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Syftet med studien var att undersöka hur lärare på gymnasiet arbetade med 
högpresterande elever och hur de motiverade dessa i svenskundervisningen. En 
kvalitativ metod användes och examensarbetets empiri grundar sig på fem 
semistrukturerade intervjuer med gymnasielärare i ämnet svenska.  

Resultatet visade att god kommunikation, kontinuerlig feedback och 
diskussioner i grupp/helklass gynnade högpresterande elevers studier och 
motivation. Att arbeta med öppna uppgifter var även ett bra arbetssätt då 
samma uppgift kunde ges till hela klassen och lösas på olika vis och nivåer. Det 
underlättade också för lärare som överlag kände sig otillräckliga i bemötandet 
av alla elevers behov. Stöd av speciallärare till dessa elever sågs inte som en 
möjlighet då tillgången av resurser var ringa.  

Den inre motivationen ansågs vara en av de högpresterande elevernas styrkor 
och något som hölls levande genom uppmuntran, elevinflytande och stöd av 
läraren som bollplank. Den skilda uppfattningen på vad som kännetecknade en 
högpresterande elev skapade en problematiserad diskussion kring motivation. 
Utifrån om den var betygsbaserad eller prestationsbaserad visade lärarna skilda 
inställningar till motivation och arbetssätt i undervisningen. Alla informanter 
upplevde att de saknade ledning och information om hur de bäst skulle arbeta 
med denna elevgrupp och slutsatsen att skolor behövde arbeta mer inom 
området kunde dras. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: högpresterande elever, arbetsmetoder, strategier, motivation  
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1 Inledning 

I en skola för alla har var elev rätt till en likvärdig utbildning som främjar 
dennes kunskapsutveckling och fortsatta lärande (Skolverket, 2011). 
Undervisningen ska anpassas efter elevens behov och förutsättningar 
oberoende av språk, bakgrund och tidigare kunskaper. I Lgr11 står det att 
skolan har ett ansvar att hjälpa de elever som inte når upp till 
utbildningens mål och därför kan undervisningen aldrig vara lika för alla. 
I den nya skollagen lyfts nu även de högpresterande elevernas rättigheter 
fram. Där understryks det att de elever som med lätthet når 
kunskapskraven ska ges stimulans i den personliga utvecklingen för att 
nå sin potentiella utvecklingszon (Skollagen, 2010).  

Enligt Persson (1997) faller cirka 9 % av de elever som går i den svenska 
skolan inom ramen för individer med mycket goda studieförutsättningar. 
Det innebär att nära var tionde elev uppskattas vara högpresterande, en 
summa som kan skapa stress hos lärare i kombination med den tidsbrist 
som finns. Elever inom dessa ramar arbetar ofta självständigt och slutför 
uppgifter på kortare tid än övriga klassen. Lärarens fokus hamnar ofta 
hos de som behöver extra stöd i sitt lärande. Det kan resultera i att 
högpresterande elever inte får den stimulans som dem behöver i 
undervisningen och hämmas i utvecklingen på grund av sin begåvning. I 
gymnasiets läroplan (Gy11:8) lyfts lärarens ansvar fram kring elevers 
utveckling och formuleras som följande: 

Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och 
tillämpa sina kunskaper.[…] Var elev ska få stimulans att växa med 
uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 
Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete.   

Läraren har alltså ett ansvar att stödja elever i deras utveckling utifrån 
individens olika förutsättningar, även de som redan nått 
kunskapskraven. Undervisningen kan därigenom inte se lika ut för alla, 
men hur den ska utformas ges inga tydliga direktiv kring. Vilka metoder 
och arbetssätt tillämpar lärare för att möjliggöra de högpresterande 
elevernas utveckling?   

Den forskning som tidigare bedrivits i Sverige har fokuserat på elever 
med svårigheter eller behov av extra stöd i skolan (Persson, 1997). 
Högpresterande elever måste även de få sina behov tillgodosedda, och 
med adekvat stoff för att inte tappa motivation. Det övergripande målet 
för denna studie är således att undersöka hur lärare arbetar för att 
motivera och utmana högpresterande elever i skolan. Det är av yttersta 
vikt att dessa elever blir mer synliga i klassrummet.   
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2 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt i att alla elever har rätt till utveckling efter sina 
förutsättningar så är syftet med studien att undersöka hur lärare på 
gymnasiet arbetar med högpresterande elever och hur de motiverar dessa 
i svenskundervisningen.  

För att besvara syftet med större tydlighet har jag ställt upp tre 
frågeställningar: 

• Vad upplever lärare som utmärkande för högpresterande elever? 
Vilka arbetsmetoder och hur använder gymnasielärare dessa i 
arbetet med högpresterande elever i svenskundervisningen?  

• Hur motiverar lärare högpresterande elever i deras studier? 
• Hur resonerar lärare kring resurser och studiestöd för 

högpresterande elever? 
 

