samhället i stort. Detta är dessutom en 

typ av undervisning som vanligen ligger bortom den som den ordinarie grundskolan kan 

erbjuda (Persson 1997, s 45-46) 

 

En annan definition som Persson (1997) presenterar är föreslaget från den kanadensiska 

psykologen Françoys Gagné enligt följande:  

 
[Särbegåvning] motsvarar en kompetens som är betydligt högre än det genomsnittliga inom 

fler än en av de domäner som står att finna inom ’naturligt’ mänskligt beteende…[talang] 

däremot motsvarar en prestationsförmåga som är betydligt över genomsnittet inom ett eller 

flera områden av mänsklig aktivitet (Persson 1997, s. 46).  

 

Denna definition innebär att du inte kan ha talang utan att vara särbegåvad, särbegåvningen 

blir enligt denna definition någonting som är medfött och talang är att denna medfödda 

potential utvecklas genom miljöfaktorer och träning (Persson 1997).  

   Ellen Winner (1996) använder följande tre karaktärsdrag för att beskriva elever som är 

begåvade:  

1. Precocity (Brådmogenhet), begåvade barn blir duktiga inom sina respektive områden 

vid tidig ålder.  

2. De vill göra saker på sitt eget sätt och gör inte som andra när de lär sig nya saker.  

3.  De har en inneboende längtan att lära sig mer om sitt specifika område tills de kan 

bemästra det fullt ut.  
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   Ett annat begrepp som finns inom begåvningforskningen är begreppet intelligens. Även här 

finns flera olika definitioner eller sätt att förstå intelligens. En populär modell som används 

enligt Persson (1997) är Gardners modell av multipla intelligenser som går ut på att det finns 

nio olika områden som en person kan vara intelligent inom och att intelligens kan ta sig 

uttryck på olika sätt. En annan förklaringsmodell som Persson (1997) beskriver är Sternergs 

triarkiska modell. Även Sternberg menar att intelligens är ett dynamiskt begrepp, 

intelligensnivån hos en person kan höjas och intelligens definieras som psykologisk 

självförvaltning som förstås som tre olika operationer. Den första är anpassning där individen 

lär sig hur den ska göra, den andra är medvetet urval där individen planerar vad som bör 

göras och den sista är tillämpning där individen utför det som den har förutsatt sig att göra. 

Utifrån denna modell bygger Sternberg vidare på en definition för exceptionell intelligens 

som ”en målmedveten anpassning till, en omformning av och ett utväljande av en verklig 

miljö eller domän relevant för den egna livssituationen” (Persson 1997, s 62).        

1.7.2 SYNEN PÅ BEGÅVNING – ETT HISTORISKT PERSPEKTIV 

Ziegler (2010) både den historiska framväxten av begåvningsforskningen och 

begåvningsbegreppet samt hur det används idag. De första förklaringsmodellerna som han 

presenterar för att förstå personer med hög begåvning eller höga prestationer hittas inom 

teologin under antiken. De barn som idag anses vara särbegåvade benämns av bland annat 

Platon som ”himmelska barn”. Om en person presterade över vad som ansågs vara en normal 

nivå förklarades detta med att individen måste ha gudomlig härkomst. Denna syn på 

begåvningens ursprung förs sedan vidare från antiken in i medeltiden genom den kristna 

teologin. Om någon är, det vi idag skulle kalla för särbegåvad, beror detta inte på individen 

utan är Guds verk.  

   Ziegler (2010) beskriver att det under 1500-talet återkommer tankar kring renässansens 

synsätt på den individuella friheten som det ultimata målet och år 1537 används begreppet 

talang för första gången av filosofen Paracelsus för att tala om intelligenta individers förmåga 

att utnyttja och uppnå personliga mål. Han beskriver att det under 1600- och 1700-talet 

utvecklas en syn på individen som någon som inte längre kopierar Guds verk utan själv har 

förmågan att komma fram till sanningar och föra fram tidigare okända saker i ljuset. Trots 

detta fortsatte synen på särbegåvning att vara präglat av någonting övernaturligt. Det är bara 

under de senaste 140 åren som fenomenen begåvning och talang har undersökts vetenskapligt 

för att kunna förklara dessa (Ziegler 2010).  
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   Enligt Ziegler (2010) var den första personen som använde sig av begåvningsbegreppet för 

att förklara skillnader mellan individer psykologen sir Francis Galton och några av hans 

tankar om begåvning blev vägledande för den efterkommande forskningen. Dessa tankar 

handlade bland annat om att begåvning endast handlar om hög intelligens, begåvning följer 

normalfördelningskurvan, individer kan rangordnas efter intellektuella förmågor samt att 

intelligens är mätbart genom olika test.   

   Ziegler (2010) beskriver även hur det under 1900-talets början lades teorier om begåvning 

fram bland annat genom forskaren Charles Spearman som definierade intelligens som en 

integrativ förmåga inom psyket som gör att människan kan urskilja relationer och ordna egna 

erfarenheter. Winner (1996) lyfter även att forskaren Lewis M. Termans arbete med ca 1500 

intelligenta elever har haft betydelse för begåvningsforskningen. Ziegler beskriver att det idag 

är Howard Gardners modell med multipla intelligenser som är den populäraste inom 

begåvningsforskningen. Han menar också att eftersom begåvningsbegreppet är ett begrepp 

som har en så lång utvecklingshistoria är det kanske inte konstigt att begreppet är så svårt att 

definiera och ses som enhetlig.  

1.7.3 SYNEN PÅ BEGÅVNING – ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV 

Inom Sverige används främst begreppet särbegåvning medan det internationellt är brukligt att 

endast använda begreppet begåvning (Ziegler 2010). Intresset för särbegåvning har 

internationellt sett inte en speciellt lång historia utan har fått en ökning på senaste tiden 

(Persson 1997).  

   Persson (1997) förklarar att en av de personer som kan ses som pionjär inom 

begåvningsforskningen är amerikanen Lewis M. Terman som år 1921 började studera 1450 

särbegåvade personer. 20 år efter att studien hade inletts fanns 80 % av de ursprungliga 

deltagarna i studien kvar. Trots att denna studie väckte ett stort intresse hos många människor 

skulle det dröja ända till år 1958 innan de amerikanska makthavarna började satsa på 

särbegåvade individer. Persson beskriver anledningen till att det plötsligt blev så viktigt för 

politikerna att satsa på dessa personer var att Sovjetunionen hade visat på ett teknologiskt 

försprång genom att skjuta upp Sputnik, den första rymdsatelliten. Detta ledde till att tre 

fjärdedelar av alla stater i USA under 1970-talet tvingades se över sina skollagar och utveckla 

skolan för att på så sätt gynna sina särbegåvade elever. För att få någon form av måttstock för 

vad detta har inneburit för USA är det anmärkningsvärt att ungefär 43 % av alla nobelpris 

mellan 1960-1993 har gått till amerikanska medborgare (Persson 1997).    
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   Kanada började enligt Persson (1997) tidigare än USA se behoven som särbegåvade elever 

har i skolan, redan 1914 fanns det i Ontario både en definition av vad en begåvad elev är samt 

har det går att arbeta med dessa elever specialpedagogiskt. I Kanada talas det dock inte om 

särbegåvade barn utan exceptionella barn och denna grupp elever innefattar både de hög- och 

svagpresterande eleverna och gör därför ingen skillnad mellan olika typer av behov (Persson 

1997).  

   Ytterligare ett exempel som Persson (1997) tar upp om hur det har sett ut i västvärlden vad 

gällande synen på särbegåvning finns i Tyskland. Inom Tyskland har det funnits uppdelning 

mellan Öst- och Västtyskland vad gäller synen på särbegåvade elever. I det forna Östtyskland 

var det viktigt att ta vara på de särbegåvade barnen. Det handlade om att nå höga prestationer 

för att visa på vilken förträfflighet den östtyska modellen hade, däremot handlade väldigt lite 

om individerna och deras syften utan om att Östtyskland som land skulle visa sig så strakt 

som möjligt. I forna Västtyskland pågick istället diskussionen kring om det ens var moraliskt 

och demokratiskt försvarbart att ge speciella resurser till de särbegåvade barnen. Det fanns en 

rädsla för elitism och de eventuella fördomar som kan följa med elitismen. Denna syn har dok 

förändrats under de senaste årtiondena. Idag anses stöden till de särbegåvade barnen att vara 

en god investering till framtiden, däremot måste den specialpedagogiska insatsen som görs 

vara frivillig för den elev som det avser (Persson 1997).  

   Även i utvecklingsländer som Nigeria menar Persson (1997) att det är en angelägenhet att ta 

vara på de individer som har speciella kapaciteter eftersom de ska bevara samhället i 

framtiden. Däremot har begrepp som specialpedagogik kommit sent till dessa länder och även 

om det finns en nationell policy är det ett stort steg tills det praktiskt kan tillämpas. Även om 

Nigeria idag erkänner särbegåvningen i sina styrdokument står skolorna utan resurser och 

kunskap för att kunna ge de elever som behöver stöd (Persson 1997).  

   Sonja Laine (2010)  har genomfört en studie om hur den offentliga debatten om begåvade 

barn ser ut i Finland. Begreppet begåvning finns både inom det vetenskapliga språkbruket och 

i vardagliga sammanhang. Däremot kan det finnas värden i det vardagliga språket som inte 

förekommer i vetenskapliga sammanhang. Syftet med den studie som Laine genomfört är att 

kvalitativt analysera hur den offentliga debatten kring begåvning ser ut i Finland. Laine har 

valt att analysera ett antal artiklar i två finska tidningar. Den första tidningen heter Opettaja 

(som betyder lärare) och den andra tidningen heter Helsingin Sanomat och är en av de största 

dagstidningarna i Finland. Sammanlagt analyserades ca 1500 artiklar som publicerats mellan 

åren 1992-2007 och som på något sätt behandlade ämnet begåvning. Det visade sig att 

begåvning i dessa artiklar diskuterades i form av ett antal kategorier som hur begåvning kan 
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definieras, vad intelligens är och begåvning i form av kreativitet. Det visade sig även att flera 

myter om begåvning cirkulerade i den offentliga debatten så som att alla barn kan ses som 

begåvade eller att alla begåvade barn klarar sig på egen hand. En av de slutsatser som Laine 

kom fram till var att det behövs mer forskning i Finland kring begåvning och hon uppmanade 

alla forskare som är intresserade av området att vara mer aktiva och publicera fler artiklar 

(Laine 2010).  

   För att få en bättre överblick över hur den internationella forskningen kring begåvade elever 

såg ut genomförde Albert Ziegler och Thomas Raul (2000) en undersökning där tittade på 

vilka definitioner som låg bakom begreppet ”giftness” (begåvning) vid empiriska studier på 

området och de ville bestämma vilka frågor som var de viktigaste att söka svar på inom 

begåvningsforskningen. För att göra detta undersökte de 90 artiklar med empirisk data från 

fem olika tidskrifter. I den studie som gjordes kunde framförallt fem kriterier identifieras för 

hur det avgjordes vem som var begåvad.  

• Intelligens, i dessa fall användes olika former av intelligenstest för att undersöka om 

personen var begåvad.  

• Prestationer, här undersöktes om personen hade uppnått olika typer av prestationer 

exempelvis vunnit medaljer, höga poäng på prov eller ett erkännande av något slag. 

• Kreativitet, här användes kreativitetstester i olika former eller rekommendationer från 

lärare i kreativa ämnen.  

• Beteenderelaterande kriterium, här undersöktes olika personers beteende för att 

exempelvis kunna avgöra om de var begåvade underpresterare. 

• Nomineringar, personer som deltog i dessa studier hade nomineras av andra personer i 

dess omgivning.  

Det visade sig vara stor skillnad mellan olika studier i hur dessa kriterier användes för att få 

fram begåvade personer. I de flesta studier användes endast ett av dessa kriterier för att avgöra 

om en person var begåvad. Det visade sig också, vilket var förväntat, att det var en stor 

variation mellan olika studier som gjorts av begåvade personer. Delvis var definitionerna av 

vad som ansågs vara begåvning olika, men även vad som undersöktes och ansågs vara 

värdefullt i dessa var väldigt olika. Detta innebar att det var svårt, och i vissa fall omöjligt, att 

jämföra studierna med varandra eftersom flera av studierna dessutom hade helt olika teorier 

som de byggde på. Slutsatsen av denna studie blev att begåvningsforskningen är ett väldigt 

fragmenterat och splittrat forskningsfält (Zeigler & Raul 2000).   
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1.7.4 SYNEN PÅ BEGÅVNING INOM SVERIGE 

Persson (1997) beskriver att vi i det svenska skolsystemet kan se en förändring i synen på 

begåvning genom historien. I undervisningsplanen från år 1920 kan vi se att det talas om att 

”tysta övningar” ska anpassas efter vilken ståndpunkt eleven har, och de formuleringar som 

finns här är neutrala då det inte finns någon tolkning kring begreppet ”särskilda behov” utan 

innehållet förväntas anpassas oavsett om eleven är hög- eller lågpresterande. I 1962 års 

läroplan har däremot en förskjutning skett och den individualisering som ska ske i 

undervisningen presenteras här snarare som en anpassning för de svagpresterande eleverna. 

Begreppet begåvning verkar försvinna från skolan och har under efterkrigstiden inte alls en 

central position i skolpolitiken och denna syn lever även kvar i Lpo 94. I denna läroplan har 

dock en viss förändring skett och det beskrivs nu att undervisningen ska anpassas utifrån varje 

enskild elev, däremot finns tanken kvar att anpassningen främst syftar till de elever som ses 

som svagpresterande (Persson 1997).  

   Persson (1997) lyfter att det finns en prioritering i Sverige som går ut på att stöd främst ska 

ges till elever som ses som ”inlärningssvaga”. Han menar att detta kanske är en korrekt gjord 

prioritering men det skall inte frångås att särbegåvade elever också har särskilda behov. Även 

Gunilla Wahlström (1995) för ett liknande resonemang i sin bok när hon säger att eftersom 

det länge funnits en strävan i Sverige att arbeta mot jämlikhet har detta inneburit att fokus har 

varit att hjälpa och stötta de barn som riskerar att inte nå målen, detta har lett till att ”barn med 

behov av stöd” endast varit de barn som riskerat att inte nå målen. Hon säger dock att det i 

denna kategori även borde ingå gruppen begåvade barn.  

   År 1980 sammanställdes en rapport av Anders Dunér och Bertil Törestad (1980) som 

handlade om begåvade elever i skolan. Syftet med rapporten var att beskriva barn med 

toppbegåvning och hur de utvecklades under sin skolgång. De belyser frågan om 

toppbegåvade elever ur tre synvinklar; skillnaden mellan faktiskt prestation och det som 

eleven skulle kunna prestera, utveckling under skolåren jämfört med kamraternas utveckling 

och utbildning- och yrkesval. I rapporten beskrivs bland annat hur omfattande forskning 

fokuserat på lågpresterande elever men att det saknas forskning som behandlar elever med 

toppbegåvning. Detta förklaras med att den svenska skolan inriktat sig på att arbeta med 

jämställdhetsfrågor vilket inte gynnat de begåvade eleverna. Den metod som använts i studien 

går ut på att under en längre tid följa ett 60-tal toppbegåvade elever, hälften i årskurs 3 och 

hälften i årskurs 6 tills de gick ut gymnasiet, för att studera deras utveckling, några av 

eleverna föll bort under studiens gång (Dunér & Törestad 1980).  
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   Resultatet från den studie som Dunér och Törestad (1980) genomförde visade att de 

begåvade barnen som finns i skolan inte får den stimulans de behöver för att utvecklas vilket i 

sin tur leder till att de inte utvecklar goda arbetsvanor eller utbildningsintresse. I diskussionen 

lyfts frågor som berör hur skolan behandlar begåvade elever och hur den begåvade eleven 

uppfattar sin skolsituation. De kommer bland annat fram till att skolan bör ha som mål att alla 

elever ska få utmanande men samtidigt realistiska mål. Det diskuteras även om det kan vara 

så att de begåvade eleverna når höga resultat i grundskolan utan att de behöver anstränga sig 

när eleverna däremot börjat studera på högre nivåer uppstår det problem för att eleverna inte 

har tränats i hur de ska studera för att bevara höga resultat. Författarna ställer sig dock emot 

fenomen som elitskolor eller differentiering i allt för hög utsträckning då de menar att 

variation och mångfald är viktigt för att eleverna ska kunna lära sig att arbeta tillsammans 

med andra. De menar istället att lösningen ligger i att alla elever får ökat ansvar för enskilda 

prestationer och grupparbeten för att på så sätt utveckla en god arbetsglädje och moral inför 

framtiden (Dunér & Törestad 1980).  

   Persson (1997) genomförde under mitten av 1990-talet ett forskningsprojekt där han ur ett 

psykologiskt perspektiv undersökte bland annat hur det är att vara särbegåvad och 

annorlunda, för att bidra med kunskap om hur det går att arbeta med dessa elever i skola. 

Denna forskningsprocess resulterade delvis i en bok, Annorlunda land som publicerades år 

1997 och som behandlar områden som vad särbegåvning är, om det beror på arv eller miljö, 

hur särbegåvade elever har det i skolan och de problem som de och de pedagoger som arbetar 

med dessa elever kan stöta på. Han kommer fram till att stödet för särbegåvade elever är en 

nödvändighet, inte en lyx som dessa elever egentligen inte behöver. Framförallt så trycker han 

på att för att särbegåvade elever ska få det stöd som de är i behov av måste det bli legitimt att 

ge detta stöd. Avslutningsvis så efterfrågar han nationella riktlinjer för skolan så att 

demokratin ska kunna upprätthållas och dessa elever ska få det stöd de har rätt till oavsett 

vilken skola de går på (Persson 1997).  