2.1 Avgränsning  

Högpresterande elever i skolan är ett brett ämne och en avgränsning 
krävdes för att studien skulle kunna göras möjlig inom de uppsatta 
tidsramarna. Det var lärares arbetssätt med högpresterande elever som 
undersöktes och därför begränsades målgruppen till just intervjuer av 
lärare. Studien är även avgränsad till att endast innefatta lärare i svenska. 

Undersökningen är avgränsad till en kommunal gymnasieskola i 
Mellansverige med cirka 600 elever. Valet av skola gjordes utifrån 
tillgänglighet och kontaktnätverk. Informanterna hade alla behörighet att 
undervisa i svenskämnet. 
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3 Bakgrund och litteratur 

I detta kapitel kommer centrala begrepp adekvat för studien att 
presenteras. Inledningsvis definieras begreppet en skola för alla (3.1) för 
att sedan diskutera motivation (3.2) och dess betydelse för höga 
studieresultat. Vidare presenteras hur högpresterande elever skiljer sig 
från särbegåvade elever (3.3) och vilka arbetssätt och metoder det finns i 
undervisningen (3.4). 

3.1 En skola för alla 

Begreppet en skola för alla möjliggjordes i och med införandet av 
skolplikten 1962. Det var från och med det året som alla barn och 
ungdomar fick tillgång till utbildning, även de med en 
funktionsnedsättning. När läroplanen Lgr80 togs i bruk var det första 
gången begreppet sågs i skrift (Pettersson, 2008). Uttrycket har ingen 
entydig definition och Gadler (2001:14) förklarar det som följande:  

Uttrycket ”En skola för alla” kan beroende av vilka det är som tolkar 
detta, skapa ett flertal olika föreställningar och associationer, vilket också ̊ 
kan ge upphov till olika dilemman beroende på ̊ ur vilket perspektiv som 
tolkningen sker.  

Enligt Hjörne och Säljö (2008) kan innebörden av en skola för alla tolkas 
olika utifrån vilka ord som betonas. Läggs som exempel tonvikten vid 
ordet en kan det uppfattas som att det endast ska existera en skolform. 
Det skulle innebära att alla skolor med olika profiler och inriktningar 
skulle ses som normbrytande. Läggs tonvikten på ordet alla kan det syfta 
på att alla skolor har samma läroplaner men att de arbetar på skilda sätt 
för att nå målen. Samma utbildning skulle då kunna skilja sig stort ifrån 
varandra beroende på stad eller län. Haug (1998) lyfter även han fram de 
svårigheter som följer med begreppets tolkningsmöjligheter när de 
omsätts i praktik. I sin undersökning ställs den praktiska och idémässiga 
utvecklingen mot den inkluderande skolan. Undervisningen tycktes gå 
allt mer från en inkluderande undervisningsmiljö till att individer 
placerades i smågrupper utifrån prestationsförmåga i kompensatoriskt 
syfte. I en skola för alla, menar Haug, bör betygen vara underordnad de 
rättigheter individen har att vara en i gruppen. Det är något som Persson 
(2013) även tar upp för diskussion och understryker problematiken som 
finns i att stimulera alla elever i en likvärdig utbildning, där inkluderat 
högpresterande elever.   

Persson (2013:8) beskriver innebörden av begreppet som “en utmaning 
och målsättning för skolan och dess personal att skapa förutsättningar för 
alla barn att inom ramen för grundskolan få en meningsfull skolgång”. 
Trots att en skola för alla syftar till att alla elever, oavsett 
socioekonomisk bakgrund, etnicitet, kön eller geografisk plats, är 
berättigad till en likvärdig utbildning är det bara ett fåtal individer som 
omnämns (Assarson, 2007). Det är elever med svårigheter att nå målen. 
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Högpresterande elever och deras möjlighet till maximal utveckling 
behandlas sällan. 

3.2 Motivation 

Ordet motivation betyder att röra sig och syftar till de processer som 
sätter människor i rörelse (Brynolf m.fl., 2007). Den som försöker leda 
människor mot ett bestämt mål, som ledare, pedagoger och lärare, kan 
kallas för motivatorer.  

Alla människor har ett behov av att lösa problem och lära sig nya 
färdigheter. Lusten för lärande minskar dock om individen upplever 
målet ouppnåeligt eller att det uppnås enkelt och utan utmaning. För att 
optimera lärandet i skolan talas det om att låta eleverna vara delaktiga i 
målsättningsarbetet och att deras personliga intressen vägs in i dessa. På 
så vis blir eleverna ägare av målen och motivationen ökar i och med det 
personliga ansvaret de känner (Brynolf m.fl., 2007).  