   Eva Pettersson (2011) har skrivit en avhandling som behandlar elever med särskilda 

matematiska förmågor. Avhandlingens övergripande syfte går ut på att beskriva vad elever 

med särskilda matematiska förmågor har för studiesituation. För att svara på avhandlingens 

syfte genomförde Pettersson observationer i skolor, hon genomförde även intervjuer med 

elever där observationerna diskuterades och hon genomförde även enkätundersökningar med 

lärare där hon frågade om hur de arbetar med elever med särskilda förmågor. Den vanligaste 

typen av insats eller individualisering i matematikundervisningen visade sig vara 

hastighetsanpassad undervisning, det vill säga att eleverna arbetar olika fort med samma 
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material, de elever som har särskilda förmågor kan även få tillgång till material med svårare 

uppgifter. Studien visar att familjen har en stor betydelse för dessa elever, föräldrarna till 

dessa elever ser att deras barn har speciella behov och kämpar för att dessa ska bli 

tillgodosedda. Samtidigt blir inställningen från skolan gentemot dessa föräldrar inte alltid 

positiv. Lärare menar att eleverna missgynnas av föräldrarnas inställning och att stöd för 

dessa elever till viss del är odemokratisk och elitistisk. Pettersson kommer i slutet av sin 

avhandling fram till att det går att förändra undervisningens utformning så att den bättre 

passar och kan ge stöd till de elever som har särskilda matematiska förmågor. Det 

framkommer också att stödet till dessa elever är bättre i många andra länder och att Sverige 

behöver utveckla så att dessa elever kan få professionellt stöd utöver den ordinarie 

undervisningen (Pettersson 2011).   

   I avhandlingen Högpresternade elevers läskompetens behandlar Yvonne Hallesson (2011) 

frågan om hur högpresterande elever läskompetens ser ut med avsikt på läsvanor, 

förhållningssätt till texter och lässtrategier. Hon använder sig av en etnografisk studie, en 

textstudie samt enkäter som metod för att kunna svara på syftet. Resultatet i denna studie 

visar att högpresterande elever läser många olika slags texter både i och utanför skolan. 

Eleverna i studien uppskattade de texter som ansågs vara svårast då dessa gav mer att 

diskutera kring och de hade en generellt positiv inställning till lärande. Studien visade också 

att högpresterande elever har tillgång till ett stort antal lässtrategier som de kan anpassa 

beroende på text och till vilket syfte de läser texten. De strategier som används, används 

främst för att memorera och förstå texter, kontrollera innehållet och sammanfatta det. 

Avslutningsvis lyfter författaren vikten av att arbeta med texter som utmanar eleverna och att 

elever ska uppmuntras att ta sig igenom svåra texter samt att strukturerade samtal kan vara en 

god modell för att eleverna tillsammans ska kunna arbeta med texter som anses vara svåra 

(Hallesson 2011).  

1.7.5 MODELLER FÖR BEGÅVNING 

Det har gjorts flera försök inom begåvningsforskningen att fastställa ett antal kännetecken 

som finns hos särbegåvade personer, detta har dock inte lett till något direkt entydigt resultat 

(Ziegler 2010). Det går att dela in olika begåvningsmodeller i olika kategorier, inom 

begåvningsforskningen har man gått från monokausala modeller till multifaktoriella modeller. 

De multifaktoriella modellerna delas i sin tur in i additiva modeller som utgår ifrån att de 

viktigaste delorsakerna till särbegåvning måste sammanstråla och interaktionsmodeller som 
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utgår ifrån en större komplexitet och växelverkan mellan enskilda orsaker till särbegåvning 

(Ziegler 2010).  

   Ett exempel på en additiv modell är den som Mönks och Ypenburg (2009) presenterar som 

flerfaktormodellen. Denna modell går ut på att begåvningen omfattar tre personlighetsdrag 

som hör ihop med varandra, dessa är: Höga intellektuella förmågor, kreativitet och 

motivation. Eftersom människan är en social varelse räcker dock inte dessa tre 

personlighetsdrag för att förklara begåvning, därför måste sociala aspekter som familj, skola 

och vänner, som är viktig för en sund utveckling, ingå i modellen.  

 
Figur 1. Flerfaktormodellen (Mönks & Ypenburg 2009, s 30) 

 

Det är när dessa sex faktorer samspelar med varandra som en särbegåvning kan utvecklas och 

komma till utryck hos en person (Mönks & Ypenburg 2009). Utöver denna modell finns som 

sagt flertalet olika modell för att förklara begåvning. Bland annat finns begåvningmodellen 

från München, eller Münchenmodellen, som är en interaktionsmodell och som tar hänsyn till 

fler aspekter som förklaring till begåvning än vad flerfaktormodellen gör (Pettersson 2011).  

 
Figur 2. Münchenmodellen (Pettersson 2011, s 16) 
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Ziegler (2010) presenterar en av de beskrivningar som han menar att det råder mest enighet 

kring vid definiering av särbegåvade elever. Denna beskrivning går ut på att en särbegåvad 

person ska uppfylla följande fem kriterier:  

1. Excellenskriteriet som innebär att en person har kommit längre än andra inom minst 

ett visst område vad gällande prestationer. 

2. Sällsynthetsbeskrivningen som innebär att personen har en egenskap som inte är lika 

utpräglad hos andra.  

3. Produktivitetskriteriet som innebär att personens särbegåvning gör att denne tar fram 

speciella produkter eller utför speciella handlingar.  

4. Kriteriet om bevislighet som innebär att personens särbegåvning är mätbar i någon 

form, det vill säga den kan bevisas.  

5. Värdekriteriet som innebär att personens särbegåvning tar sig uttryck inom områden 

som är av värde för samhället.  

En definition som används inom begåvningsforskningen är den Ziegler (2010) presenterar och 

som framtagits genom delfimetoden som namngetts efter oraklet Delfi. Denna grundas på att 

experter får uttala sig om hur en individ kommer att klara sina studier och hur denna troligtvis 

kommer prestera. I denna definitionsmodell delas begreppen talang, särbegåvning och expert 

upp för att dela in individer i olika nivåer. Den första nivån är talang och hit hör en person 

som möjligen kommer kunna nå excellent prestationsförmåga. Nästa nivå är särbegåvad och 

hit hör de personer som sannolikt kommer att nå excellent prestationsförmåga och 

avslutningsvis finns nivån expert som innefattar de personer som med säkerhet redan har 

uppnått excellent prestationsförmåga, att uppnå excellent prestationsförmåga innebär att nå 

längre än vad som förväntas av normen inom minst ett område (Ziegler 2010).  

1.7.6 ATT DEFINIERA VAD EN HÖGPRESTERANDE ELEV ÄR 

De högpresterande eleverna är ofta lätta att identifiera som begåvade (Wallström 2010) men 

en högpresterande elev och en särbegåvad elev behöver inte alltid vara samma sak. Delvis 

finns skolbegåvade barn, det vill säga barn som anpassat sig efter vad som förväntas av dem 

men det kan också finnas barn som är särbegåvade men som medvetet gör dåligt ifrån sig för 

att exempelvis passa in bland kamrater (Persson 1997). Det som utmärker en högpresterande 

elev är att de tycker om skolan, är intresserade av att lära sig, arbetar hårt, har goda idéer och 

kan svaret på frågorna. Högpresterande elever är den grupp elever som har de förutsättningar 

som behövs för att nå höga betyg i skolan (Wallström 2010).  
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   Denna syn på vad högpresterande är skulle kunna kopplas samman med det som Ziegler 

(2010) presenterar som en definition som talang. Han beskriver att den första gången som 

begreppet talang används inom filosofin är år 1537 a av filosofen Paracelsus, som använder 

det begreppet för att tala om intelligenta individer och deras förmåga att utnyttja och uppnå 

personliga mål, det vill säga talang är miljöpåverkade förmågan att använda sina ärvda 

förutsättningar. Detta kan även kopplas till det som presenterades tidigare i avsnittet om 

synen på begåvning ur ett internationellt perspektiv Persson (1997) presenterar Françoys 

Gagné definition och där en individ kan ha talang utan att vara särbegåvad eftersom talang 

syftar på prestationsförmågan inom ett eller flera områden snarare än kompetensen.  

   Ett annat sätt att identifiera högpresterande elever är att använda delfimetoden, som 

presenterades i ovanstående avsnitt. Delfimetoden kan både definiera vad en underpresterade 

och en högpresterande individ är. En underpresterande individ är en individ vars talangfulla 

prestationer av någon anledning avbrutits och vars prognoser för att nå excellent 

prestationsförmåga är dåliga om stödinsats inte sätts in. En högpresterande individ är en 

individ som har ett prestationskriterium fastställt och som uppfyller detta prestationskriterium 

(Ziegler 2010).  

1.8 HÖGPRESTERANDE ELEVER I SKOLAN  

I detta kapitel presenteras delar av den diskussion som förts kring betydelsen av arv och miljö 

i frågan om vad som ligger till grund för elevers prestationer. Sedan presenteras vad som står i 

den gällande läroplanen för både grundskola och gymnasieskola om individualiserad 

undervisning och att alla elever ska få utvecklas utifrån sin kapacitet. Efter det kommer ett 

avsnitt som går in på diskussionen kring stöd i undervisningen för särbegåvade och 

högpresterande elever som ligger till grund för delar av teoriavsnittet i denna uppsats. 

Därefter följer ett avsnitt om hur pedagogiken skulle kunna utformas för att utmana de elever 

som är högpresterande utan att det nödvändigtvis försvårar för de övriga eleverna och 

avslutningsvis kommer ett avsnitt som behandlar utformandet av de försök med 

spetsutbildningar i Sverige som pågår just nu.  

1.8.1 BETYDELSEN AV ARV OCH MILJÖ  

Utifrån synen som presenterats i ovanstående avsnitt om att högpresterande elever är en grupp 

som har ett genetiskt arv som de kan utveckla genom olika aspekter i sin miljö, kan frågan 

ställas vilken betydelse dessa två faktorer har för att en individ ska bli högpresterande? Ellen 

Winner (1996) beskriver det som en myt att tro att det endast har med arv eller miljö att göra 
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om ett barn är särbegåvat eller högpresterande. Det krävs både en inneboende, eller genetisk, 

förmåga hos barnet själv att intressera sig för vissa saker. Det har till exempel, genom olika 

studier, visat sig att IQ i hög grad, dock inte till 100%, är ärftlig även om det finns väldigt stor 

kritik mot dessa studier för att vara allt för kulturellt baserade. Samtidigt är det viktigt att det 

intresse som finns hos individen uppmuntras och får möjlighet att utvecklas genom barnets 

omgivning eller miljö. Winner menar att det bland annat går att se att många av barnen som 

visar sig vara begåvade kommer från miljöer som är berikande för individen och där 

föräldrarna har ett barnfokus så att barnet får utveckla sina intressen och kunskaper inom det 

området. Även Persson (1997) visar på den debatt som först inom forskningen om vilken 

betydelse arv respektive miljö har för att en person ska vara högpresterande. Han kommer 

fram till att vem som helst kan inte bli expert på vad som helst eftersom vi människor är olika, 

både när det kommer till gener och miljö. För att en person ska bli expert krävs mycket 

övning från personens sida, däremot kommer två olika barn som fostras i samma miljö 

nödvändigtvis inte bli experter på samma sak, om de ens blir experter. Samtidigt är det 

omöjligt att veta hur dessa står i förhållande till varandra, vilken som har mest inflytande 

(Persson 1997).  

1.8.2 LÄROPLANEN 

År 2011 infördes nya läroplaner i Sverige för både grundskolan och gymnasieskolan. Båda 

dessa läroplaner grundar sig på demokratiska värden där utbildningen i skolan ska innehålla 

både en förmedling av dessa värden och kunskap. Både grundskolan och gymnasieskolan ska 

hjälpa eleverna att utvecklas, lära sig nya saker och att de får med sig en vilja och en lust att 

fortsatt genom livet lära sig nya saker. Undervisningen ska vara individualiserad och därför 

ska varje individs förutsättningar och behov påverka utformandet av undervisningen. 

Läroplanerna beskriver hur varje elev ska få utvecklas utifrån sin förmåga, ”Varje elev har 

rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det 

ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”(Lgr 11, s 10). Det står beskrivet på flera 

ställen i både Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och i 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 att alla 

elever ska få möta utmaningar i skolan. Att undervisningen ska anpassas efter deras förmåga 

och att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Eleverna ska också uppmuntras i sitt 

lärande och om en elev är i behov av stöd så ska den eleven få det (Gy11 och Lgr11).  

1.8.3 DISKUSSIONEN KRING OLIKA FORMER AV STÖD FÖR HÖGPRESTERANDE OCH 

SÄRBEGÅVADE ELEVER 
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Zeigler (2010) presenterar att det redan i den tredje årskursen i skolan kan vara så stora 

skillnader på elevers prestationer att det motsvarar flera års lärande. Detta innebär att det 

redan på denna nivå är dags att sätta in stödåtgärder för olika elever. Detta stöd kan ta sig 

olika former och uttryck, de vanligaste stödmetoder som finns är: Acceleration, enrichment 

(berikning), pull-out- program och gruppindelning efter prestation (Ziegler 2010).  

   Acceleration innebär ett påskyndande av utbildningstakten och kan ta sig uttryck bland 

annat genom att eleven hoppar över en årskurs eller att eleven får delta i undervisningen för 

högre åldrar inom vissa delar eller ämnen (Ziegler 2010). Winner (1996) hävdar att fördelen 

med acceleration är att eleverna får möta den utmaning som de behöver istället för att tvingas 

stanna kvar på en nivå som de redan klarar av vilket kan leda till att de blir uttråkade. Persson 

(1997) beskriver att det finns över sjutton olika varianter av acceleration som används inom 

undervisningen. Det som kan vara problematiskt med acceleration är att om en elev flyttas 

upp till äldre klasser kan det visserligen passa elevens inlärningsbehov men eleven kan 

lämnas utanför i sociala sammanhang för att eleven är yngre och inte har nått lika långt i sin 

fysiska utveckling (Persson 1997).  

   Enrichment, eller berikning innebär att den vanliga studieplanen berikas med ytterligare 

innehåll och kan bland annat bestå av att det läggs till kurser i elevens studieplan eller att 

eleven får privatundervisning utanför skolan (Ziegler 2010). Persson (1997) beskriver detta 

som en form av stöd som ligger nära stödet acceleration, men istället för att öka takten sker 

här istället en fördjupning eller en breddning av de områden som eleven arbetar med. 

   Pull-out-program handlar om att eleven plockas bort från den ordinarie undervisningen för 

att delta i specialutformad undervisning och prestationsgrupperingar innebär att elever 

grupperas i homogena grupper efter sin prestationsförmåga och kan exempelvis ske i 

tillfälliga grupparbeten eller i mer permanenta inlärningsgrupper för att på så sätt kunna 

anpassa nivån på innehållet i undervisningen (Ziegler 2010). Persson (1997) beskriver dock 

att den forskning som finns inom området särbegåvning ställer sig kritisk mot denna form av 

permanent segregering som finns vid pull-out-program, samtidigt är det inte heller gynnsamt 

för de särbegåvade eleverna att alltid placeras i grupp med elever som anses som svaga, där 

kan istället prestationsgruppering vara nödvändigt för särbegåvade elevers möjligheter att 

utvecklas. Winner (1996) menar dessutom att de elever som ses som svagpresterande kan 

förstärkas i sina roller som svagpresterande om de inser att de blir prestationsgrupperade i 

grupper med andra svagpresterande.  

   Ziegler (2010) säger dock att dessa stödåtgärder har visat sig ha väldigt liten inverkan på 

elevernas resultat, 0,2-0,5 betygssteg (Tyskland), och därför har andra modeller för 
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stödåtgärder tagits fram. En kategori av nya modeller är integration av de traditionella 

stödåtgärderna där stödåtgärderna integrerats med varandra och tillämpats 

målgruppsorienterat. En modell som finns inom denna kategori har som utgångspunkt att dela 

in de särbegåvade eleverna i två grupper; de problemlösande innovatörerna och de 

akademiska aktivisterna. Eleverna inom dessa grupper kategoriseras av olika egenskaper och 

genom att identifiera vilken grupp en särbegåvad elev tillhör kan stödet för denna elev 

specialutformas utifrån denna modell. Eftersom dessa modeller inte funnits så länge än har 

det ännu inte kunnat avgöras om dessa modeller har en större effekt än de traditionella 

stödåtgärderna (Ziegler 2010).  

1.8.4 EN UTVECKLANDE PEDAGOGIK  

Persson (1997) hävdar att eftersom läroplanen kräver att undervisningen ska individualiseras 

krävs det att lärare ska kunna lösa situationer som uppstår i klassrummet, vara flexibla och 

omforma undervisningen kontinuerligt. Det finns inte en specifik metod för hur arbetet ska 

ske med särbegåvade elever utan läraren måste se till varje individs unika förmågor och 

egenskaper. Däremot är det viktigt att eleven känner att dennes förmågor är accepterade och 

värdefulla för det sammanhang eleven verkar i (Persson 1997). Wahlström (1995) använder 

sig av två olika modeller för pedagogik, konvergent och divergent pedagogik. Den 

konvergenta pedagogiken är likriktad och utformad på ett sådant sätt att den presenterar ett 

korrekt svar på frågor och uppgifter som eleverna får. Det går snabbt och enkelt att arbeta 

med olika områden och det går lätt att jämföra olika elever resultat med varandra. Denna typ 

av pedagogik är inte utmanande eller utvecklande för elever, speciellt inte om de redan kan 

svaren på frågorna men ändå måste göra uppgiften. Den divergenta pedagogiken utgår ifrån 

ett område med en uppgift som kan ha många olika svar. Här får eleverna använda sin 

kreativa förmåga och sina intressen för att lösa uppgiften på bästa sätt. Denna typ av uppgifter 

går att utveckla och bredda så att eleverna utifrån sin förmåga kan bli utmanade och lära sig 

nya saker. Det viktigaste som behövs för att alla elever ska kunna bli sedda och målen i 

läroplanen ska nås är att klasserna bli mindre och pedagogerna få mer utbildning på området 

så skolan på så sätt kan ta till vara på de resurser som dessa individer faktiskt innebär för 

samhället. Detta skulle öka förutsättningarna för att i större utsträckning kunna arbeta 

tematiskt och låta elevernas intresse styra utformningen på undervisningen (Wahlström 1995).  

1.8.5 SPETSUTBILDNINGAR  

Matilda Wiklund (2012) förklarar att för att utmana de högpresterande eleverna utformades 

ett förslag om spetsutbildningar på gymnasial nivå. Hon menar att utbildningsminister Jan 
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Björklund argumenterade för detta genom att poängtera att jämlikhet inte handlar om att alla 

elever ska behandlas på samma sätt och att högpresterande elever har rätt att utvecklas. 