3.2.1 Motivation i klassrummet 

I skolan är lärare och pedagoger motivatorer för sina elever och har som 
uppgift att optimera förmågan till och lusten för lärande. Brynolf m.fl. 
(2007:124) listar följande fyra punkter som de mest centrala i lärarens 
motivationsarbete kring förutsättningar och arbetsuppgifter: 

• Stimulera engagemang och ansträngning 
• Stärka undervisningsbetingelser 
• Stödja individer och grupper 
• Fostran till klassrumsklimat och god moral 

För att optimera lärandet i skolan måste eleverna låtas vara delaktiga i 
målsättningsdiskussionerna och att deras personliga intressen vägs in i 
dessa (Brynolf m.fl., 2007). På så vis blir eleverna ägare av målen och 
engagemanget och ansträngningen ökar i och med det personliga 
ansvaret de känner. Undervisningen måste även anpassas efter individen. 
De med hög prestationsmotivation arbetar i större utsträckning 
självständigt än de elever med mindre gynnsamma förutsättningar. 
Viktigt är dock att alla elever blir uppmärksammade och får känna att 
deras insats är värdefull. Läraren måste alltid sträva efter gott 
klassrumsbeteende som stärker varje elevs självbild i rätt riktning. God 
självbild kommer till följd av framgångar och skapar en känsla av 
kompetens hos eleven.  

3.2.2 Motivationens betydelse för höga studieresultat 

Graden av motivation i skolarbetet har påvisats vara avgörande för 
elevernas studieresultat (Beghetto, 2007). Forskning visar på tydliga 
kopplingar mellan hög motivation i skolan och höga studieprestationer, 
vilket även gäller i omvänd ordning. Motivation i sig är inte den enda 
faktorn till framgång, menar Beghetto. En individ med god självkänsla, 
någon som tror på sig själv och sin prestationsförmåga, står på en bra 
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grund för att själv vilja lära och utvecklas. ”Hög tilltro till sig själv föder 
hög motivation, vilket i sin tur leder till goda studieresultat” (Dahl & 
Lindahl, 2008:3). Den forskning som inte hittat tydliga samband mellan 
hög motivation och höga studieresultat har däremot inte förkastat den 
positiva inverkan motivation har på elevers studier (Beghetto, 2007).  

3.3 Högpresterande elever  

Vad är då skillnaden mellan högpresterande elever och särbegåvade 
elever? De två begreppen kan vara svåra att särskilja och Skolverket 
(2012) skriver att högpresterande elever delar flera karaktäristiska 
kännetecken som enligt forskning tillskrivs särbegåvade individer. De 
kompetenser dessa två grupper av elever oftast besitter är av icke-
kognitiv karaktär, som exempel god självkänsla, hög motivation och 
uthållighet. Eleverna ses ha ett eget inre driv till utveckling, lärande och 
rörelsen framåt. I förhållande till medelpresterande elever tenderar de 
högpresterande att ha en bättre lärar-elev-relation och en god inställning 
till det stöd pedagogerna i skolan erbjuder (Skolverket, 2012).   

I den svenska skolan uppskattas ungefär 9 % av eleverna ha mycket goda 
studieförutsättningar, skriver Persson (1997). Av dessa 9 % är 
majoriteten högpresterande elever då de som klassas som särbegåvade 
ofta tar sig i uttryck på andra vis och är svåra att identifiera. Den 
förstnämnda gruppen elever utmärker sig mer i lektionssammanhang 
med sin karaktäristiska framåtanda, sitt intresse och delaktighet. 
Särbegåvade individer ses däremot vara duktiga i flera skolämnen och 
inte bara i ett till två som de arbetar hårt i. Kokot (1999:16) ger följande 
uppställning för att mer konkret tydliggöra skillnaderna:  

Högpresterande elever Särbegåvade  

Kan svaret Ställer frågor 

Är intresserad Är nyfiken 

Har goda idéer Har tokiga idéer 

Arbetar hårt Gör annat men klarar sig ändå 

Besvarar frågor Diskuterar dem 

Lyssnar med intresse Visar starka åsikter och synpunkter 

Lär sig snabbt Kan redan 

3.4 Arbetssätt och metoder i undervisningen 

Under det här avsnittet redovisas de olika arbetssätten som lärare 
använder sig av i arbetet med högpresterande elever. Urvalet grundar sig 
på vad Skolverket (2012) lyfter fram som metoder i att nå högre 
studieresultat. 
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3.4.1 Extrauppgifter 

I skolverkets rapport Högpresterande elever, höga prestationer och 
undervisningen (2012) redogörs det för hur skolsituationen ser ut för 
högpresterande elever.  Lärare angav att individer på den högre nivån 
ofta visade stort intresse och motivation för ämnet och fick i större 
utsträckning läxor och extrauppgifter. I svenskämnet var framförallt 
läxfrekvensen i läsning högre. I anslutning till det Skolverket skriver 
lyfter Mönks & Ypenburg (2009) fram arbetssättet enrichment. Här görs 
fördjupningar i ämnesinnehållet exempelvis i form av uppgifter och 
texter på en avancerad nivå, något som lämpar sig väl för högpresterande 
lever, menar de. Extrauppgifterna måste dock vara på en lämplig nivå för 
individen, varken för svåra eller för enkla, i ett led för att nå önskad 
maximal utveckling.  

3.4.2 Nivå-indelning, acceleration och berikning 

Undervisningsformer som enligt forskning stödjer lärande på högre 
nivåer är nivå-indelning, acceleration och berikning (Skolverket, 2012). 
Vad dessa tre former betyder för individers lärande finns däremot inget 
klart svar på då det är många faktorer som spelar in. ”Avgörande synes 
vara hur undervisningsformerna används” skriver Skolverket (2012:8) 
och lyfter fram vikten av nivån på det innehåll eleven får ta del av. 
Undervisningen ska framförallt syfta till att utmana eleven i nivå med 
dennes nära utvecklingszon. Vid nivå-indelning måste man dock beakta 
de negativa effekter arbetssättet kan ha på högpresterande elever. Är 
nivån för hög kan eleverna känna stress över att inte lyckas och ”att lärare 
förutsätter att elever är mer jämnpresterande än vad de är, i förhållande 
till varandra, över tid och mellan moment” (Skolverket, 2012:8)  

Freeman (2004) nämner acceleration som ett av de mest använda 
arbetssätten i undervisning av högpresterande elever. Det syftar till att 
påskynda inlärningen hos individen genom att flytta denne uppåt i 
skolsystemet eller komprimera och fördjupa det material denne har att 
lära sig. I Hatties (2009) metastudie om begåvade elever är inställningen 
till arbetssättet positiv. Eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter 
på sin nivå, något som Pettersson (2011) inte ser lika ljust på. Det 
försvårar gemensamma genomgångar i klassen och alla elever får inte 
den stimulans som de behöver, menar hon. Wahlström (1995) skriver 
dessutom att självständigt arbete är ett vanligt förekommande arbetssätt 
bland högpresterande elever och kan leda till att de förknippar lärande 
med enskildhet. Grupparbeten kan därför komma att bli problematiska i 
framtiden.  

Berikning, enligt Barger (1998), innebär att elever får fördjupa sig i det 
aktuella området som klassen arbetar med eller ta del av material som 
vanligtvis inte hör till det ordinarie utbudet. Uppgifterna har som syfte 
att bredda elevens kunskaper och Barger hävdar att skolan är mer villigt 
inställd till att använda berikning än acceleration.  

Pettersson (2011) understryker i sin studie vikten av att se till individens 
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olika förmågor och anpassa undervisningen utifrån det. I 
fallbeskrivningen skriver hon att en elev arbetade framåt i boken före 
sina klasskamrater, något som fungerade bra. För en annan elev var det 
upplägget mindre gynnsamt då denne efter ett tag blev uttråkad. 
Pettersson menade att den eleven hade fått bättre stimulans om denne 
fått jobba med andra och mer utmanande uppgifter utanför boken, en 
form av berikning vill säga.   
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring högpresterande elever 
och motivation. Urvalet innefattar uppsatser, avhandlingar, 
handledningar och rapporter från svensk forskning. De är ordnade under 
de två rubrikerna (4.1) Högpresterande elever och (4.2) Motivation. 

4.1 Högpresterande elever 

Begreppsterminologin är mångfacetterad inom området begåvade barn 
och det talas om högpresterande elever, särbegåvade elever och elever 
med talang. Ett entydigt begrepp går inte att finna idag, skriver Persson 
(1997). I en studie av Wallströms (2012) undersöktes hur elever med 
goda studieförutsättningar möttes av skolan. Till grund för studien låg 26 
intervjuer (18 rektorer, fem grundskolelärare och tre elever) och analyser 
av tidigare forskning inom området begåvningsforskning. Det framgick 
att skolorna var positiva i sitt förhållande till gruppen av högpresterande 
elever. En av svårigheterna i arbetet, menade Wallström, var att 
uppfattningen om vilka dessa elever var och hur skolan skulle arbeta med 
eleverna skilde sig stort. En allmän uppfattning hos rektorerna var bland 
annat att begåvade elever oftast var flickor då deras betyg i snitt var 
högre. Samma resonemang förekom inte hos lärarna, dock underströk de 
att diskussioner i kollegiet om högpresterande elever hade varit mycket 
svala. Rektorerna listade flera åtgärder som gynnade denna grupp av 
elever i deras utveckling. Wallström (2012:15) delade in dessa åtgärder i 
en tabell under de tre kategorierna acceleration, berikning och 
motivationshöjare:  

Tabell 1: Aktuella åtgärder i skolorna 

Acceleration  Berikning  Motivationshöjare  
Flytta upp en eller 
flera årskurser  Datastöd/interaktiva program  Författartävlingar  

Läsa ämne på̊ 
gymnasienivå̊ Ma, 
En   

Leda projekt  Melodifestival  

Nivågruppering Ma, 
En  Bli elevrådsordförande  Höga förväntningar/ 

krav  
Åldersblandning 2 år 
i en grupp  Spetsprogram i Ma, En  Stipendier/premier  