Wahlström (2010) beskriver att läsåret 2009/2010 var fösta gången som elever hade möjlighet 

att söka till någon form av spetsutbildning på gymnasienivå i Sverige. Spetsutbildningarna är 

en försöksverksamhet som ska pågå fram till 2014 där eleverna på dessa utbildningar erbjuds 

möjligheten att läsa vissa delar av sin utbildning på högskolenivå (Wallström 2010). Syftet 

med dessa utbildningar är att dessa elever ska ha möjlighet att både bredda och fördjupa sina 

kunskaper inom respektive ämne som spetsutbildningen är inriktad mot (Skolverket 2009). 

Från och med hösten 2012 började även spetsutbildningar för elever som går i årskurs 7-9 för 

att dessa elever ska ha en möjlighet att få en fördjupning och/eller en breddning inom minst 

ett ämne. Dessa elever ska då få möjlighet att läsa ämnen på gymnasial nivå redan under 

årskurs 7-9. För att kunna avgöra vilka elever som ska tas in på dessa utbildningar får olika 

former av urvalstester genomföras med de elever som söker utbildningen. Även detta kommer 

att pågå till och med läsåret 2014 (Skolverket 2012). 
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2 METOD  
I detta kapitel presenterar metoden som används i den studie som genomförts för att 

undersöka hur högpresterande elever upplever sin skolsituation. Här presenteras först det 

vetenskapliga perspektiv som denna uppsats samt den undersökning som genomfördes 

grundade sig i. Sedan presenteras valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod, den 

urvalsform som användas, de etiska överväganden som gjorts samt konfidentialiteten. 

Därefter följer ett avsnitt som beskriver den kvalitativa intervjun som metodform samt 

beskriver utformandet av de intervjuer som genomfördes. Nästa avsnitt behandlar 

sammanställningen av material och analys av materialet där de teorier som används för att 

tolka materialet presenteras. Allt detta för att metoden som används ska vara transparant för 

läsaren och för att denne ska bli insatt i hur arbetet med studien och empirin har gått till.  

2.1 VETENSKAPSTEORETISKT PERSPEKTIV – HERMENEUTIK 

Denna uppsats tar sin vetenskapliga utgångspunkt i hermeneutiken. Detta avsnitt presenterar 

vad den hermeneutiska vetenskapsteorin är samt en kort redogörelse för delar av kritiken mot 

hermeneutiken. Även om denna uppsats tar sin utgångspunkt i hermeneutiken är den endast 

inspirerad av den hermeneutiska modellen eftersom det är svårt att göra en uppsats som 

endast är hermeneutisk, men hermeneutiken har lagt grund till hur arbetet med uppsatsen har 

strukturerats bland annat genom valet av empiriform och analysmetod.  

2.1.1 VAD ÄR HERMENEUTIK? 

Hermeneutik är en vetenskapsteori som beskriver ett sätt att undersöka människors eller 

gruppers föreställningar, och innehållet i dessa föreställningar, om världen. Dessutom 

innefattar en hermeneutisk utgångspunkt ett antagande om att dessa föreställningar inte går att 

isoleras var för sig, det vill säga teorin är holistisk (Hartman 1998/2004).  Det handlar om att 

förstå dessa föreställningar genom exempelvis ett igenkännande eller empati istället för att 

enbart rent intellektuellt begripa dem. Hermeneutiken handlar om att tolka denna förståelse 

(Thurén 2007). Beroende på vem det är som tolkar kommer tolkningen skilja sig mellan olika 

människor, detta beror på att människor har olika bakgrunder vilket tar sig uttryck i dessa 

människors förförståelse (Hartman 1998/2004). Förförståelsen är viktigt inom hermeneutiken 

och det är när förförståelsen hos en individ påverkar dennes tolkning av en annan individs 

förståelse av sin livsvärld som en horisontsammansmältning sker, det är denna som 

eftersträvas inom hermeneutiken och dess reliabilitet kan delvis avgöras om tolkningen 



23 

stämmer överens med ursprungspersonens förståelse av sin livsvärld, om så gäller finns en 

överensstämmelserelation (Hartman 1998/2004).   

   Den hermeneutiska cirkeln är en del i den hermeneutiska tolkningsprocessen och handlar 

om en växelverkan mellan delen och helheten i det som tolkas (Bernstein 1983), detta kan 

också beskrivas så som Matilda Wiklunds förklaring av den hermeneutiska cirkeln som en 

växelverkan mellan texten och kontexten, det vill säga delen behövs för att förstå helheten 

och helheten behövs för att förstå delen (Seminarium i kursen Pedagogik med didaktisk 

inriktning III, 09-11-12).  

2.1.2 KRITIK MOT HERMENEUTIKEN  

Torsten Thurén (2007) beskriver delar av den kritik som riktas mot hermeneutiken och som 

främst kommer från den positivistiska vetenskapsteorin som delvis har en annan utgångspunkt 

vad gällande synen på vad sanning är. Den kritik som förs fram tar sig delvis uttryck i form av 

en skepsis mot tolkningen som vetenskaplig metod då den anses vara otillförlitlig eftersom 

det kan vara svårt att garantera att det är en korrekt tolkning som gjorts. Det förs även fram en 

form av psykologisk kritik mot tolkningen eftersom det menas vara en risk att tolkningen som 

görs i för stor utsträckning är en projektion av egna erfarenheter istället för en förståelse av 

den andres livsvärld (Thurén 2007).    

2.2 VETENSKAPLIG METOD – KVALITATIV INTERVJU 

I detta avsnitt presenteras den metodologiska övervägning som gjordes i början av arbetet 

med denna uppsats då valet mellan kvalitativ och kvantitativ empiri tog plats. Detta avsnitt 

presenterar den information som stod till grund för valet av en kvalitativ empiri utifrån 

hermeneutiken som vetenskapsteoretisk utgångspunkt.  

2.2.1 VAD ÄR EN KVALITATIV METOD?  

En av de första avvägningarna som skulle göras inför detta arbete var att bestämma hur 

undersökning skulle utformas och om den metod som skulle användas skulle vara av 

kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två metoder är 

att den kvantitativa metoden går ut på att mäta kvantiteter i världen medan den kvalitativa 

metoden primärt handlar om att förstå upplevelser (Hartman 1998/2004). Eftersom detta 

arbete tar sin utgångspunkt i att förstå hur högpresterande elever upplever sin skolsituation 

och har en vetenskaplig grund i den hermeneutiska vetenskapsteorin, kom valet av metod att 

bli av kvalitativ karaktär.  
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   Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen (2008) beskriver att frågan om kvalitativ eller 

kvantitativ metod egentligen handlar om vilken typ av empiri som används i studien. 

Kvalitativ empiri handlar om specifika kvalitéer och egenskaper hos någonting och kräver att 

formuleringen är smal. Det kan inte heller dras några generella slutsatser från analysen av 

kvalitativ empiri. Kvantitativ empiri handlar om antal och är studien tillräckligt omfattande 

kan generella antaganden göras. Hartman (1998/2004) presenterar att den kvalitativa metoden 

kan ta sig lite olika former, det kan delvis handla om att klassificera någonting efter 

egenskaper men det kan även handla om att undersöka hur människor ser på sin livsvärld och 

vilka företeelser i denna livsvärld som de ser som meningsfulla. En kvalitativ undersökning 

kan definieras på följande sätt: 

 
Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en 

individ eller en grupp individer. (Hartman 1998/2004, s 273) 

 

Hartman (1998/2004) beskriver att ett sätt att förstå andra människors livsvärldar kan ta sig 

form av att först undersöka andra människors synsätt, sedan tolka detta och utifrån denna 

tolkning utveckla en teori om hur människor beskriver sina livsvärldar och de föreställningar 

som finns i denna, det är en kvalitativ metod. Inom den kvalitativa metoden finns det 

framförallt två inriktningar för hur forskningsprocessen kan ta form. Den första inriktningen 

heter analytisk induktion och går ut på att data först samlas in sedan analyseras denna och 

genom analysen får forskaren fram en teori. Den andra inriktningen heter interaktiv induktion 

och är inte en linjär process utan det genomförs ett antal insamlingar av data och analys av 

detta där varje analys genererar teoretiska idéer som får ligga till grund för vidare planering 

och insamlande av ny data. Denna process fortgår tills det material som samlats in är mättat 

och inga nya teoretiska idéer kan genereras, då formuleras en teori baserat på de 

undersökningar som gjorts och de teoretiska idéer som genererats under arbetets gång 

(Hartman 1998/2004).  En brist med den kvalitativa metoden är att materialet kan bli 

begränsat och kan därför behöva valideras med kompletterande kvantitativa undersökningar 

(Pettersson 2011).  

   Baserat på den tidsomfattning som fanns till förfogande ansågs det inte finnas tillräckligt 

med tid för att genomföra en interaktiv induktion och därför kom en analytisk induktion ligga 

till grund för den metod som genomfördes vid utförandet av undersökningen och analysen av 

materialet.  
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2.3 URVAL  

För att kunna svara på frågeställningarna i denna uppsats inom den begränsade tid som är 

avsatt för detta arbete genomfördes en urvalsprocess som resulterade i att fyra personers 

uppfattningar studerades. Hartman (1998/2004) skriver om olika typer av urvalsprocesser, 

delvis beskriver han hur urvalet ofta utformas av vad som är möjligt att göra. Vid varje 

undersökning finns ett ideal för hur urvalet ska se ut för att vara representativt för hela 

populationen, detta ideal är dock ofta förknippat med svårigheter som gör att det inte är 

möjligt att sammanställa en sådan urvalsgupp. En sådan begränsning kan vara ekonomi eller 

tidsaspekten som begränsar möjligheten till ett spritt urval. En urvalsform som Hartman 

beskriver är bekvämlighetsurval som innebär att urvalet baseras på de personer som finns 

tillgängliga. Fördelen med denna metod är att den är enkel att genomföra eftersom personerna 

i urvalet finns tillgängliga i personens närhet. Risken med denna typ av urval är att det 

riskerar att inte bli representativ för hela populationen eftersom dessa personer kan ha 

gemensamma drag som inte överensstämmer med övriga populationen. Det går egentligen 

inte att veta om urvalet är representativt eller inte och därför kan detta inte förutsättas i 

arbetet. Om det där emot inte finns någon anledning till att urvalet ska vara representativt är 

bekvämlighetsurval en bra metod för att använda vid urval. En variant på detta är att använda 

sig av ett snöbollsurval där deltagarna i studien får förmedla vidare kontakter till personer 

som kan vara relevanta för deltagande i studien (Hartman 1998/2004).  

   För att öka sannolikheten för att få ett representativt urval för hela populationen kan 

metoden enkelt slumpmässigt urval användas. Då väljs urvalet slumpmässigt ut ur hela 

populationen som är relevant för undersökningen, problemet med denna urvalsmetod är att 

den är ganska krånglig eftersom deltagarna i urvalet kan komma från hela landet, denna typ 

av undersökning kan också bli väldigt kostsam och kräver bland annat tillgång till ett register 

över människor som är villiga att delta (Hartman 1998/2004).  

   Främst på grund av den begränsade tiden som var avsatt för detta arbete valdes ett 

bekvämlighetsurval kombinerat med en form av snöbollsurval. För att hitta högpresterande 

elever som kunde delta i min studie använde jag mig av kontakter jag fått genom en 

ungdomsverksamhet där jag arbetet ideellt. Inom ramen för ungdomsverksamheten arbetade 

flera av ungdomarna med läxläsning och genom samtal med flera ungdomar under 

läxläsningen kunde jag få reda på om de eller någon de känner till var lämpliga för denna 

studie. Deltagarna i studien valdes delvis genom nominering av klasskamrater eller vänner, 

det vill säga snöbollsurval, eller genom att jag samtalade med dem om hur de går för dem i 
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skolan. Mätverktyget som användes för att avgöra om de skulle delta i studien var deras 

betygsnivå. Deltagarna tillfrågades om en ungefärlig uppskattning av hur deras betyg såg ut, 

de blev även informerade om studiens syfte. Baserat på deltagarnas egen uppfattning om sin 

betygsnivå samt deras syn på sig själva som högpresterande avgjorde deltagarna om de ville 

delta i studien. Detta för att deltagarna skulle känna att ämnet för studierna och frågorna under 

intervjun har en relevans för deltagarna själva för att på så sätt öka chansen till ett brett 

material.  

   För att få en viss breddning på det slutgiltiga materialet valde jag att intervjua tre personer 

som gick i årskurs nio på två olika skolor och en person som gick i årskurs två på gymnasiet, 

detta för att inte alla deltagare skulle vara lika gamla.  

2.4 ETIK  

I varje undersökning som genomförs finns ett ansvar hos de personer som står bakom 

undersökningen, det ansvaret är delvis praktiskt men det har även etiska aspekter. I detta 

avsnitt lyfts den etik som är relevant för undersökningen vad gällande utformande och skydd 

av de individer som deltagit i undersökningen i enighet med den rapport som 

vetenskapsrådets expertgrupp för etik med Göran Hermerén som ordförande tagit fram och 

reviderat år 2011.  

   Många av de forskningsetiska problem som finns består av en avvägning mellan kravet på 

individskydd som innebär att de som deltar i forskningen ska skyddas från kränkningar och 

skada och forskningskravet som är det egenvärde som forskningsresultatet har i sig själv. För 

att hantera denna avvägning finns ett antal kodexar eller regler som visar på forskaren ska 

agera i olika situationer. Inför att en undersökning ska genomföras finns ett antal etiska 

avvägningar som bör göras och här kommer en redogörelse för de avvägningar som gjordes 

under arbetet med denna undersökning (Vetenskapsrådet 2011).  

   Den första etiska avvägningen som bör göras är relationen mellan risk och vinst som 

innebär att ifrågasätta om den metod som används är nödvändig för att svara på den fråga som 

ställs om metoden inte är nödvändig bör den inte genomföras detta innefattar också att 

undersökningen ska avbrytas om den är ofruktbar (Vetenskapsrådet 2011). I fallet med denna 

studie handlar frågan om att undersöka hur högpresterande elever upplever motivation och 

stödet i skolan, för att kunna svara på denna fråga valdes metoden i form av kvalitativa 

intervjuer. Risken med intervjuer med enskilda personer är att det kan uppkomma områden 

under intervjun som kan ses som obehagliga eller kränkande att prata om med någon som står 

i maktposition till personen som intervjuas. Denna risk finns även i denna studie men 
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samtidig är det en metod som anses vara lämplig för den typ av frågeställning som detta 

arbete har. Fördelen med enskilda intervjuer blir att varje person som intervjuar får komma 

fram. Med en medvetenhet hos den som intervjuar kan exempelvis risken för att personen blir 

avbruten bli mindre än vid till exempel en gruppintervju. Dessutom har deltagarna i denna 

studie erbjudits att läsa igenom den transkribering som gjorts av intervjuerna för att på så sätt 

minska risken för att deltagarna blir missförstådda. Deltagarna har även informerats om att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst under 

arbetets gång för att de ska känna sig trygga i sitt deltagande.  

   Det är även viktigt inför en studie att ställa sig frågan på vilket sätt resultaten är nyttiga och 

för vem är de nyttiga? I fallet med denna studie kommer resultaten att ha en nytta i och med 

att det, som det beskrivs i inledningen, saknas studier inom detta område (Vetenskapsrådet 

2011). Det finns väldigt lite forskning i Sverige som behandlar området högpresterande 

elever, av de studentuppsatser som har tagits fram inför detta arbete är det endast en som har 

med elevernas perspektiv och de flesta studier som gjorts har en utgångspunkt i tidigare 

styrdokument. De som har nytta av resultatet från denna studie är främst skolans personal som 

har som uppdrag från att utforma en undervisning där alla elever utmanas utifrån sina 

förutsättningar. Med hjälp av denna studie kan personalen, och övriga personer som finner 

detta område av intresse, bättre förstå hur högpresterande elever ser på sig själva, skolan och 

det som de behöver för att utmanas och utvecklas.  

   En annan etisk aspekt att ta hänsyn till i denna studie var att ljudet från intervjuerna som 

genomfördes i denna undersökning spelades in. Därför var det även viktigt att ställa sig 

frågan: vilka är riskerna/vinsterna med att spela in intervjuerna (Vetenskapsrådet 2011)? 

Riskerna med att spela in intervjuerna är att deltagarna, för att de är medvetna om 

inspelningen, inte är helt uppriktiga och ärliga med vad de tycker i vissa frågor. Denna risk 

kan dock minskas om deltagarna kan känna sig trygga med att de blir kodade och att ingen 

ska kunna identifiera vem som sagt vad. Då blir nästa fråga hur ska detta kunna garanteras? 

Delvis handlar det om att koda deltagarnas namn, namn på platser och andra namn som kan 

bidra till att personen identifieras. Ett ytterligare steg i detta kan vara att använda olika 

kodnamn på samma person för att minska risken för att enskilda individer ska kunna 

identifieras. Dessutom är det viktigt att inspelningarna förvaras på ett sätt så att de skyddas så 

att ingen obehörig får tillgång till inspelningarna. Vinsterna med att använda sig av 

ljudupptagning är att materialet kan gås igenom flera gånger, transkriberas, bearbetas och 

analyseras och att intervjupersonens egna formeringar finns bevarade så att det går att lyssna 

igenom dem igen för att exempelvis kontrollera vad som sades (Vetenskapsrådet 2011).  
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   I de riktlinjer som finns framkommer även att det är mest optimalt om de som deltar i 

undersökningen är väl medvetna om att de deltar i en undersökning, vad som är 

undersökningens syfte samt att de skriftligen samtyckt innan de deltagit i undersökningen, 

någonting som varit möjligt i denna undersökning (Vetenskapsrådet 2011). Därför har 

deltagarna i undersökningen har innan deltagandet ägt rum blivit tillfrågade om de vill delta i 

en intervju. De har delgivits information om undersökningens syfte samt informerade om att 

de kommer vara en ljudupptagning, hur denna kommer att förvaras samt när den kommer att 

förstöras. De har även blivit informerade om att deras egna namn inte kommer att användas 

samt att namn på skolor eller orter kommer att kodas. Deltagarna har också blivit informerade 

om att de kommer bli erbjudna att läsa igenom den transkribering som gjorts av intervjun 

samt att de får ta del av den slutgiltiga uppsatsen för att kunna garantera att en 

överensstämmelserelation finns. Deltagarna har även informerats om att deras deltagande är 

frivillig samt att den kan avbrytas under hela processens gång. Deltagarna har skriftligen 

samtyckt till detta minst fyra dagar innan intervjuns genomförande, deltagarna i studierna har 

alla varit över 15 år och därför har det inte ansetts nödvändigt att kontakta vårdnadshavare för 

deltagarna.  