Åldersblandning 3 år 
i en grupp  Extra undervisning i Ma, Sv., En  Bärbara datorer till 

duktiga elever  
Tentera av ett ämne, 
En, Ma  

Klubb för begåvade elever 
inriktning problemlösning  Solosång  

Nationella prov ett 
år tidigare  Köp av extra lärartid i En  Recitation  

Samarbete med 
gymnasieskola, Ma Mer avancerat material  Huvudroll i skådespel  
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B  
Lägga grupper 
parallellt  Fördjupning So/No  Matematiktävling  

Inplaceringstest för 
rätt nivå̊ direkt  

Enskild undervisning Ma, Sv., En 
i ett fall  Novelltävling  

 
Resurscentrum/rum med 
studiematerial/matteverkstad  Schackspel/tävlingar  

 
Egen projekttid/program vissa 
timmar  Talangjakt inom musik  

 Fördjupningsprofiler Ma,En  Stötta självkänsla  

 Lärare gör eget material  Nobelpriser/Nobelfest  

 Avancerade böcker  Studieresa utomlands  

 Specialpedagog  Teoretiskt körkortsprov  

 Internatvecka  Årsteman som skapar 
förväntningar  

 Utlandsresa    

Utöver dessa konkreta åtgärder talades det även om 
kompetensutveckling, samverkan och organisatoriska åtgärder. Några av 
de exempel som gavs var att specialpedagoger skulle möta alla elever, 
lärare skulle gå forskarutbildning, de skulle använda elever i 
undervisningen, frågan om understimulering skulle hållas levande och 
att det skulle finnas en flexibilitet vad gäller årskurser (Wallström, 2012).  

I en intervjustudie av semistrukturerad karaktär undersökte Clarin 
(2009) fyra grundskolelärares upplevelse av att arbeta med elever med 
hög potential för att nå vidare i utvecklingen. Syftet var även att 
undersöka vilka specifika arbetsmetoder som användes för att motivera 
dessa elever i studierna. Undersökningen visade att många lärare 
upplevde svårigheter att hinna med pedagogisk handledning för de 
individer som utvecklades snabbt i sina studier. Därför gavs eleverna som 
oftast extrauppgifter för att ges möjlighet till vidare arbeta och 
fördjupning av kunskaper. Lärarna uppgav att det oftast rörde sig om ett 
fåtal elever på den övre prestationsnivån och att dessa fick bedriva ett 
mer självständigt arbete och ta del av material på en djupare nivå. 
Acceleration var inte vanligt förekommande. Clarin belyste den 
snedfördelning som rådde mellan de svaga eleverna och de 
högpresterande. De sistnämnda fick mindre tid med läraren och kunde 
stundtals ”hjälpa läraren i det pedagogiska arbetet med de svagare 
eleverna” (Clarin, 2009:27).  

Battis och Collins (2014) studie syftade även den till att undersöka hur 
lärare arbetar med högpresterande elever, men då på gymnasienivå. De la 
sitt fokus på lärarnas uppfattning av dessa elever i undervisningen och 
vilka svårigheter individerna stötte på i olika ämnen. Undersökningen 
bestod av sju semistrukturerade intervjuer med lärare med anställning på 
två olika orter. Ämneskombinationerna varierade mellan dem och syftet 
med detta var att täcka in majoriteten av skolans ämnen för att få en 
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bredd i undersökningen. Studiens resultat visade att lärarna hade en 
positiv inställning till högpresterande elever och såg dem som en tillgång 
i undervisningen. Kunskaps- och prestationsnivån kunde dock variera 
beroende på vilket gymnasieprogram eleven gick utifrån om det var 
högskoleförberedande eller yrkesförberedande. I resultatet framgick det 
även att lärarna gärna delade in de högpresterande eleverna i mindre 
grupper där de tillsammans kunde arbeta på en mer avancerad nivå. 
Flera informanter uppgav att de högpresterande eleverna var svaga i de 
moment där de skulle använda sin analysförmåga på olika vis. Lärarna 
underströk sin tidsbrist då de flesta resurserna gick till svagare elever. 
Genomgångar och uppgifter på en mer avancerad nivå var andra 
arbetssätt som användes flitigt.   

4.2 Motivation 

I ett samarbete mellan sju kommuner har Handledning för särbegåvade 
elever (2014) tagits fram. Förutom att stödja lärare i deras arbete med 
dessa individer så syftar dokumentet till att förebygga tappad motivation 
och lust hos elever. Tre strategier ges som förslag för att höja 
motivationen; acceleration, berikning och aktiviteter utanför skoldagen. 
Utöver dessa nämns andra faktorer som är avgörande för en god 
skolgång: 

Viktiga förutsättningar för att kunna höja motivationen och ge särbegåvade 
elever meningsfullt lärande är acceptans, tolerans och kunskap hos skolans 
personal. Om de motivationshöjande åtgärderna ska kunna förverkligas 
krävs också ̊ att undervisningen är flexibel, att skolan har ett brett utbud av 
material men framförallt att lärarna är motiverade. (2014:8)  

I en intervjustudie med lärare och elever i grundskolans tidigare år 
undersökte Ahlbom och Hogström (2009) vilken betydelse självbilden 
hade i skolan. Totalt så intervjuades fyra förskolelärare och 23 elever på 
lågstadiet. Två observationer gjordes även i var lärares klassrum. 
Resultatet visade att en god självbild spelade en avgörande roll för 
motivationsnivån och lärandet hos eleverna. De måste tro på sin egen 
förmåga. Likt Brynolf m.fl. (2007) skriver Ahlbom och Hogström (2009) 
om lärarens ansvar att se alla elever och skapa en trygghet i klassrummet. 
Genom denna trygghet föds en positiv självbild och motivationen till 
lärande och personlig utveckling. Lärarens roll som motivator hade 
således en stor roll i elevernas utveckling och det gick att se en koppling 
mellan låg prestation och låg självbild och samma i omvänd ordning.  

Sjöberg (1997) jämställer inre motivation med intresse i sitt 
forskningsarbete Studieintresse och studiemotivation. Han lägger fokus 
på känslan av kontroll hos individen och menar att det är en mycket 
viktig faktor för att denne ska uppmuntras till eget ansvar i studierna. Det 
leder i sin tur till en ökad motivation och ett ökat intresse för att prestera 
väl. Sjöberg understryker att lärarens roll som motivator är av stor 
betydelse och belyser vikten av att eleven får känna sig delaktiga i sin 
utbildning.  
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5 Teoretiska ramverk 

I detta kapitel presenteras de teoretiska ramverken som utgör grundvalen 
i arbetet. För att undersöka de metoder lärare använder till att motivera 
högpresterande elever och hur de ser på elevers möjlighet till utveckling 
valdes tre inriktningar inom motivationsteorin. 

5.1 Motivationsteorier 

Den grekiska filosofen Epikuros var en av de första som kom med idéer 
kring motivation och sedan dess har många teorier och infallsvinklar 
kring ämnet uppkommit. Ingen av dessa stämmer till fullo, men ingen är 
heller helt felaktig (Jenner, 2004).  

I denna studie är motivationen hos lärare och elev av stor betydelse. En 
högpresterande elevs viktigaste egenskaper är hög motivation och ett inre 
driv. Det är lärarens roll att hålla denna motivation levande och stötta 
eleven i dennes utveckling. Ramarna för denna studie är tre inriktningar 
från området motivationsteorier; inre motivation, yttre motivation och 
interaktiv motivation.  

5.1.1 Inre motivation 

Den inre motivationen består av känslor och fysiska behov som måste 
tillgodoses för att individen ska kunna uppnå och utveckla sina 
potentiella resurser. Det är behov som trygghet, gemenskap, självkänsla 
och självförverkligande. Rogers (1961) skriver om just individers strävan 
mot självförverkligande vilken bär en mycket central roll i hans 
motivationsteori. Han menar att människor inte fungerar utan rörelse 
mot ett betydelsefullt mål. Revstedt (2002) ser även på motivation som 
en strävan mot självförverkligande och förklarar begreppet på följande 
vis: 

Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så 
meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av 
människans innersta natur; att vara konstruktiv, målinriktad, social och 
aktiv.  

5.1.2 Yttre motivation 

Den yttre motivationen styrs av faktorer som finns i omgivningen. 
Brynolf m.fl. (2007) utgår ifrån Skinners operanta beteendeteori som 
bygger på människors beteende vid belöning och bestraffning. Teorin har 
som grundtanke att motivatorer ska kunna leda elever och få dem att 
agera målinriktat. Detta ska ske genom olika tillvägagångsätt i 
undervisningen och arrangemang i den nära omgivningen.  

Belöningar är något som används för att öka förekomsten av ett, för 
motivatorns, positivt och önskvärt beteende (Brynolf m.fl., 2007). De 
materiella belöningarna är i form av böcker, godis eller andra saker som 
har ett belöningsvärde hos individen. De sociala incitamenten kan bestå 
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av uppskattning, privilegier, höga betyg och skriftliga omdömen. Den 
andra faktorn är straff som motivatorn kan använder sig av för att 
minska förekomsten av ett beteende. En bestraffning kan tillföra 
individen psykiskt eller fysiskt obehag och markerar att denne brutit mot 
en överenskommelse, förväntan eller regel. En bestraffning kan även 
innebära att individen blir fråntagen något av sitt personliga värde. 