2.5 KONFIDENTIALITET  

För att skydda deltagarna i studien så att de inte kan identifieras används inte deltagarnas 

riktiga namn i transkriberingen av intervjuerna, inte heller i samtal med personer om arbetet 

så som handledare eller kurskamrater eller i själva uppsatsen så som presentationen av 

resultatet. För att ytterligare skydda deltagarna används flera pseudonymer på samma person, 

därför finns 10 olika namn med i resultatet trots att endast fyra personer intervjuats. Utöver 

detta har även andra namn som nämnts i intervjuerna kodats för att läsare inte ska kunna 

koppla samman berättelser eller platser med deltagarna i studien så att deras identitet skyddas. 

Varje pseudonym som används har bara används på en deltagare det vill säga om ett 

pseudonym används vid flera tillfällen i uppsatsen är det samma deltagare som talar vid alla 

tillfällen. Detta för att kunna visa på vissa samband mellan olika uttalanden och exempelvis 

olika motiv för samma individ.  

2.6 DEN KVALITATIVA INTERVJUN 

2.6.1 UTFORMANDET AV EN KVALITATIV INTERVJU 

En av metoderna för att samla in data vid en kvalitativ undersökning är intervjuer. Hartman 

(1998/2004) beskriver att det finns tre primära sätt att utforma en intervju på: strukturerad, 
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semistrukturerad och öppen. En strukturerad intervju präglas till stor del av struktur och 

standardisering vilket innebär att frågor ställs i en viss ordning och att alla personer som blir 

intervjuade blir intervjuade på i stort sätt samma sätt. Den semistrukturerade intervjun innebär 

viss nivå av standardisering men strukturen har inte lika hög prioritet. Den sista formen av 

intervju är den öppna intervjun där är frågorna inte färdigformulerade från början utan 

utvecklas under tiden som intervjun pågår och det är personen som intervjuas som bestämmer 

vad som ska diskuteras. Detta innebär att personen som blir intervjuad kommer att prata om 

det som den uppfattar som viktigt och intressant i sin livsvärld. Inför en öppen intervju som är 

det viktigt med förberedelser så som en intervjuguide med teman och en ordning på dessa 

som kan diskuteras i intervjun som intervjuaren kan falla tillbaka på (Hartman 1998/2004). 

Att använda sig av intervju som metod kan vara bra om det finns ett intresse att se hur en viss 

grupp målar upp den situation de befinner sig i samt se vilka begrepp eller uttryck de 

använder sig av (Pettersson 2011).  

   För att kunna genomföra intervjuer som skulle ta upp relevanta frågor påbörjades arbetet 

med två veckors förstudier där jag delvis satte mig in i tidigare forskning på området och den 

information som presenteras i bakgrunden i detta arbete. Detta för att få en överblick över hur 

detta område ser ut samt för att kunna utforma en intervjuguide som tog upp relevanta delar 

för mitt arbete.  

   Den intervju som sedan utformades inför undersökningen kom att anta formen av en öppen 

intervju där den innehöll ett antal teman att diskutera, det ansågs viktigt att ha en bred 

intervjuguide som tog upp många aspekter av hur det är att vara högpresterande i skolan, 

därför ingick även teman som inte hade en direkt koppling till skolan.  

2.6.2 GENOMFÖRANDET AV INTERVJUERNA 

Intervjuerna genomfördes under två dagar med en intervju första dagen och tre intervjuer den 

andra dagen. Intervjuerna genomfördes i lokalerna för den ungdomsverksamhet där 

deltagarna är aktiva, detta så att deltagarna skulle känna sig trygga i den miljö där intervjuerna 

genomfördes. Längden på intervjuerna varierande mellan 26-42 minuter och innehållet i 

intervjuerna varierade utifrån deltagarnas svar och de områden som de tog upp under 

intervjuns gång. Varje intervju utgick ifrån två huvudsakliga teman, presentation och skolan. 

Inom temat presentation fick deltagarna berätta lite om sig själva, deras fritidsintressen, 

drömmar och mål samt vad de ser som viktigt i livet. Under tema skolan diskuterades frågor 

som rör vad deltagarna tänker om skolan, betyg, grupparbeten och hur de skulle vilja att 

undervisningen såg ut för att de skulle utmanas på bästa sätt. Deltagarna fick också berätta om 
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vad som vanligtvis händer om de blir färdiga med olika uppgifter före sina klasskamrater och 

vad de skulle vilja göra om detta händer. Avslutningsvis fick deltagarna göra egna tillägg till 

samtalet om de kände att de vill få något ytterligare sagt som inte framkommit under 

intervjun.  

2.7 DATAANALYS – SAMMANSTÄLLNING 

När intervjuerna genomförts transkriberades de inspelningar som gjorts vid intervjutillfället. 

Hela inspelningen transkriberades för att på så sätt minska risken för att någonting relevant 

missats, än om bara de delar som vid genomlyssning verkar relevant transkriberas. 

Undantaget från transkriberingen är bekräftelseord som ”mmm”, ”jaha” och ”okej” som 

bryter in i meningar och snarare delar sönder relevant material istället för att berikar det. 

Talspråk bevarats i texten genom att skiva exempelvis ”åh” istället för ”och” när detta 

förekommit och återgivande av egna eller annans tankar eller ord har markerats med 

citationstecken. Viss sinnesstämning har markerats i texten genom att inom parentes skriva 

”ironi” eller ”skratt”, detta för att det kan vara relevant för tolkningen av texten i analysen. I 

vissa fall, när skrattet tolkats som ett inlägg i samtalet har skrattet istället markerats ”hehe”. I 

övrigt har hela intervjuerna transkriberats ordagrant.  

2.8 ANALYS AV EMPIRI 

2.8.1 DEN KVALITATIVA ANALYSEN AV MATERIALET 

När data har samlats in från ett antal olika undersökningar är detta enbart ett råmaterial. För 

att kunna använda materialet och till slut generera en teori utifrån materialet behöver detta 

analyseras. Analysen kan även den delas in i två huvudspår eller moment, samtidigt som det 

ska poängteras att det inte går att helt dela på dessa två moment från varandra. Det första 

momentet kallas kodning, kodning handlar om att dela upp de data som finns i ett antal 

kategorier. Det andra momentet kallas tolkning och handlar om att söka efter mening hos de 

företeelser som finns i materialet. Detta kan göras genom att olika kategorier eller företeelser 

inom olika kategorier ställs mot varandra för att se hur de hänger samman och för att finna en 

eventuell spänning. Genom att denna tolkningsprocess genomförs nås en förståelse och en 

teori genereras vilket är avsikten med den kvalitativa undersökningen (Hartman 1998/2004). 

Utifrån denna beskrivning av hur en analys går till har det analysarbete som genomförts i 

samband med denna uppsats utformats. När intervjuerna hade genomförts och det inspelade 

materialet transkriberats gjordes en ytterligare genomgång av materialet där intervjuerna 

lyssnades igenom samtidigt som texten läses. Detta gjordes delvis för att kontrollera att en 
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korrekt transkribering gjorts samt för att få en tydligare förståelse för sammanhanget när 

relevanta delar av materialet valdes ut för analys. De delar av materialet som valdes ut för 

analys valdes ut baserat på om de behandlade något av de områden som var relevanta för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. För att bevara en möjlighet att återgå till 

ursprungsmaterialet för att exempelvis kunna kontrollera ordagrant vad som sades tilldelades 

varje intervju en specifik färgkod. Varje utdrag ur en intervju markerades även med 

sidnummer i transkriberingen så att det skulle vara lätt att hitta källan till olika uttalanden. 

Därefter operationaliserades de teorier som beskrivs nedan för att kategorisera och analysera 

materialet. Varje utdrag sorterades då utifrån om de behandlade motivation eller stöd i 

undervisningen. Vissa utdrag passade inte in i någon av dessa grupper och ansågs då inte som 

relevanta för denna studie och valdes därför bort. När denna indelning gjorts delas materialet 

in ytterligare i undergrupper för vilka motiv det talades om samt vilken form av stöd 

exempelvis behov av makt eller ingen form av stöd. När denna indelning gjorts applicerades 

de teorier som presenteras i uppsatsen på materialet vilket innebar att varje indelning eller 

kategori tilldelades mening i form av de begrepp som finns inom respektive teori. Efter att 

detta gjorts genomfördes den sista undergrupperingen av materialet för att se exempelvis på 

vilka olika sätt dessa motiv konkret tar sig uttryck hos deltagarna i denna studie. Det resultat 

som denna analys kom fram till redovisas i denna uppsats under kapitel tre. Metoden för 

denna uppsats samt resultatet som presenterats diskuterades sedan i förhållande till tidigare 

forskning och det syfte som denna uppsats har.  

2.8.2 TEORETISKA PERSPEKTIV 

Detta avsnitt är en genomgång av de teorier som använts för att analysera det material som 

sammanställts för att kunna svara på frågeställningarna och syftet i detta arbete. Den första 

teorin är en förklaringsmodell för att förstå bakomliggande motiv till olika individers 

agerande. Den andra teorin som tas upp i detta avsnitt presenterades även i inledningen av 

denna uppsats och behandlar olika former av stödundervisning som forskningen visat att 

särbegåvade elever får i skolan. Eftersom denna studie fokuserar på högpresterande och inte 

särbegåvade elever kommer denna teori att i största möjliga mån överföras från gruppen 

särbegåvade elever till gruppen högpresterande elever.  

2.8.2.1 MOTIVATIONSTEORI  

En av de första personerna enligt Randy Larsen och David Buss (2008) som utvecklade en 

modern teori om motivation var psykologen Henry Murray.  Han började med att definiera 

begreppet behov som ”en potential eller en benägenhet hos en person att reagera på ett visst 
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sätt under vissa givna förutsättningar” (min översättning, citerat i Larsen & Buss 2008, s 354). 

Utöver denna definition är ett behov dessutom någonting som kommer göra att en individ 

agerar på, vad den anser som, lämpligast sätt för att uppfylla det behovet. Beroende på vilket 

typ av behov personen har kommer agerandet ta sig olika uttryck (Larsen & Buss 2008).   

   Baserat på sin forskning föreslog Murray ett antal behov som är grundläggande för varje 

människa. Samtidigt menade även Murray att alla människor har en unik hierarki av behov 

som interagerar med varandra, detta innebär att en person kan drivas av flera olika behov 

samtidigt vilket kommer påverka hur den agerar. Detta kan konkret innebära ett en person 

som har ett behov av makt kan vara mobbare, men behöver inte vara det beroende på hur högt 

i hierarkin andra behov hos den här personen står. Utifrån Murrays teori kring behov har 

flertalet teorier kring motivation och behov växt fram. De flesta forskare är eniga om att det är 

tre motiv som är större än andra och dessa tre är de främsta orsakerna till vår motivation. 

Dessa tre är: Prestation, makt och intimitet (Larsen & Buss 2008).  

   En av psykologerna som enligt Larsen och Buss (2008) fortsatt Murrays arbete kring 

forskning om motivation är David McClelland som utvecklat prestationsbehovsteorin. 

Behovet av prestation handlar om ett behov av att göra bättre, känna sig kompetent och vara 

mer framgångsrik. Personer som drivs av prestationer som motivation vill bli utmanade 

genom bland annat olika aktiviteter. Det är viktigt för personer med behov av prestation att 

arbetet är varierande, så att de möts av överraskningar. Dessa personer upplever en känsla av 

tillfredställelse när de genomfört och klarat av en prövande uppgift (Larsen & Buss 2008). 

Här ingår även strävan mot ett framtida mål, som Joanna Giota (2010) beskriver som en av de 

anledningar som elever har för att förklara varför de går i skolan. Skolan blir här ett medel till 

att prestera bättre och därmed nå mål som ett bra jobb.  

   Ett annat motiv till agerande som Larsen och Buss (2008) presenterar är behovet av makt. 

De menar att en av McClellands studenter David Winter har valt att fokusera sina studier 

kring behovet av makt som handlar om att påverka andra människor. Människor som drivs av 

behovet av makt söker att diskutera med andra, vinna olika skolval och vara aktiv i olika 

grupparbeten. För många personer med behov av makt är det viktigt med kontroll, både 

kontroll över situationen och kontroll över andra människor. Ytterligare en aspekt av att vara 

en person som drivs av behovet av makt är att dessa människor inte kan hantera konflikter så 

bra. Om dessa människor inte får sin vilja igenom eller om deras ledarskap ifrågasätts blir 

dessa personer väldigt stressade (Larsen & Buss 2008).  

   Den sista av de stora tre motivationerna för människor som Larsen och Buss (2008) 

beskriver är behovet av intimitet. En forskare som arbetat mycket med detta är också en av 
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McClellands studenter, Dan McAdams. Han beskriver behovet av intimitet som en 

benägenhet att söka värme, närhet och kommunikativt interaktion med andra människor. De 

personer som har ett högt behov av intimitet har visat sig spendera större delar av dagen än 

andra på att fundera på relationen till andra människor, har mer positiva känslor runt andra 

människor, skrattar mer och har mer ögonkontakt samt startar upp mer samtal med andra 

människor. Det är alltså viktigt för dessa människor att bli omtyckt av sina nära vänner, att 

dessa vänner mår bra och att deras liv går bra (Larsen & Buss 2008). Även detta beskriver 

Giota (2010) som ett sätt att förklara varför skolan och höga prestationer är viktiga. Skolan 

ger en social samvaro med andra människor och en möjlighet att hjälpa andra att bli bättre, 

någonting som kräver att individen själv ligger på en kunskapsnivå som gör att de kan hjälpa 

andra.  

2.8.2.2 EN TEORI OM STÖD I UNDERVISNINGEN FÖR HÖGPRESTERANDE ELEVER 

I forskningen kring begåvade barn menar Persson (1997) att olika former av stöd i 

undervisningen för dessa elever har identifierats. Det finns flertalet modeller för hur detta stöd 

kan utformas och  i detta avsnitt presenteras fyra olika former. De två första är acceleration 

och berikning. Acceleration går ut på att en elev får läsa i snabbare takt än sina jämngamla 

klasskamrater. Det kan exempelvis ta sig uttryck genom att eleven får flytta upp en, eller flera 

årskurser, eller att en elev läser vissa kurser snabbare än andra de andra eleverna. Berikning 

ligger nära acceleration och handlar istället för ett ökat tempo om att ge den befintliga 

läroplanen ett större bedd och djup. Det kan tillexempel handla om att en elev får fördjupa sig 

inom en specifik sak på ett område när den är färdig med det arbetet som alla elever gör. Vid 

berikning kan undervisningen även gå utanför det som läroplanen tar upp, för att på så sätt 

bredda elevens möjligheter till kunskap. En del av stödundervisningen tar sig även uttryck i 

form av separation (eller pull-out-program) där eleven får lämna ordinarie undervisning för 

att ta del av specialutformad undervisning, kanske tillsammans med andra begåvade elever. 

Det finns dock en problematik med att tydligt separera ut de elever som redan visat sig vara 

annorlunda genom sina prestationer, därför är det att föredra att eleverna stannar kvar i den 

ordinarie undervisningen. En mellanväg som då identifierats är att lärare nivågrupperar 

elever i klassrummet, det vill säga eleverna grupperas vid olika arbeten efter den nivå de 

presterar. Detta har visat sig vara givande för de elever som presterar bäst men inte haft någon 

märkbar positiv effekt på de elever som inte är högpresterande (Persson 1997). 
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3. RESULTAT 
Detta kapitel är en genomgång av de resultat som framkom genom bearbetning, tolkning och 

analysering av intervjuerna. Resultatet har strukturerats utifrån syftesformulering och den 

teori från vilken resultatet har analyserats. Kapitlets första del behandlar vad som motiverar 

högpresterande elevers agerande och den andra delen behandlar det stöd i undervisningen som 

högpresterande elever får i skolan. 

3.1 MOTIV FÖR HÖGPRESTERANDE ELEVER 

I de intervjuer som genomfördes med fyra högpresterande elever framkom ur de tre kategorier 

som används från teorin, prestationer, makt och intimitet ett antal olika bakomliggande motiv 

till varför dessa elever väljer att lägga tid på skolan och de uppgifter som de får i skolan. Inom 

varje kategori identifierades inre och yttre motiv och resultatet har delats in utifrån dessa två 

undergrupper. Självfallet är människan komplex och det finns ytterligare bakomliggande 

motiv till varför deltagarna i denna studie är högpresterande i skolan än de som presenteras 

här. Denna indelning som gjorts i detta resultat har främst gjorts för att tydliggöra att 

aspekterna: behovet av prestation, makt och intimitet, är en bidragande del till varför 

högpresterande elever är motiverade att lägga ner tid och energi på skolan och de uppgifter de 

får där. Det ska också tilläggas att alla deltagarna i studien lyfte fram minst två av dessa tre 

som motiv till sitt agerande. Eftersom flera behov kan samverka hos olika personer i enighet 

med Larsen och Bull (2008) var det delvis svårt att fullt ut avgränsa att ett beteende hos en 

individ endast berodde på ett av dessa tre behov. Försök har ändå gjorts för att avgränsa vilka 

beteende som kan sammankopplas med vilka behov för att kunna göra en så tydlig 

kartläggning som möjligt. När denna kartläggning gjorts var det gick det att tydligt urskönja 

att ett motiv var mer dominant hos varje enskild individ som deltog. I detta avsnitt kommer 

deltagarnas resonemang kring dessa tre motiv presenteras indelat i några underkategorier som 

gick att identifiera från intervjuerna.  

3.1.1 PRESTATION  

Det första motivet som gick att identifiera är det som Larsen och Buss (2008) presenterar som 

den teori som McClelland konstruerade som behovet av prestation, eller 

prestationsbehovsteorin. I empirin kunde två olika kategorier för behovet av prestation 

identifieras. Dessa är att deltagarna i studien talar om prestationer för att sträva framåt och bli 

bättre utan mål och prestera mål, bli mer framgångsrik och få högre betyg. Detta är kategorier 
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som på olika sätt kopplas till prestationsbehovsteorins beskrivning av att behovet av 

prestationer handlar om ett behov av att göra bättre, känna sig kompetent och vara mer 

framgångsrik (Larsen & Buss 2008).  

3.1.1.1  INRE MOTIV: PRESTERA FÖR ATT STRÄVA FRAMÅT OCH BLI BÄTTRE UTAN MÅL 

Tre av fyra personer som deltog i denna studie talar om hur de ställer höga krav på sig själva 

att prestera bra i skolan och att de inte är nöjda om resultatet inte är bra nog. Detta kan 

kopplas samman med det som Larsen och Buss (2008) talar om när de beskriver att behovet 

av prestation innefattar att göra bättre och känna sig mer kompetent. En av deltagarna 

beskriver just hur hon har höga krav på sig själv, en beskriver att hon trivs med pressen och 

att hon tycker det är roligt att lära sig nya saker hela tiden. En tjej, Klara, säger att det är 

viktigt att hela tiden utvecklas framåt och bli bättre, det är även ett kriterium som hon ställer 

upp som krav på ett framtida jobb. Klara återkommer flera gånger under intervjun till att hon 

vill ta sig framåt.  
 

För att, eller i alla fall så som jag är som person så tycker jag om att inte stå still i utvecklingen 

utan jag vill hela tiden kunna känna att jag nu kan jag bli bättre. Jag vill kunna gå om andra 

människor jag vill bättre hela tiden  

 

Klara talar dessutom om att hon föreställer sig att andra har krav på att hon ska prestera också, 

hon ser det som viktigt att vinna så att andra inte ska se ner på henne. Klara tar upp detta vid 

flera tillfällen under vår intervju:  
 

Så om man inte kommer framåt, man, man kan ju inte stå still liksom. Utan det går åt ena hållet 

antingen så blir det bättre eller så blir det sämre och då går man antingen framåt eller bakåt i 

andras ögon. Och det känns som att andra kommer tänka att man inte är bra, att man inte gör 

tillräckligt mycket. Eller ännu värre att man gör tillräckligt mycket mer än vad man ska men 

kommer ändå inte framåt. 

 

Kraven på prestation grundar sig hos dessa personer på positiva upplevelser av vad deras 

prestationer tidigare har gett dem. De beskriver hur känslan av att få ett högt betyg har gett 

dem positiva upplevelser vilket gör att de ännu mer strävar efter att nå högre betyg och 

pressar sig själva. Flera av dem beskriver hur de inte kan lämna in någonting om de inte är 

helt nöjda med vad det producerat, det går inte att lämna in något ”halvdant” vilket gör att de 

ibland lägger ner väldigt många timmar på olika uppgifter i skolan. En deltagare, Anna, säger 

att hon alltid presterat bra i skolan och hon pressar sig därför att hon vet att hon kan, hon kan 
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nå längre och då kan hon inte vara nöjd om hon inte gör det. Men denna press har både 

positiva och negativa sidor. Pressen, eller kraven som dessa elever ställer på sig själva gör att 

de kan driva på sig själva och andra att prestera kanske högre än de trodde var möjligt. När 

detta sker blir de stolta och glada. Men under tiden som de pressar sig själva att prestera kan 

det leda till att de mår dåligt eller inte känner att de duger om de inte presterar i nivå med vad 

de själva förväntar sig. Sandra beskriver i en intervju:  
 

när det är kul då är det ju mest för att jag mår bättre av det liksom så länge det går bra. Men sen 

när det går, kommer till den gränsen att jag känner att det blir jobbigt men jag kan inte sluta och 

jag vill ändå 

 

En annan aspekt av detta som också framkom i de intervjuer som genomfördes var att det kan 

gå ut över samarbetet vid grupparbeten. Eftersom kraven på prestation är så höga från dessa 

individer kan det innebära att de även ställer höga krav på sina gruppkamrater och driver på 

dem vilket kan skapa dålig stämning i gruppen. Eller att de inte litar på sina gruppkamraters 

förmåga att prestera i enighet med de krav som de har på ett arbete vilket leder till att de gör 

stora delar av eller till och med hela arbetet själva. Linda berättar om två olika tillfällen när 

hon har haft grupparbeten:  
 

Intervjuaren: Vad är det värsta som skulle kunna hända då da om det inte blir gjort? 

Linda: Att det sänker mig, för det har ju också med pressen på mig själv att göra att jag vet att jag 

kunde ha gjort bättre, eller jag kunde inte ha gjort bättre, den andra personen kunde ha gjort bättre 

men jag kunde ha drivit på den mer, jag kunde ha gjort det själv. Därför gör jag det helst själv från 

början.  

 

vi hade en uppgift i teknik för två år sedan eller nått och det var jag och en tjej som skulle skriva 

en utvärdering. Och eh vi satt hemma hos mig en kväll och vi kom ingenstans. För hon förstod inte 

riktigt grejen. Men jag försökte men det gick inte så tog jag på mig jag gjorde ju hela 

utvärderingen. Eh och sen fick hon läsa igenom den och ändra lite som hon tyckte. Att det där lät 

inte riktigt, det där lät bara som mig till exempel. Eller att det där skulle vi kunna utveckla eller så. 

Ehm och sen lämnade vi in den. Med bådas namn på. Då kan jag också känna att det blir lite dumt. 

Men annars så hade vi inte haft nått att lämna in och det är ju värre egentligen 

 

3.1.1.2 YTTRE MOTIV: PRESTERA MÅL, BLI MER FRAMGÅNGSRIK OCH FÅ HÖGA BETYG 

En orsak till att deltagarna ställer detta krav på sig själva att prestera är att de har långsiktiga 

mål. Även om det bara är en av deltagarna som har ett konkret uttalat mål om vad hon vill 
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jobba med i framtiden talar alla om vikten att kunna få arbeta med det de vill arbeta med den 

dagen de kommer på vad detta är för något. Prestationerna i skolan blir då ett steg på vägen 

för att framgång på i enighet med det som Larsen och Buss (2008) beskriver som en aspekt 

inom behovet av prestation. Hanna 15 år beskriver hur hon har ett långsiktigt mål att utbilda 

sig till läkare för att kunna jobba utomlands.  
 

jag vet hur svårt det är och bli läkare idag. Eh att även om man har högsta betyg i allt så kan man 

lottas bort. Ehm men jag vill ändå vara med i den lottningen om man säger så. 

 

De övriga deltagarna har inte bestämt sig än för vad de vill arbeta med när de har slutat skolan 

men de beskriver ändå skolan som ett steg på vägen för att komma någon annan stans. Klara 

som pratade om att hon vill ha ett jobb där hon kan utvecklas talar just om att konkurrensen 

på den typen av jobb är ganska stor. Hon menar att de flesta vill ha ett jobb där de känner att 

de kan utvecklas och ha roligt. Därför tycker hon att det är viktigt att prestera i skolan 

eftersom de ökar hennes chanser att kunna få hennes drömjobb, vad det än må vara. Denna 

typ av resonemang finns hos alla som jag intervjuat när vi pratat om framtiden och hur de ser 

på vad de vill göra när skolan är slut.  

    

För de personer som jag pratat med som inte har ett konkret långsiktigt mål blir dock de 

kortsiktiga resultaten viktigare för att motivera prestationer i skolan. Betygen som eleverna 

får i skolan blir som ett kvitto på att de blivit mer kompetenta än vad de var innan i enighet 

med Larsen och Buss (2008). Klara beskriver att det är viktigt med resultat och att få ett 

kvitto på att hennes ansträngningar har betydelse. För henne började skolan kännas rolig och 

viktigt när hon började få betyg eftersom hon då på ett konkret sätt fick se vad hennes 

ansträngningar gav för resultat. När jag frågar henne om varför resultat är viktigt gör hon en 

liknelse med när hon arbetar:  
 

annars ser man inte att man kommer nån vart då är det som att återigen det är inte som om man går 

bakåt men som om man står och bara. Man jobbar för ingenting och det är ju ofta som det är ju 

som att jobba utan lön 

 

Betygen eller resultaten på prov beskrivs även som viktiga av flera för att när de får ett 

positivt resultat uppmuntrar det dem och ger dem ökat behov av prestation så att de känner att 

de blir ännu bättre och får fler höga resultat och betyg. Mikaela beskriver känslan hon får när 

hon får veta att hon fått ett högt betyg som en källa till kraft att fortsätta prestera. För henne 
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blir betygen som att hon får ett diplom på att hon har lagt ner den tid som krävs för att 

prestera på den nivån som hon strävar efter.  
 

så att betyg det är någonting jag vill ha högt. Jag vill ha bra och jag vill att jag ska kunna vara stolt 

över dem. Det ska vara någonting jag känner att jag har uppnått med. För jag har satsat väldigt 

mycket på skolan och på all den tid jag har lagt ner så känns det som ett diplom att se att jag har 

fått höga betyg… Så det är nästan det som är viktigast för mig att, att det är en bekräftelse. För att 

jag har gjort någonting bra.  

 

Eftersom betygen har en så viktigt bekräftande funktion för Mikaela så är det viktigt för 

henne att få besked snabbt om hur hon ligger till med olika uppgifter och om hon kan 

förbättra dem hur hon ska göra för att det ska bli ännu bättre. Detta har lett till att hon ofta 

frågar lärare om de har rättat det hon har lämnat in och ber mycket om feedback för att kunna 

förbättra uppgiften. Detta sker även ofta innan deadline för en uppgift gått ut så att hon ska 

kunna lämna in ett så bra slutresultat som möjligt.  

3.1.2 MAKT 

Det andra motivet bakom agerandet hos de högpresterande elever som jag intervjuat är 

behovet av makt. I enighet med det som David Winter enligt Larsen och Buss (2008) lyfter i 

sin teori säger dessa individer att de alltid eller ofta är personen som kan identifieras som 

ledaren vid olika grupparbeten. Vidare pratar de också om vikten av kontroll i olika 

situationer samt att det är viktigt att vinna olika typer av både befintliga och imaginära 

tävlingar (Larsen & Buss 2008). Utifrån dessa aspekter har två underkategorier till detta 

avsnitt konstruerats för att på ett tydligare sätt få en inblick i hur olika aspekter av behovet av 

makt tar sig uttryck. Dessa är: Känna makt genom att styra andra och ha kontroll samt känna 

makt genom att vinna.  

3.1.2.1 INRE MOTIV: KÄNNA MAKT GENOM ATT STYRA ANDRA OCH HA KONTROLL 

Alla fyra deltagarna i studien beskrev hur det går till när de i skolan får arbeta med 

grupparbeten och samtliga beskrev hur de som högpresterande elever får eller väljer att dra ett 

större lass i fråga om arbetet i gruppen. På frågan vad detta beror på ser svaren lite olika ut 

men går i stort sett ut på att de tror eller vet att de gör ett bättre jobb en de andra i gruppen. 

Alla deltagare i studien hamnar dessutom alltid eller nästan alltid i ledarrollen i grupparbetet. 

Helene beskriver det som att ingen annan kan göra det lika bra som hon och dessutom ser hon 

det som en ökad möjlighet att få göra det på sitt sätt om hon är den som leder gruppen. Hon 

gillar egentligen inte grupparbeten eftersom det minskar chansen att hon får göra det på sitt 
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sätt, hon måste antagligen kompromissa och då blir slutprodukten helt enkelt inte lika bra som 

det hade kunnat bli.  
 

för mig brukar det bli så att jag blir den som får ta ledarrollen. För att jag tycker att ingen annan 

sköter den om de får vara det så. Hur det än blir så blir det så att jag delar upp. Jag, jag tar ofta lite 

mer än de... Jag styr gärna lite hur det ska se ut. Och jag har svårt, jag vill gärna göra allt själv 

även om man inte ska det. Men jag, jag gillar inte grupparbeten egentligen, jag vill sitta själv med 

mitt och skriva för då blir det på mitt sätt. 

 

Det är dock inte bara Helene som beskriver grupparbeten på detta sett även Linda beskriver 

det som någonting som hon egentligen inte tycker om eftersom det tar onödig tid. Hon 

beskriver bland annat att grupparbeten innebär många olika onödiga diskussioner om 

exempelvis innehåll eller inriktning på ett arbete. Linda menar att den tid som i gruppen 

lägger på diskussioner när gruppen inte blir enig skulle kunna läggas på att producera och 

förbättra ett arbete istället. Trots detta, eller kanske för att minska riskerna för onödiga 

diskussioner tar även Linda på sig ledarrollen vid grupparbeten. Detta förklara hon med att 

hon inte bara har ett behov att driva på sig själv för att prestera hon driver även på sina 

gruppkamrater. Hon säger även att hon tror att detta är en av anledningarna till att lärarna 

placerar henne med mindre drivande elever, så att hon ska driva på dem och få dem att bli 

klara med arbetet i tid.  
 

Asså jag är väl den som tar på mig ledarrollen och jag känner att ingen annan vill göra det. Ehm 

och i min klass så är det ofta så att, ja det beror alldeles på vem man hamnar med. Det finns vissa 

som är väldigt drivande också. Eh och då tar man på sig ledarrollen tillsammans med den. Men 

ofta hamnar jag i grupper med folk som inte är lika drivande för att jag ska kunna driva på dem, 

och det tror jag är medvetet från lärarnas håll. Ehm och då är det att vi ser till att vi får klar för oss 

vad vi ska göra över huvud taget. Som är första punkten, så att alla förstår det. 

 

Ytterligare en del i att vara en person som drivs av behovet av makt enligt Larsen och Buss 

(2008) är att dessa människor inte kan hantera konflikter så bra. Om dessa människor inte får 

sin vilja igenom blir dessa personer väldigt stressade. Ett tydligt exempel på detta var i 

intervjun med Wilma där hon beskrev följande situation från när hon gick på mellanstadiet:  
 

jag tror vi skulle rita nån stor teckning på nånting tillsammans och vi kunde inte komma överens 

om vad vi skulle måla och jag ville verkligen ha min vilja igenom. Eh jag ville inte släppa det 

riktigt. För att jag tyckte att min idé var bra…jag kommer inte ens ihåg hur det vart där i slutet. Jag 
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tror att jag fick kompromissa lite, det är inte konstigt det fick ju de andra också. Men det, det var 

inte så roligt den gången. Hehe för de ville inte vad jag ville. 

 

Här framgår tydligt ett exempel på en person som tidigare haft behovet av makt och inte vill 

låta andra människor få sin vilja igenom. Wilma beskriver tidigare under intervjun hur hon 

just på mellanstadiet hade svårt för att ta in vad andra barn tyckte. För henne var det så viktigt 

att få sin vilja igenom att hon vägrade lyssna på vad de andra barnen sa, det spelade ingen roll 

vad det handlade om.  

   Just den känslan av stress eller panik som Larsen och Buss (2008) beskriver som en person 

med behov av makt kan få när deras ställning ifrågasätts beskriver även Karin i vår intervju. 

Karins agerande motiveras delvis av ett behov av makt och hon vill verkligen ha det på sitt 

sätt. Detta motiverar hon med att hennes sätt alltid är bäst och att om de gjorde ett arbete på 

något annat sätt skulle deras betyg på uppgiften sjunka.  
 

vi skulle skriva om en bok tillsammans med en. Och det, jag blev så frustrerad för hon sa en 

mening sen skriv jag den på mitt sätt men hon bah ”så sa jag inte, skriv den såhär” ja bah ”det är 

samma sak men det är min mening.” och så fick jag nästan panik för jag vill. Jag vill ha det på mitt 

sätt jag vill, för att det blir inte bra på annat sätt. 

  

Ingen av personerna som intervjuats hade speciellt höga tankar om grupparbete, utan föredrog 

att jobba enskilt framför att ha grupparbeten. En av de främsta anledningarna till detta var att 

de ville ha kontroll över arbetet. Sara berättade under intervjun att hon inte tyckte om 

grupparbeten eftersom det gjorde att hon inte hade kontroll över situationen. När det var olika 

grupparbeten kunde hon inte hela tiden veta vad andra i gruppen gjorde vilket innebar att hon 

inte kunde garantera ett bra resultat. Saras största rädsla om hon tappade kontrollen var att 

arbetet skulle gå snett vilket skulle påverka slutresultatet. För att förhindra att detta ska 

inträffa tar Sara ledarrollen i gruppen och håller koll på vad de andra gör och hur de går det 

för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. Sara säger själv att hon inte bara kan ta en uppgift 

utan att veta att vad de andra gör, då är hon övertygat om att resultatet inte blir bra.  
 

så vill jag ändå ha koll på vad alla ska göra och sådär jag kan inte bara va den som tar en 

arbetsuppgift och gör den. Jag vill, jag vill veta om att allting fungerar. För att annars vet jag att 

om jag bara tar det här då har jag ingen aning om, om det är nån som gör de andra grejerna och då 

kommer inte slutresultatet bli bra liksom. Även om jag gör min del då. Så jag vill ha koll så att jag 

vet att det blir gjort. 
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Även när Sara inte jobbar i grupparbete vill hon ha kontroll. Hon berättar hur hon vill ha 

ordning och reda. När hon jobbar enskilt beskriver hon hur viktigt det är för henne att allt hon 

gör genomförs noga, alla detaljer måste vara färdiga och hon måste vara helt nöjd för att hon 

ska vilja lämna ifrån sig en uppgift.  

3.1.2.2 YTTRE MOTIV: KÄNNA MAKT GENOM ATT VINNA 

 

Men när man var mindre så blev det mer tävling med allting man skulle vara bäst…Men det är väl 

när de delar ut uppgifter främst i skolan. Att det blir betygshets och folk ska jämföra och snegla. 