5.1.3 Interaktiv motivation 

Inom den interaktiva motivationsteorin är övertygelsen att motivation 
skapas vid samspelet mellan en person och en situation. Brynolf m.fl. 
(2007:120) skriver att en ”persons ansträngning att nå ett mål (lösa 
uppgift), är en kombination av målets värde och förväntan om att lyckas 
eller misslyckas att nå målet.” De menar att förväntan påverkas utifrån 
tidigare erfarenheter vilket höjer eller sänker individens motivation för 
att nå målet. Har en elev dåliga erfarenheter av grupparbete sänks 
förväntan och värdet av uppgiften och resulterar i låg motivation.   
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6 Metod 

I detta kapitel presenteras hur insamlandet av material till den empiriska 
delen i arbetet gått till. Det görs under rubrikerna (6.1) Kvalitativ metod, 
(6.2) Urval och (6.3) Genomförande. Därefter redogörs det för hur 
databearbetningen (6.4) gått till och en diskussion av studiens validitet 
och reliabilitet (6.5) förs. Avslutningsvis lyfts forskningsetiken (6.6).   

6.1 Kvalitativ metod 

I detta examensarbete har en kvalitativ metod använts för att besvara 
syftet och frågeställningen. Ahrne & Svensson (2011) skriver att metoden 
lämpar sig bäst om man ska undersöka människors uppfattning av 
verkligheten och gå på djupet med det fenomen som undersöks. Empirin 
till arbetet har samlats in genom intervjuer där lärare delat med sig av 
arbetssätt och erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer är enligt Kvale 
och Brinkman (2009) ett bra tillvägagångssätt för att få ta del av 
individers erfarenheter, attityder, tankar och känslor. De menar att 
människan bäst förstår varandra genom språklig interaktion.  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med frågor kopplade till 
studiens frågeställning. Enligt Kylén (2004) har semistrukturerade 
intervjuer frågor av öppen karaktär för att bjuda in till flest möjliga 
svarsmöjligheter. Till dessa följde även mer konkreta frågor med syfte att 
generera specifika svar. Jag valde även att endast spela in samtalen och 
inte föra anteckningar. På det viset, i enlighet med Fägerborg (2011), 
kunde jag ha full fokus på att lyssna in informantens svar och ställa 
utvecklande följdfrågor. Vidare skriver Fägerborg att man vid 
transkriberingen kan plocka ut de centrala delarna av intervjuerna och 
presentera sakinnehållet. När jag bearbetade materialet tog jag ut de 
delar som var mest relevanta för studien och ordnade dem under teman i 
resultatet.  

6.2 Urval 

Jag valde att ta kontakt med intervjupersoner på en gymnasieskola på en 
mindre ort. Valet av skola grundade sig på ett bekvämlighetsurval då jag 
redan var känd sedan tidigare bland lärarna. Det gav även en positiv 
inverkan på värvningen av informanter då jag personligen kunde ta 
kontakt och tillfråga dem. 

Mitt mål var att genomföra minst fyra intervjuer och kände mig därmed 
mycket nöjd med de fem som gjordes. De intervjuade var samtliga 
behöriga svensklärare på gymnasienivå och variationen i deras 
yrkesverksamma år skilde stort. Könsfördelningen mellan dessa var fyra 
kvinnor och en man. I tabell 2 nedan ges en kort redovisning över 
informanterna. 

Tabell 2: Redovisning av informanter 
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 Utbildningsnivå Verksamma år Ämnen 

Lärare 1 Gymnasiet 42  Svenska, svenska som 
andraspråk och engelska 

Lärare 2 Gymnasiet 10 Svenska och engelska 

Lärare 3 Gymnasiet 10 Svenska, religion och filosofi 

Lärare 4 Gymnasiet 2 Svenska och historia 

Lärare 5 Gymnasiet 17 Svenska och svenska som 
andraspråk 

 

6.3 Genomförande 

Under en period av två veckor genomfördes fem semistrukturerade 
intervjuer av svensklärare på samma gymnasium. I god tid före 
intervjutillfället informerade jag deltagarna om vem jag var, vad studien 
hade för syfte och att deras medverkan var frivillig och anonym. Denna 
information upprepades innan intervjun startade.  

Intervjuguiden var formulerad i enlighet med studiens syfte och 
frågeställning. Svaren följdes upp av frågor eller påståenden med 
koppling till vad intervjupersonen sagt. Alla intervjuerna skedde på 
informanternas arbetsplats och i en tyst och lugn lokal. De hade före 
intervjutillfället fått tillgång till intervjuguiden i syfte att skapa en bättre 
diskussion. Intervjuerna varade i 18-29 minuter och spelades in på en 
diktafon. En pilotstudie genomfördes med en svensklärare för att 
uppdaga eventuella problem eller svårigheter med intervjuguiden.   

Frågorna var uppdelade i fyra delar (se intervjuguiden i bilaga 1). Den 
första delen bestod av allmänna frågor så som ålder och verksamma år 
som lärare. Den andra delen berörde de arbetsmetoder som läraren 
använde i arbete med högpresterande elever. Den tredje och fjärde delen 
behandlade ämnena motivation och stöd i undervisningen. När samtliga 
frågor behandlats var ordet fritt och informanten kunde fylla i och 
förtydliga ett område eller problem som avslutning.  