 

Alla personer som jag intervjuat i samband med skrivandet av denna uppsats tog upp 

tävlingen som kan förekomma i skolan. Citatet ovanför är från intervjun med Anna som inte 

gillar att det blir tävlingar och jämförelser i skolan. Hon gör vad hon kan för att stå utanför 

jämförandet men ser hur hennes klasskamrater jämför sig och tävlar med varandra. Anna 

däremot försöker fokusera på sina prestationer och strunta i tävlingen. En annan av 

personerna som inte heller tycker om tävlingen som kan förekomma i skolan är Helene. Hon 

brukade tävla när hon var mindre, men idag tävlar hon endast med sig själv. Hon säger att hon 

har insett att hon har större chans att vinna tävlingen om målet är att slå sig själv istället för 

andra. Sandra däremot gillar tävlingen. Hon menar att tävlandet i skolan hjälper henne att 

prestera. Genom tävlingen mår hon bättre och hon känner att hon bevisar saker om sig själv 

genom att vinna och prestera bättre resultat än sina klasskamrater. Samtidigt säger Sandra 

också att det är jobbigt med tävlingar när det innebär att hon inte vinner, för näst bäst vill hon 

inte vara.  
 

Jag tror det är jobbig själv att va näst bäst, för det tycker jag. Det är jobbigt att va näst bäst om det 

är nån som är bättre så man inte får glänsa själv. 

 

Karin vill egentligen inte heller tävla med sina klasskamrater men tycker att det är svårt att 

komma bort från tävlandet. Hon säger vid två olika tillfällen att eftersom alla elever har varit 

på samma lektioner, läst samma böcker och fått samma prov är det väldigt svårt att inte 

jämföra sig med varandra. Den som får bäst på provet är tydligt den som lärt sig mest av det 

som läraren ansåg vara viktigt, det vill säga den vann tävlingen.  

3.1.3 INTIMITET 

Den sista av de stora tre motiven för människors agerande är behovet av intimitet. Dan 

McAdams beskriver behovet av intimitet som en benägenhet att söka värme, närhet och 



42 

kontakt med människor. Relationen till andra människor är viktigt, att bli omtyckt men även 

att det går bra för vännerna runt omkring är viktigt för personer med intimitet som behov 

(Larsen & Buss 2008). Utifrån empirin kunde de två kategorierna ”nå intimitet genom 

bekräftelse” och ”nå intimitet genom att hjälpa andra” identifieras utifrån behovet av 

intimitet. Av de fyra personer som intervjuades var det främst en som visade ett behov av 

intimitet som det främsta motivet till att vara högpresterande och hon talade både om att 

stärka relationer genom att hjälpa andra och behovet av bekräftelse.  

3.1.3.1 INRE MOTIV: NÅ INTIMITET GENOM ATT FÅ BEKRÄFTELSE  

Mikaela är en person som söker olika former av bekräftelse för att på så sätt uppnå en känsla 

av att hon är omtyckt av sin omgivning. Hon söker denna bekräftelse på olika sätt, bland 

annat genom att söka lärares uppskattning för olika uppgifter. Om en lärare säger att hon har 

gjort ett bra arbete så är det tillräckligt för att hon ska vara nöjd med uppgiften, hon måste inte 

få ett högt resultat.  
 

Så det är nästan det som är viktigast för mig att, att det är en bekräftelse. För att jag har gjort 

någonting bra…även om jag får ett D i ett ämne och någon säger det här gjorde du väldigt bra just 

den här delen, det är också bekräftelse 

 

Utöver detta söker Mikaela mycket bekräftelse från sina föräldrar genom sina resultat i 

skolan. Hon berättar att hennes mamma alltid blir glad när hon får höga betyg i skolan och 

även om hon inte skulle bli besviken om Mikaela skulle få låga betyg är detta någonting som 

gör att Mikaela strävar efter att fortsätta få höga betyg. Hon förklarar dessutom att båda 

hennes föräldrar och hennes äldre syskon har fått höga betyg i skolan någonting som gjort att 

hon förut känt att hon måste prestera i skolan för att duga.  
 

För att när jag var liten i alla fall kände jag om hon får MVG i allt och jag får IG i allt kommer 

mamma och pappa inte tycka om mig lika mycket. Men det vet jag ju att de kommer göra. 

 

Även om Mikaela idag vet att hennes föräldrar tycker om henne även om hon inte får högsta 

betyg finns detta tankemönster kvar hos Mikaela. Hon säger vid ett senare tillfälle att hon har 

lärt sig att inte jämföra sig med sina syskon men samtidigt berättar hon hur mycket det 

betyder för henne att hennes mamma bekräftar henne när det går bra i skolan. Genom detta 

engagemang känner Mikaela att hennes mamma visar att hon bryr sig och att hon är stolt över 

Mikaela.  
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3.1.3.2 YTTRE MOTIV: NÅ INTIMITET GENOM ATT HJÄLPA ANDRA 

När intervjun börjar med Mikaela får hon frågan om vad som är viktigt i livet, på det svarar 

hon: ”Jag tänker att det är viktigt med bra kompisar och en bra relation till sin familj”. 

Andemeningen av detta återkommer sedan genomgående i hela intervjun. När intervjun sedan 

kommer att handla om höga betyg och grupparbeten säger Mikaela förvisso att hon själv 

stävar efter höga betyg men hon säger också att hon gärna hjälper sina vänner till högre betyg. 

När de har grupparbeten i skola vill Mikaela gärna ta på sig mer arbete än de andra i gruppen 

eftersom hon vill hjälpa de andra till högre betyg.  
 

inte för min skull utan för deras skull. Att om de har skrivit någonting som inte är bra då vill jag 

ändra för deras skull inte, inte för att jag skull sänka mitt betyg utan för att de kan höja 

 

Mikaela säger att hon tycker det är kul att hjälpa andra, därför går hon gärna runt och hjälper 

sina klasskamrater när hon är färdig med sina uppgifter. Genom att hjälpa sina vänner så att 

de kan prestera bättre i skolan får Mikaela bättre kontakt med människor och stärker sina 

relationer till sina vänner i enighet med Larsen och Buss (2008).  

3.2 OLIKA FORMER AV STÖD I UNDERVISNINGEN FÖR HÖGPRESTERANDE ELEVER 

Persson (1997) skriver om de vanligaste formerna av stöd i undervisningen som 

högpresterande elever får, dessa är acceleration, berikning, separation och nivågruppering. 

Alla dessa former av stöd framkom i någon form under intervjuerna, delvis beskriv eleverna 

den form av stöd som de får, men även den form av stöd de skulle vilja ha. Utöver detta talade 

flera av dem om hur de i vissa fall inte får någon form av stöd i undervisningen, av denna 

anledning kommer en del under detta avsnitt att behandla elevernas upplevelser och 

beskrivningar av att inte få något stöd i undervisningen. Detta avsnitt presenterar först en kort 

sammanfattning av varje stödform för att sedan presentera elevernas röster i frågan om det 

specifika stödet.  

3.2.1 ACCELERATION 

Stödet acceleration går ut på att en elev får läsa i snabbare takt än sina klasskamrater. Det kan 

exempelvis ta sig uttryck genom att eleven får flytta upp en, eller flera årskurser, eller att en 

elev läser vissa kurser snabbare än andra de andra eleverna (Persson 1997).  
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3.2.1.1 ELEVPERSPEKTIVET – ”FÅ JOBBA I SITT EGET TEMPO” 

De elever som jag intervjuat talar även de om acceleration på olika sätt. Anna beskriver hur 

hon helst av allt skulle vilja jobba i sitt eget tempo för att på så sätt kunna utvecklas till sin 

fulla potential.  
 

Intervjuaren: Vad skulle det krävas för att du skulle utmanas i skolan tror du?  

Anna: Att man skulle få jobba i sitt eget tempo. Sen tror inte jag att alla klarar av det. Men om en 

elev känner att den gör det så borde den få det. 

 

 Även Wilma beskriver samma situation. Hon skulle gärna jobba i sitt eget tempo, främst i 

matematiken som är det ämne hon gillar bäst. Hon berättar att hon hört om andra skolor där 

eleverna får fortsätta räkna om de är klara med avsnittet i boken, det har Wilma aldrig fått 

göra. Detta har inneburit att trots att Wilma ganska snabbt förstod formler eller resonemang 

kring hur hon skulle räkna ut olika typer av uppgifter, så gjorde hon alla uppgifter i boken för 

att hon inte skulle få massor av tid när hon inte gjorde någonting. Detta har varit Wilmas sätt 

att hantera bristande stöd i undervisningen. Karin däremot har blivit lovad att hon ska få börja 

räkna i gymnasieskolans matematikbok eftersom hon redan är klar med nians kurs. Samtidigt 

har Sandra som går på en annan skola fått veta att hon inte kommer få en svårare bok trots att 

hon har bett om det ända sedan hon gick i årskurs fyra.  
 

Men för där jag gick innan där var det så att då får man en svårare mattebok om man, om det går 

bra men det har jag blivit hindrad till att få innan liksom. (föreställer rösten) ’Nej jag kan inte ge 

dig’ För det var i sexan typ, jag bah ’Jag vill ha en svårare mattebok’ hon bah ’men om jag ger dig 

sjuans mattebok, då måste du ha åttans i sjuan och nians i åttan och så i nian då måste du ha 

gymnasiets mattebok. Så därför kan inte jag ge dig en ny mattebok’ var hennes svar på det. Det 

kändes ju liksom som ett, då får jag inte gå framåt så mycket som jag skulle kunna ha gjort då och 

det är ju lite tråkigt 

 

Sandra, som delvis har ett behov av prestationer, är dock inte nöjd med att få en svårare 

matematikbok. När jag frågar henne om hon skulle vilja avancera upp en klass svarar hon 

väldigt positivt. Hon skulle gärna hoppa över en klass om hon blev tillfrågad, även om hon är 

medveten om att det skulle bli svårare i skolan för att hon missat vissa saker så anser hon att 

det är värt det. Anledningen till detta är att då blir hon klar med grundskolan, gymnasiet och 

universitet tidigare, någonting som Sandra ser som eftersträvansvärt eftersom hon då når 

målet och blir klar tidigare än alla andra.  
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3.2.2 BERIKNING 

En annan form av stöd i undervisningen är berikning som är en form som ligger nära 

accelerationen. Berikning går ut på att istället för ett ökat tempo så ges den befintliga 

läroplanen en större bedd och djup. Då får eleven till exempel fördjupa sig inom ett område 

när den är färdig med det arbetet som alla elever gör, eller så kan eleven få ta del av 

undervisning utanför det som läroplanen tar upp och på så sätt breddas elevens möjligheter till 

kunskap (Persson 1997).   

3.2.2.1 ELEVPERSPEKTIVET – ”FLER PAPPER SOM MAN KAN ÖVA PÅ SÅ MAN KAN DET ÄNNU 

BÄTTRE” 

Alla de elever som deltog i studien hade olika erfarenheter av berikning i undervisningen.  

Vissa av eleverna som till exempel Hanna hade flera gånger under sin skolgång fått olika 

former av berikning i undervisningen fast hon egentligen hade velat få acceleration. Men 

istället för att få arbeta med svårare uppgifter eller fortsätta jobba i sitt eget tempo fick Hanna 

arbeta med extrauppgifter som var på samma nivå som det hon gjort tidigare, någonting som 

hon menade endast hade syftet att fylla ut tiden så hennes klasskamrater fick tid att avsluta 

arbetet också. Hanna var därför både besviken och arg på skolan, hon menade att skolan höll 

henne tillbaka och att hon tvingades hålla samma tempo som resten av sin klass. För att 

utvecklas har Hanna därför läst hemma istället om det som hon är intresserad av, det är den 

strategi som Hanna använt för att bli utmanad och lära sig nya saker.  
 

Jag har fått extrauppgifter som ligger på samma nivå som boken. Eh jag har inte utvecklas 

någonting utifrån det. Så det har gjort att jag suttit mycket hemma och läst vidare. 

 

Även Klara tycker att det känns irriterande och tråkigt att hon inte kan få arbeta med svårare 

uppgifter men för att hon ska ha någonting att göra så får hon extrauppgifter på samma nivå 

som tidigare. Mikaela däremot har ingenting emot att jobba med extrauppgifter som ligger på 

samma nivå som det hon gjort innan. Hon ser det istället som en möjlighet att få repetera det 

som hon tidigare läst så att hon förstår det bättre. Hon tycker att det är skönt att känna att hon 

faktiskt förstår det hon jobbar med och inte hela tiden möta nya utmaningar som hon inte 

riktigt vet hur hon ska lösa.  
 

jag vill inte bara sitta och chilla och inte göra någonting på en lektion för det tycker jag är 

bortkastad tid… Jag känner inte att jag måste vidare, jag, utan jag. Asså när jag kommer dit jag ska 

då tycker jag det är skönt att inte behöva ha press på att nu kör vi nästa sak direkt…kanske göra 

småuppgifter som inte är så, inte bara fördjupa mig stenhårt inom någonting utan, utan kanske bara 
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fortsätta inom det som man har gjort. Fast med andra, typ fler papper som man kan öva på så man 

kan det ännu bättre. 

 

3.2.3 SEPARATION OCH NIVÅGRUPPERING  

En del av stödundervisningen tar sig även uttryck i form av att eleven får lämna ordinarie 

undervisning för att ta del av specialutformad undervisning, kanske tillsammans med andra 

begåvade elever. Detta kallas separation eller pull-out program. En variant av detta är att 

lärarna nivågrupper eleverna i klassrummet, det vill säga eleverna grupperas vid olika arbeten 

efter den nivå de presterar (Persson 1997).  

3.2.3.1 ELEVPERSPEKTIVET – ”DET FINNS INGETING FÖR DE SOM HAR DET ENKELT I SKOLAN” 

Det var väldigt lite tid av intervjuerna som totalt lades ner på att samtala om denna form av 

stöd i undervisningen. Ingen av de elever som intervjuades hade någon erfarenhet av denna 

typ av stöd över huvud taget. Däremot var det flera av deltagarna som pratade om att de skulle 

vilja ha denna typ av stöd. Sandra var en av flera som pratade om att hon skulle vilja 

nivågrupperas vid olika typer av grupparbeten. Hon menade att det var viktigt för att hon 

skulle utvecklas och lära sig saker av de andra i gruppen. Om gruppen istället, vilket är 

vanligare, var uppbyggd av elever som hade olika prestationsnivå resulterade det ofta i att 

Sandra fick göra större delar av eller till och med hela arbetet. För att Sandra skulle få 

utvecklas av grupparbetet menade hon att det var viktigt att få jobba med elever på samma 

nivå. Sandra skulle också gärna få vara med i en grupp för högpresterande elever där dessa 

skulle få möjlighet att utvecklas i enighet med sin fulla potential. Även Linda tar upp samma 

sak i sin intervju. Hon har två olika förslag på hur hon skulle kunna få ut mer av skolan och 

verkligen lära sig någonting där, båda är olika former av separation. Det första är just att 

anordna grupper för elever som har högt studiemotivation så att dessa kan få extra stöd under 

sin utbildning.  
 

det finns jättemånga hjälpgrupper för de som har det svårt men det finns ingenting för de som har 

det enkelt i skolan. Ingenting så att de kan vidareutvecklas eller och det är lika stort fel tycker jag 

för de begränsar min möjlighet att lära mig mer och komma vidare i livet. Och det skyller jag på 

skolan. 

 

Lindas andra förslag tar detta ett steg längre, hon skulle vilja att eleverna delades in i grupper 

utifrån sitt ”läs-tempo”. Detta sett menar hon skulle innebära att all undervisning kunna 

anpassas bättre så att hon skulle hinna lära sig mer istället för att begränsas av andra 
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klasskamraters läs-tempo. Linda förstår att detta skulle kunna bli problematiskt men hävdar 

samtidigt sin rätt att få lära sig saker, något som hon ser som skolans primära uppgift 

gentemot henne.  
 

Det, det är både elakt och inte elakt att säga så. Men jag tycker att man borde dela upp grupperna i 

de som har högre läs-tempo och de som inte har det. Och det skulle säkert många tycka var 

jättedumt, att det skulle vara diskriminerande och så men det är ju lika diskriminerande att låta de 

som har högre studietempo gå i samma klass som de som har ett lägre och som inte får lära sig det 

de skulle kunna gjort. Och det är därför jag är ganska arg på skolsystemet just nu 

3.2.4 AVSAKNADEN AV STÖD  

Detta avsnitt tar upp delar av det som deltagarna i denna studie har tagit upp om bristen på 

stöd i skolan och de strategier som inte nämnt innan som de då använt för att hantera detta.  

3.2.4.1 ELEVPERSPEKTIVET – ”DET ÄR BÄTTRE ATT SKRIVA FÖR MYCKET ÄN FÖR LITE” 

När vi under intervjuerna har samtalat om stöd har den största delen handlat om att dessa 

elever känner att de inte får något eller inte tillräckligt med stöd och att de känner att de inte 

utmanas i skolan. Detta tar sig uttryck på lite olika sätt, men det har till exempel handlat om 

att när de är färdiga med uppgifterna inom ett specifikt ämne så tar det slut där. För att eleven 

då ska ha någonting att göra på lektionen och inte sitta sysslolös får eleven istället jobba med 

uppgifter i andra ämnen. I språkämnen får eleverna ofta antingen fortsätta bearbeta sin text 

eller läsa en bok, någonting som Klara förvisso säger kan vara utvecklande men inte alltid. 

Istället vill hon ha friare uppgifter som gör det möjligt för henne att själv vara kreativ och inte 

låsas fast vid en ram eller ett mönster. Klara tror dock att lösning på problemet egentligen 

handlar om resurser i skolan. Hon menar att för att alla elever ska kunna utvecklas utifrån sina 

förutsättningar behövs färre elever på fler lärare, annars är det svårt att individanpassa 

undervisningen.  
 

då säger jag att man skulle behöva vara färre lärare på färre elever, eller fler lärare på färre elever. 

För att man behöver kunna och inte kanske bara ge uppgifter som är såhära en samma uppgift till 

alla utan det är bättre att jobba mer individuellt 

 

Ett annat sätt att hantera att uppgifterna i skolan egentligen inte är så utmanade som de skulle 

behöva göra är att intala sig att uppgifterna är svårare och kanske mer avgörande än de 

egentligen är. Sara berättar att hon brukade lägga ner massa tid på att plugga, tid som hon nog 
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egentligen inte skulle behöv ha lagt ner och ändå fått samma resultat eftersom hon annars inte 

skulle haft någonting att göra.  
 

det var lättare att klara av uppgifter…Men, men då tror jag att då gjorde jag kanske sakerna större 

utmaningar än vad de var. Att ja men man ville att det ska gå bra. 

 

Även Hanna gör uppgifterna mer innehållsrika och omfattande än vad de kanske skulle 

behöva vara. Samtidigt säger hon att hon tycker det är svårt att veta hur mycket som är 

tillräckligt bra så därför gör hon gärna mer än nödvändigt. Dock är Hanna en av de som säger 

rakt ut att hon inte tycker skolan är utmanade alls.  
 

sen så kanske jag lägger lite för mycket tid på vissa saker ibland ehm men ja det är väl som det är. 

För jag, eftersom att betygskriterierna är så himla otydliga nu, så vet vi inte vad som räcker och 

inte räcker så det är bättre att skriva för mycket än för lite. Ser jag det som. Och då skrev jag 21 

sidor om hur Sverige styrs (skrattar). Ja den var lång och min lärare suckade säkert, jag tror inte 

ens hon läste hela. Det gjorde hon säkert inte 

 

Alla deltagare i studien säger att de inte tycker om att bara sitta still och inte ha någonting att 

göra och då gäller det att hitta sätt att hålla sig sysselsatt på när de egentligen är klara. De 

försöker då hitta olika sätt att hålla sig sysselsatta på eller strategier för att fortsätta att 

utmanas i skolan. Detta har bland annat visat sig ta uttryck genom att eleverna gör arbetena 

svårare eller mer omfattande än vad de behöver vara eller att de hjälper sina vänner med de 

arbeten som de gör så att de inte ska sitta sysslolösa.  

3.3 SAMMANFATTNING AV RESULTATET  

3.3.1 MOTIVATION 

Resultatet av den studie som genomförts har visat att alla de grundläggande behov som 

presenterats i teorin kan ta sig uttryck som inre och yttre motiv. Behovet av prestationer kan 

ta sig uttryck i form av en inre motivation att utvecklas, en positiv känsla av tidigare 

prestationer eller en press som driver på även andra att prestera. De yttre motiven vid behovet 

av prestationer tar sig istället utryck i form av en strävan, en strävan mot en karriär, höga 

betyg eller någon annan form av mål.  

   Det inre motivet för behovet av makt har i denna studie visat sig ta uttryck i form att söka 

en känsla av kontroll och det yttre motivet har främst visat sig handla om att vinna tävlingar 

och känna känslan av makt genom att vara bäst.  
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   Även den sista kategorin från teorin, behovet av intimitet, kunde delas in i inre och yttre 

motiv där de inre motiven handlar om en känsla av bekräftelse från vuxna i elevens 

omgivning så som föräldrar och lärare och det yttre motivet handlar om att hjälpa andra och 

för att kunna göra det krävs det att individen kan mer.  

   Den andra delen av detta resultat behandlade frågan om stöd i undervisningen för de 

högpresterande eleverna här presenterades elevernas syn på de fyra kategorierna; acceleration, 

berikning, separation och nivågruppering samt bristen på stöd. Resultatet visade att deltagarna 

i denna studie har fått det stöd som de upplever att de har behov av istället har de fått arbeta 

med vad de anser som överflödiga uppgifter eller fått hjälpa sina klasskamrater. För att 

hantera detta har dessa elever utvecklat strategier som att göra uppgifterna mer utmanande än 

vad de är, förklarat ”överflödiga uppgifter” med att de ger en möjlighet att repetera eller sätt 

skolan som ett nödvändigt ont och använd fritiden för att utvecklas och lära sig mer.  
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4. DISKUSSION 
Detta kapitel innehåller först en diskussion som behandlar den metod som valdes för att 

genomföra studien som låg till grund för denna uppsats. Här diskuteras den vetenskapliga 

förankringen, metodval, urval, etiska dilemman och den analys som genomförts av materialet. 

Efter metoddiskussionen följer ett avsnitt där resultatet från studien diskuteras. Det första 

delen diskuterar de högpresterande elevernas motiv och vilken betydelse det kan ha för 

undervisningen. Det andra delen diskuterar det stöd i undervisningen som de högpresterande 

eleverna får respektive inte får. Diskussionen fortsätter sedan att behandla de strategier som 

de högpresterande eleverna har för att hantera situationen när de inte får någon form av stöd i 

undervisningen. Avslutningsvis diskuteras även skolans demokratiuppdrag i relation till de 

högpresterande elevernas beskrivning av grupparbeten och stöd i undervisningen.  

4.1 METODDISKUSSION 

4.1.1 DISKUSSION KRING VETENSKAPLIG FÖRANKRING, METODVAL OCH URVAL 

Eftersom denna uppsats tar sin utgångspunkt i den hermeneutiska vetenskapsteorin får även 

metoddiskussionen inledas med lämpligheten kring detta beslut. Hartman (1998/2004) 

beskriver hur olika människor kommer kunna tolka samma data på olika sätt eftersom de 

grundar sin tolkning på olika förförståelse. Thurén (2007) presenterar då kritiken mot detta 

där frågan ställs hur vi då kan veta att något är korrekt tolkat? Finns det någon säkerhet i det 

resultat som presenteras? Kan detta ses som sant? Det som jag anser är viktigt att komma ihåg 

i denna kritik är att den tar sin utgångspunkt i positivismen som har en annan syn på vad som 

kan anses vara sant jämfört med den hermeneutiska synen på sanning. Därför anser jag att 

denna kritik blir svårt att bemöta då dessa hållningar på ett sätt tar sin utgångspunkt i två olika 

paradigm. Samtidigt är denna kritik viktigt att bemöta. Hur säkerställer jag att den tolkning 

som gjorts i denna studie är en tolkning som överensstämmer med uppfattningen hos de 

personer jag intervjuat? De personer som deltagit i denna studie har fått tagit del av den 

transkribering som gjorts från den intervju de deltog i. Det har också varit viktigt för mig att 

hålla mig nära ursprungsmaterialet, det vill säga ljudupptagningarna och transkriberingarna 

från intervjuerna, därav har exempelvis många citat från transkriberingarna presenterats i 

resultatet.  

   Baserat på att den hermeneutiska vetenskapsteorin handlar om att undersöka andra 

människors livsvärldar (Hartman 1998/2004) valde jag en kvalitativ metod för att genomföra 

min studie, närmare bestämt kvalitativa intervjuer. Rienecker och Stray Jørgensen (2008) 
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beskriver att bristen med kvalitativa metoder är att antalet deltagare i studien ofta blir färre än 

vid kvantitativa studier eftersom det handlar om att undersöka människors uppfattningar. 

Detta leder till att kan vara svårt eller omöjligt att dra korrekta generella slutsatser utifrån sitt 

resultat (Rienecker & Stray Jørgensen 2008). Om detta syntes vara ett problem anser jag att 

detta kan lösas med en kompletterande kvantitativ studie i form av exempelvis en enkät. Detta 

är någonting som hade kunnat genomföras i denna studie också men som valdes bort eftersom 

jag ansåg att det utifrån den angivna tiden kunde bli svårt att genomföra två olika studier, 

analysera dess material och presentera detta. 

   Det finns olika sätt som kvalitativa studier kan genomföras på, i detta fall valdes formen 

kvalitativa intervjuer. Motivet till detta var att jag ville att varje enskild deltagare skulle få 

fullt utrymme under tiden vi hade att samtala med varandra. Någonting som jag tror kan bli 

problematiskt om metoden fokusgrupper används istället, är att det finns en risk att en 

deltagare måste begränsas för att de andra ska få komma fram med sin talan, eller att 

deltagarna i gruppen avbryter varandra så att viktiga aspekter går förlorade i samtalet. Vid 

intervjuer är det istället endast frågan om ett samspel mellan två personer, där den ena är 

personen som intervjuar, någonting som jag tror minskar risken för avbrott i samtalet. I 

förhållande till min studie kan jag i efterhand se att det var viktigt då alla som intervjuats var 

personer som är vana att vara ledare i en grupp, de är vana att ta plats och detta kan jag se 

innefatta en ökad risk för att de bland annat skulle kunnat avbryta varandra.  

   Jag är också medveten om att det är viktigt med en trygghet hos personerna som deltar i 

studien så att de vågar samtala om, och beskriva sina erfarenheter och upplevelser av sin 

livsvärld. Därför ansåg jag att det var en fördel att använda bekvämlighetsurval eftersom 

deltagarna då känner mig och har förtroende för mig vilket gör det lättare att föra ett samtal 

och ökar chansen att deltagarna svarar uppriktigt på frågorna. För att öka denna känsla av 

trygghet valde jag också att genomföra intervjuerna i de lokaler där den ungdomsverksamhet 

håller till, från vilken jag har fåt kontakt med deltagarna i studien. En annan fördel med 

bekvämlighetsurval är att denna studie hade en väldigt begränsad tidsomfattning och ekonomi 

vilket krävde att det var relativt enkelt att få kontakt med deltagare till studien. Nackdelen 

med detta är att resultatet riskerar att inte ha samma bredd som hela populationen (Hartman 

1998/2004) ”högpresterande elever”, samtidigt gör denna uppsats inte anspråk på att vara 

generaliserande i någon form. Hade denna uppsats haft ett sådant anspråk hade ett annat urval 

och även en annan metod varit lämpligare men med hänsyn till syftet och det anspråk som 

denna uppsats gör anser jag att metodval och urval var lämpligt för studien som genomfördes. 
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   Ytterligare en aspekt i frågan om urvalet var att alla deltagare i studien är flickor. Detta är 

någonting som kan ha påverkat utfallet i resultatet och kanske hade resultatet sett annorlunda 

ut om halva gruppen hade varit pojkar eller om hela gruppen varit pojkar. Detta är svårt att 

spekulera i, samtidigt vill jag poängtera att jag med denna studie inte endast vill fokusera på 

gruppen högpresterande flickor utan på högpresterande elever som grupp. Det föll sig dock så 

i mitt fall att endast flickor fanns att tillgå under den begränsade tid som jag hade att hitta 

deltagare till denna studie. Detta är den enda anledningen till att det inte finns några deltagare 

som är pojkar med i denna studie. Detta skulle kunna ses som en brist hos den studie som 

genomförts och till viss del är det kanske det. Samtidigt vill jag poängtera att jag sökt att 

studera fyra individers upplevelser och beskrivningar och sökt att finna en homogen grupp 

utifrån de förutsättningar som fanns att tillgå. Som exempel så är inte alla deltagare samma 

ålder och alla går inte heller på samma skola. Däremot skulle även jag gärna sett att minst en 

av deltagarna i studien varit pojkar, någonting som dock inte var möjligt vid genomförandet 

av denna studie.  

4.1.2 ETISK DISKUSSION 

Det första etiska ställningstagandet som presenterades i den etiska delen i metodavsnittet var 

avvägningen mellan risk och vinst vad gällande metodval. Risken med att använda intervjuer 

som metod är att det under intervjun kan uppkomma frågor som berör områden som kan vara 

känsliga för deltagaren. Fördelen med denna form är bland annat att risken för att deltagarens 

resonemang avbryts är mindre om det endast är en deltagare intervjun. I ljuset av resultatet 

från den studie som genomförts anser jag att detta var en korrekt vald metod. Fyra olika 

individer har fått berätta om sina upplevelser av att vara en högpresterande elev. Vid ett 

tillfälle uttryckte en av deltagarna att de upplevde det som jobbigt att tänka på framtiden 

eftersom hon inte visste vad hon ville arbeta med men hon kände sig tvungen att komma på 

det snart. Vid detta tillfälle hanterades denna reaktion med att en ny fråga ställdes och ämnet 

lämnades åt sidan, samtalet fortsatte sedan och deltagaren var fortsatt öppen med sina svar. 

Utöver detta har deltagarna under intervjuerna inte uttryck någon form av obehag under 

intervjuernas gång eller efter att intervjuerna var klara.  

    En annan etiskt aspekt av detta var att jag använde mina kontakter från en 

ungdomsverksamhet för att hitta personer som kunnat delta i denna studie. Här uppstod en 

dubbelroll i form av mig som ledare i denna ungdomsverksamhet och mig som ansvarig för 

denna studie som har etiska aspekter till sig. Nackdelen med att jag var aktiv ledare i den 

ungdomsverksamhet från vilken jag plockade mitt urval var att det uppstod en viss konflikt 
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mellan dessa två roller. Denna konflikt bestod av att jag som ansvarig för studien har ett 

intresse att undersöka en viss sak, ett intresse att genomföra och avsluta min studie inom den 

angivna tidsramen och att jag som ledare i ungdomsverksamheten har ett intresse för 

gruppens bästa. Alla grupper ser olika ut och har olika förutsättningar men i denna specifika 

grupp visade det sig vara känsligt att plocka ut några få för att delta i denna studie. Detta 

resulterade i att vi inom ramen för ungdomsverksamheten fick anordna samtal med 

ungdomarna om utifrån vilka aspekter de värderar sig själva samt förklara bakgrunden till 

denna studie och motiven varför endast ett fåtal fick delta. Den etiska diskussionen fokuserar 

ofta på deltagarna och hur de påverkas av att vara en del av studien, men i detta fall hade 

studien störst negativ inverkan på de människor som fanns runt deltagarna och som inte själva 

var med i studien. Utifrån denna aspekt kvarstår då frågan om urvalet inte borda ha tagits 

någon annanstans ifrån? Detta går inte att svara på eftersom det kan finnas andra eller 

liknande konsekvenser i andra gruppkonstellationer också. Däremot är detta en etisk aspekt 

som bör betraktas i framtida studier, kanske speciellt vid studier av högpresterande elever. 

Frågan om vilken effekt det får för deltagarens omgivning att denna väljs ut att delta i en 

studie för att det går bra för den personen, för att den är högpresterande? Fördelen med att jag 

hade denna dubbla roll är att deltagarna i studien redan kände sig trygga med mig. Det finns 

en tidigare relation i form av ledare och ungdom, vilket jag tror bidrog till att deltagarna i 

studien i större utsträckning vågade berätta för mig om sina upplevelser och sina tankar kring 

olika aspekter av sitt liv. Detta minskade också risken för att de inte fullt ut vågade säga vad 

de tyckte eftersom intervjuerna blev inspelade. Att alla deltagare i studien ska känna sig 

trygga, både med miljön och med mig har varit viktigt för mig, för att öka chanserna till 

uppriktiga svar.  

   I övrigt har jag varit tydlig med för deltagarna vad studien har för syfte, att de deltog i 

denna studie frivilligt och att de hade möjlighet att avsluta sitt deltagande om de någon gång 

under arbetet med denna studie kände att de ångade sitt deltagande.   

4.1.3 DISKUSSION OM TRANSKRIBERING OCH ANALYS AV EMPIRI 

Vid sammanställningen av detta arbete användes en ordagrann transkriberingsmetod där hela 

intervjuerna transkriberades ord för ord med undantag för bland annat bekräftelseord. Detta 

resulterade i ca 60 sidor text som var den empiri som sedan analyserades utifrån angivna 

teorier. Nackdelen med transkriberingsmetod är att den kräver mycket tid för att lyssna 

igenom och transkribera hela materialet. Det resulterar också i att stora delar av det material 

som transkriberats inte är användbart för analysen eftersom deltagarna i studien talar om 
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många saker som inte är relevanta för den analys som gjorts. Fördelarna med denna metod är 

att den ger en möjlighet för mig som ska analysera materialet att verkligen sätta mig in i, lära 

mig och kunna materialet. Efter att ha spenderat flera dagar med att transkribera upplevde jag 

att jag kände till i mycket större utsträckning vad de olika deltagarna i min studie hade sagt. 

Det minimerar också risken att jag inför att jag ska analysera materialet missar viktiga 

aspekter i det som sägs för att jag bara lyssnar igenom hela och endast transkriberat valda 

delar. Dessa argument för att transkribera hela materialet ansåg jag som tillräckligt för att 

genomgå denna något mer omfattande process än om jag endas transkriberat valda delar av 

materialet.  

   Vid analysen av min empiri kopplade jag och kategoriserade mitt material i stor 

utsträckning i enhet med den teori som legat till grund för min analys. Detta ledda till att mitt 

resultat blev väldigt styrt av teorin som användes. Risken med detta är att väsentliga aspekter 

i min empiri plockas bort från resultatet då det inte anses passa in i teorin. Jag har vid 

användandet av min teori valt att fokusera på ett antal aspekter i mitt material vilket resulterat 

i att stora delar av empirin inte presenterats här. Dessa delar har av mig inte ansetts som 

relevanta för denna studie, men hade kunnat ses som det med en annan teori. Ytterligare ett 

steg i risken att resultatet till stora delar bekräftar teorin är att de delar av empirin som talar 

emot teorin sorteras bort i analysprocessen. Jag är medveten om att detta kan och säkerligen 

har skett även i detta fall. Samtidigt är teorin nödvändig för att förstå resultatet utifrån ett nytt 

perspektiv och inte enbart som citat utan en koppling till varandra. Teorin blir här den 

koppling som ger empirin mening och samtidigt som det är en brist att resultatet är så tydligt 

kopplat till teorin anser jag ändå att de teorier som används varit nödvändiga för att förstå 

resultatet.  

   I resultatet valde jag även att använda mig av fler pseudonym än deltagare någonting som 

bär med sig både för- och nackdelar. En av nackdelarna med detta var är att resultatet kan 

uppfattas som mer omfattande än vad det egentligen är. I detta fall ger resultatet uttryck av att 

innefatta tio personers beskrivningar fast resultatet endast baseras på intervjuer med fyra olika 

individer. Fördelen med detta är att skyddet av dessa individers identitet stärks då deras 

berättelser delas upp på olika namn. Detta minskar risken för att en läsare ska kunna 

identifiera en enskild deltagare i studien någonting som jag uppfattade vara av större vikt. Jag 

har dessutom genomgående i denna uppsats förklarat att resultatet endast grundar sig på fyra 

individer detta för att minska risken för att någon uppfattar resultatet som mer omfattande än 

vad det är.  
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4.2 RESULTAT- OCH ANALYSDISKUSSION 

4.2.1 MOTIV FÖR HÖGPRESTERANDE ELEVER 

Resultatet för denna studie visar att högpresterande elever kan ha alla de tre största motiven, 

prestation, makt och intimitet, som främsta motiv till varför de presterar i skolan. Dessa blir 

därför viktiga faktorer för lärare att förstå för att få en bättre inblick till varför dessa elever 

presterar i skolan. Jag har i mitt resultat identifierat och sorterat mitt material utifrån att dessa 

tre kategorier kan ta sig form av inre och yttre motiv. De elever som har behovet av prestation 

som motiv beskriver ett behov av att utvecklas och bli bättre utan egentligt mål, men det kan 

också handla om ett behov av att prestera för att kunna nå både långsiktiga och kortsiktiga 

mål, i enighet med Larsen och Buss (2008). Eleverna med behov av makt uttrycker en vilja att 

leda andra, att ha kontroll över situationer och arbeten samt ett behov av att vinna tävlingar 

även detta i enighet med Larsen och Buss. För att eleverna ska vinna mandatet att få leda en 

grupp vid exempelvis grupparbeten behöver dessa elever bevisa att de är kompetenta och 

kunniga därför blir delvis behovet av makt en faktor till varför dessa elever presterar i skolan. 

Det sista motivet, behovet av intimitet, har i denna studie visat sig ta uttryck i form av att 

dessa elever delvis vill kunna använda sina kunskaper för att hjälpa sina vänner i klassrummet 

och delvis som ett sätt att få bekräftelser från andra. Behovet av intimitet handlar alltså främst 

om sociala frågor och aspekter i enighet med det som Giota (2010) säger i sin artikel. 

Samtidigt är den bild som presenterats en hårdragen och generaliserande bild, där 

ytterligheterna av resultatet har presenterats, för att göra det tydligt för läsaren. Det är därför 

viktigt att komma ihåg det som Larsen och Buss (2008) tar upp om människans komplexitet. 

Alla människor drivs av flera motiv och flera behov, det går därför inte att entydigt uttala sig 

om hur en person med behov av prestationer är eller kommer att vara. Samtidigt tror jag att 

det som lärare är viktigt att vara medveten om att det finns olika motiv som driver eleverna i 

skolan. Genom att läraren lär känna sina elever och identifierar vilka behov som motiverar 

dem anser jag att det kan bli lättare att utforma undervisningen så att den blir intressant och 

motiverande för eleverna. Om en elev tillexempel motiveras av behovet av makt kan det 

kanske vara intressant att läsa och göra ett arbete om exempelvis härskartekniker, detta skulle 

kunna användas i ämnen som svenska och engelska men även samhällskunskap för att arbeta 

med demokrati. Samtidigt är det viktigt att varje enskild lärare ser till sin grupp med individer 

och utformar undervisningen utifrån deras situation.  

   Ytterligare en sak som jag finner intressant med resultatet är att oavsett vilket av motiven 

deltagarna i studien har som sin primära finns det ändå en gemensam nämnare för alla dessa 
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högpresterande elever. Det är Wallströms (2010) beskrivning av en högpresterande elev som 

är intresserad av att lära sig, kan svaret på frågorna och har förutsättningar för att få höga 

betyg i skolan. Samtidigt anser jag att det är viktigt att komma ihåg att denna grupp elever, 

som alla grupper, är en komplex och heterogen grupp med olika behov och olika 

förutsättningar, alla högpresterande elever än en egen individ. Frågan är hur skolan tar hand 

om dessa elever och om skolan på denna punkt verkligen svarar upp mot vad läroplanen säger 

om att alla elever ska få det stöd i skolan som det har behov av?  

4.2.2 HÖGPRESTERANDE ELEVERS STÖD I SKOLAN  

Resultatet från studien visade att vissa av de högpresterande eleverna i denna studie hade 

någon form av erfarenhet av stöd i undervisningen, den vanligaste var berikning av 

undervisningen. Önskemålet från deltagarna själva var främst att få accelererande stöd och då 

främst att få arbeta snabbare i sin egen takt, att till och med få ”gå upp” en klass, eller att få 

nivågrupperas för att på så sätt kunna lära sig av andra elever som har samma 

studiemotivation och lästakt som de själva. Alla deltagare uttryckte dock att det vanligtvis 

inte får någon form av stöd utan får istället vara ”hjälplärare” eller arbeta med ordinarie 

undervisning i ett annat ämne. Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning, både 

Persson (1997), Wahlström (2010) och Dunér & Törestad (1980) har alla i sina studier 

kommit fram till att särbegåvade och högpresterande inte får det stöd de har behov av i 

skolan. Detta leder till att dessa ungdomar antingen förlorar delar av sin lust att lära, 

någonting som läroplanerna säger att skolan ska verka för att stärka hos eleverna(Lgr11, 

Gy11), eller förlorar förtroende för skolan och istället lär sig nya saker i olika verksamheter 

på fritiden. Därför håller jag med Pettersson (2011) som säger att den svenska skolan måste 

vända sig ut i världen och lära sig av andra skolor i andra länder om vilken form av stöd de 

ger till sina högpresterande elever.  

    Några av deltagarna i studien pratade ju ändå om att de i vissa fall fick någon form av stöd. 

Detta var främst genom berikning men även någon form av acceleration förekom vid enstaka 

fall. Problemet med denna form av stöd och även den form av stöd som deltagarna 

efterfrågade är att tidigare forskning har visat att denna form ger väldigt lite utdelning i form 

av bland annat resultat för dessa elever (Ziegler 2010). Det blir därför svårt att motivera 

varför högpresterande elever skulle få denna form av stöd i undervisningen, samtidigt kvarstår 

behovet hos dessa elever. Jag tror därför att det blir viktigt att arbeta med det som Wahlström 

(1995) beskriver som divergent pedagogik där eleverna får angripa ett område utifrån den 

nivå det befinner sig på, alla elever får en liknande eller samma uppgift men uppgiften har 
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inte ett rätt svar och kan i sig individualiseras utifrån den nivå eleven befinner sig på. Jag 

anser att det är viktigt med en mångfald i klassrummet, samtidigt som det är viktigt att alla 

känner sig utmanade. Den stora frågan för skolan är väl egentligen hur vi sammanför frågan 

om skolan som ett demokratiskt rum där alla värderas lika och skolan som en plats för 

eleverna att utmanas? Jag anser att en del av svaret ligger i det som Wahlström (1995) 

beskriver om det behöver vara fler lärare på färre elever för att alla elever ska kunna bli sedda 

och skolan ska kunna nå läroplanens mål.  

4.2.3 STRATEGIER FÖR ATT HANTERA AVSAKNADEN AV STÖD 

Nästan alla deltagare i studien beskrev på olika sätt att de inte blir utmanade i skolan, för vissa 

var detta någonting som upprörde dem mer än för andra men frågan är hur deltagarna hanterar 

olika situationer där de inte får extra stöd i skolan när de upplever att de är färdiga med 

ordinarie uppgifter. En strategi som kan identifieras i resultatet är det som Wilma beskriver 

när hon, trots att hon förstår ett moment gör alla uppgifter tillhörande momentet för att inte bli 

sysslolös. Jag förstår Wilmas beteende som ett sätt att antingen inte vara den besvärliga 

eleven som stör och kräver svårare uppgifter och nya utmaningar från läraren eller så vet hon 

att hon inte får några nya uppgifter och för att hon ska ha någonting att göra, gör hon hellre 

uppgifterna hon vet hur hon ska lösa. Frågan är hur läraren ska hantera om denna situation 

uppstår? Jag anser att det delvis handlar om det som Wahlström (1995) beskriver som 

divergent pedagogik där eleven kan utmanas på nya nivåer med utgångspunkt i samma 

material som övriga elever använder. Detta kräver mer av pedagogen, att våga frångå 

läroböcker och utforma eget material och uppgifter, men jag anser att det är en nödvändighet 

för att möta dessa elever.  

   En annan strategi som beskrivs i resultatet är det som Hanna beskriver där hon är så arg och 

så besviken på skolan att hon bildat sig uppfattningen att om hon ska lära sig någonting får 

hon läsa på det hemma. Hon gör det som läraren säger åt henne att göra men lusten att lära 

kommer inte från skolan utan utanför skolan. Jag anser att det är bra att Hanna fortfarande har 

en lust att lära och hon utmanar sig själv utanför skolan istället för det som Persson (1997) 

beskriver om elever som tappar lusten att lära på grund av skolan. Samtidigt anser jag att det 

är skolan och lärarens uppgift att uppmuntra Hanna i denna lust. Som lärare handlar det om 

att se till sina högpresterande elever och förse dem med utmaningar och motivera de uppgifter 

de får så att det upplevs meningsfullt av eleven.  

   Ytterligare en strategi som kan identifieras i resultatet är den som både Sara och Hanna 

använder som går ut på att göra uppgifterna mer omfattande än vad läraren kräver. Genom att 
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lägga ner mer kraft och energi på en uppgift än nödvändigt använder sig dessa individer av 

skolans uppgifter men omformar dem så att även de ska bli utmanade av uppgifterna. Åter 

igen anser jag att detta skulle kunna ingå i uppgiften istället för att bli någonting som dessa 

elever gör för att inte bli klara allt för fort om läraren utvecklade arbetssätten i klassrummet 

till att kunna utvecklas till den nivån som eleven befinner sig på i enighet med Wahlströms 

(1995) beskrivning. Med en divergent pedagogik kan läraren möta både högpresterande elever 

och elever som behöver stöd för att uppnå målen med samma utgångspunkt så att eleven kan 

lägga arbetet på den nivå som eleven upplever att denne klarar av.  

4.2.3 FRÅGAN OM DEMOKRATI 

En central aspekt som deltagarna i studien tar upp flera gånger är hur de hanterar 

grupparbeten, ett arbetssätt som blir relevant oavsett vilket motiv en elev har för att prestera. 

För att hantera grupparbeten använde sig deltagarna av olika strategier. Vid behov av 

prestation beskrevs bland annat hur Linda pressar sina gruppkamrater till att prestera vilket 

ibland leder till att kamraterna protesterar och Linda får göra uppgiften själv. Vid behov av 

makt beskrevs istället hur deltagarna vill kontrollera situationen och styra gruppdeltagarna 

för att försäkra att resultat uppnås och vid behov av intimitet vill deltagarna ta på sig mer 

arbete än sina klasskamrater för att på så sätt bli uppskattade och stärka relationen. I alla dessa 

tre anser jag dock att det finns en problematik i att det saknas ett demokratiskt perspektiv. För 

alla dessa blir viljan att uppnå höga resultat för att på så sätt tillfredsställa olika behov så stor 

att det går ut över den demokratiska processen i gruppen. Ett konkret exempel på detta är det 

Helen beskriver är hon talar om grupparbeten:  
 

för mig brukar det bli så att jag blir den som får ta ledarrollen. För att jag tycker att ingen annan 

sköter den om de får vara det så. Hur det än blir så blir det så att jag delar upp. Jag, jag tar ofta lite 

mer än de... Jag styr gärna lite hur det ska se ut. Och jag har svårt, jag vill gärna göra allt själv 

även om man inte ska det. Men jag, jag gillar inte grupparbeten egentligen, jag vill sitta själv med 

mitt och skriva för då blir det på mitt sätt. 

 

Helen är medveten om att hon egentligen inte borde styra så mycket som hon gör, hon är 

medveten om att hon egentligen inte borde göra arbetet själv utan det är någonting som 

gruppen ska göra gemensamt. Hennes dilemma ligger dock i att hon vet att hon också vill 

uppnå höga resultat och det bästa sättet att säkerställa detta är genom att göra så mycket av 

arbetet som möjligt själv. Då kan hon vara säker på att det blir gjort, att hon är nöjd med 

resultatet och att hon kan det hon ska. Eftersom kraven på prestation och resultat är så höga 
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från dessa individer kan det innebära att de även ställer höga krav på sina gruppkamrater och 

driver på dem vilket kan skapa dålig stämning i gruppen, eller så kan de göra arbetet själva. 

Jag ställer mig frågande till om detta kan vara en produkt av att eleverna har ett för stort fokus 

på resultat? Skolan har ett kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag, kanske kan det vara så 

att de kvantitativa, mätbara kunskaperna, för att de är lätta att bedöma och för att de tydligare 

står beskrivna i ämnes och kursplaner har fått större vikt i skolan. Det skulle kunna innebära 

att de demokratiska kunskaperna får stå tillbaka på grund av detta och att eleverna inte ser 

syftet med att arbeta demokratiskt i grupp för det visar sig ju inte i det slutgiltiga resultatet. 

Min nästa fråga blir därför: Hur ska läraren kunna visa eleverna vikten av att arbeta 

demokratiskt och lära sig processen i grupp? Denna fråga tror jag är viktig, i ett samhälle där 

allt går snabbare och snabbare, kraven ökar på alla områden och mätbarhet är det som räknas 

måste de demokratiska värdena bli tydligare i samhället och i skolan.  

   En annan demokratisk aspekt som lyfts i detta arbete är frågan om stöd. Linda beskriver 

detta under vårt samtal. Hon menar att det är odemokratiskt att hon inte får möjlighet att 

utvecklas utifrån sin fulla potential när några av hennes klasskamrater som har det svårt i 

skolan får det, hon kallar det till och med för diskriminerande. Hon ifrågasätter vad som är 

demokratiskt med att hon hålls tillbaka och tvingas läsa med elever som drar ner på tempot i 

skolan:  
 

Det, det är både elakt och inte elakt att säga så. Men jag tycker att man borde dela upp grupperna i 

de som har högre lästempo och de som inte har det. Och det skulle säkert många tycka var 

jättedumt, att det skulle vara diskriminerande och så men det är ju lika diskriminerande att låta de 

som har högre studietempo gå i samma klass som de som har ett lägre och som inte får lära sig det 

de skulle kunna gjort. Och det är därför jag är ganska arg på skolsystemet just nu 

 

I detta citat finns även den spänning som bland annat Person (1997) beskriver om att Sverige 

har varit ett land som länge värnat om demokratin och i detta har en bild formats om att ingen 

får vara mer framgångsrik en någon annan. För i en demokrati bör alla få samma möjligheter 

att nå lika långt och om någon har lätt för att ta sig dit ska denne inte heller få hjälp att nå 

längre, det är odemokratiskt. Jag tror att det är ur detta som bland annat myten om att 

högpresterande elever klarar sig själva och inte behöver stöd i skolan som Laine (2010) 

beskriver. Problemet är att detta som sagt är en myt, och läroplanen säger inte heller att alla 

elever ska nå lika långt, alla elever ska nå målen, men när detta har gjorts ska alla elever nå så 

långt som möjligt utifrån sin egen förmåga (Lgr 11).  
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   Detta har varit en stötesten i diskussionen om skolan länge, både Persson (1997) och 

Wahlström (1995) beskriver hur synen på att skolan ska vara jämlik har handlat om att ge 

stöd åt de elever som har haft svårt att lära sig eller riskerat att inte nå målen. Jag anser att det 

är viktigt att ge stöd åt de elever som riskerar att inte nå målen, självklart ska de få tillgång till 

specialutformad undervisning som kan hjälpa dem att klara skolans krav. Samtidigt finns det 

en viktigt poäng i det som Persson säger nämligen att det finns fler elever än de som har svårt 

i skolan som har särskilda behov. Därför är det viktigt att skolan ger stöd och stöttning till de 

elever som det går bra för i skolan. Detta stöd behöver delvis ta sig uttryck i form av 

specialutformad undervisning så att dessa elever utmanas och utvecklas i enighet med 

läroplanen men kanske behöver stödet även ta sig ett annat uttryck. När Anna beskriver hur 

hon ibland pressar sig själv så långt att det blir jobbigt och hon får ångest men inte kan sluta 

då funderar jag på vad skolan har för ansvar att ta hand om dessa elever. Hur rimmar det med 

demokratiuppdraget att elever pressar sig själva så hårt att prestera att de mår dåligt av det? 

Kanske är det inte lärarens arbete, kanske är det delvis det, oavsett kan samhället och skolan 

inte blunda för problemen som dessa elever genomgår. Här skulle jag gärna se att forskning 

tog vid, för att exempelvis studera vilket stöd det finns för dessa elever när deras behov för 

prestation, makt och/eller intimitet går så långt att de inte längre mår bra av det. Vilket stöd 

ger skolan då?  
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5 SLUTSATS  
Denna uppsats har visat att det finns olika utgångspunkter för de motiv som ligger till grund 

för högpresterande elevers insatser i skolan. Denna uppsats kan inte ge några generella 

slutsatser om alla högpresterande elever men jag vill poängtera att gruppen högpresterande 

eleven inte är en homogen grupp, det finns inte en ensidig ram i vilken högpresterande elever 

passar in. Därför anser jag att det är viktigt som lärare att ta sig tid att lärare känna sina elever 

för att på så sätt kunna utgå från varje individ i utformandet av undervisningen. Stödet för 

högpresterande elever måste bli en fråga som personalen i skolan inte lämnar oberörd. Varje 

lärare och varje skola bör känna till olika arbetsformer som fungerar för att utmana de elever 

som är högpresterande utan att övriga elever känner sig förbisedda. Detta är en viktig 

didaktisk fråga, hur utformar läraren undervisningen att vara utmanande för alla elever? 

Högpresterande elever bör inte själva behöva utforma egna strategier för att finna sin lust att 

lära, utmanas eller lära sig nya saker, det bör ske genom ett samarbete med skolan där läraren 

får vara ett stöd och ett bollplank för eleven. För att skolan och dess personal ska klara av alla 

de krav som finns i fråga om dokumentation, individualisering och så vidare, behöver skolan 

få mer resurser, fler lärare på färre elever, fler specialpedagoger som kan ta hand om både de 

elever som riskerar att inte nå målen och de elever som presterar bättre än förväntat av 

normen. Om vi ska nå ett samhälle där lärande, skolan och kanske i förlängningen läraryrket 

har mer status än det har i dag måste vi visa på att kunskap värderas. Jag anser att ett första 

steg dit är att skolan får mer resurser och att värdet på kunskap flyttas från enskilda betyg till 

helheten. Kanske är de så att de viktigaste kunskaperna som eleverna får med sig från skolan 

inte är kvantifierbara, jag anser att det vore intressant för framtida forskning att se på hur 

högpresterande elever ser på sig själva, vad de värderar hos sig själva, hur andra elever ser på 

högpresterande och hur de påverkar dynamiken i klassrummet. Här tror jag att vi kan hitta en 

värdefull nyckel i hur vi kan öka statusen på kunskap, skolan och därmed i förlängningen öka 

svenska elevers prestationer över lag.  
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