6.4 Databearbetning 

Materialet från de fem intervjuerna bearbetades med hjälp av en diktafon 
och dator. En normaliserad grovtranskribering gjordes av hela 
intervjuerna och resultatet delades in under fyra teman: den 
högpresterande eleven, arbetssätt och metoder, motivation från lärare 
och hos elev, studiestöd och resurser. Dessa teman kom sedan att bli 
rubriker i resultatavsnittet.  

När materialet genomgått en normaliserad grovtranskribering togs de 
delar ut som var av särskilt intresse för studien. Texterna 
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fintranskriberades och kom slutligen att utgöra underlaget i arbetets 
resultat.  

Under transkriberingsprocessen tilldelades deltagarna ett alias, utan 
koppling till sitt namn, att gå under. Det gjordes för att uppfylla 
konfidentialitetskravet där inga namn eller annan information i arbetet 
ska kunna härleda tillbaka till den enskilda individen. 

6.5 Validitet och reliabilitet 

I en studie med en kvalitativ undersökningsmetod används forskarens 
egen förståelse som ett redskap i tolkningen av resultatet. Bryman (2008) 
ifrågasätter denna subjektivitet och framför kritik om att undersökningen 
inte kan genomföras igen och med liknande resultat, något som sänker 
dess validitet. Kvale och Brinkmann (2009) ser på validitet ur ett mer 
nyanserat synsätt och framhåller att giltigheten kan ligga i om studien 
besvarar syftet. Genom att göra deltagarna medvetna om studiens syfte 
ökar svarens representativitet för det som undersöks, skriver Patel och 
Davidson (2011). Undersökningen håller en god validitet i och med 
informanternas förståelse av studiens syfte, något som nämndes vid flera 
tillfällen, och användandet av en intervjuguide. Samtliga lärare fick även 
tillgång till guiden innan intervjuerna vilket gav genomtänkta svar med 
god kvalité.    

Jag har belyst de arbetssätt och metoder svensklärare använder i sin 
undervisning av högpresterande elever. Min studies resultat, på grund av 
dess ringa storlek, kan dock inte appliceras på alla lärare i Sverige och 
kan således ses ha låg generaliserbarhet. Min förhoppning är att mitt 
arbete kan hjälpa pedagoger att få större förståelse och kunskap för hur 
undervisningen ser ut för denna specifika grupp med elever.  

6.6 Forskningsetik 

När det kommer till individskyddet så ställer Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002:6) fyra krav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 
beaktade jag när informanterna kontaktades och när studiens material 
samlades in och sammanställdes.  

I första skedet av kontakten med intervjupersonerna var jag noga med att 
tillhandahålla information om arbetets syfte och att det var frivilligt att 
delta. Informationen gavs muntligt och upprepades sedan innan 
intervjun startade. Då betonades även nyttjandekravet, det vill säga att 
materialet endast används till den angivna studien och för det angivna 
syftet. Deltagarna fick även tillgång till mina kontaktuppgifter om frågor 
eller funderingar skulle uppstå.  

För att uppfylla kravet om deltagarnas rätt till anonymitet så nämns inga 
namn eller annan information i arbetet som kan härleda tillbaka till den 
enskilda individen. Under transkriberingsprocessen gick varje informant 
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under ett könsneutralt alias utan koppling till sitt namn. Vidare fick 
ingen obehörig tillgång till materialet under arbetets gång och det 
raderades senare vid avslutad studie. 
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7 Resultat 

I detta kapitel kommer materialet i form av transkriberade intervjuer att 
presenteras för att besvara studiens syfte och frågeställning. Resultatet är 
uppdelat i fyra övergripande teman: (7.1) Den högpresterande eleven, 
(7.2) Arbetssätt och metoder, (7.3) Motivation från lärare och hos elev, 
(7.4) Studiestöd och resurser. När citat kortats ner markeras det med 
detta tecken: […]. 

7.1 Den högpresterande eleven  

Inledningsvis tillfrågades lärarna om hur de definierade en 
högpresterande elev, dels för att klargöra begreppet för sig själva och dels 
för att skapa gemensamma referensramar. Lärare 1 hade en mycket tydlig 
bild av vilka färdigheter en högpresterande elev skulle besitta och sa som 
följande: 
 

Det är en som är väldigt duktig och som vill mycket, prestera mycket. Det är 
väl en MVG-elev, eller A-elev ska man väl säga nu. Någon som siktar dit och 
vill dit och kämpar för det. Många vill ju ha A men de ska ligga där 
någonstans, A eller B, för att vara högpresterande. Man ska vara mycket 
duktig också. 

Lärare 4 hade en annan uppfattning av vad som definierade en 
högpresterande elev. Denne menade att betygsnivån som eleven befinner 
sig på inte kan avgöra ifall individen är högpresterande eller inte. Läraren 
resonerade istället att en sådan elev var någon ”som ligger på toppen av 
sin förmåga. […] Elev kan ligga på C nivå och jobba så hårt den kan 
liksom”. Lärare 3 och 5 förde liknande resonemang där prestationen och 
inte betygen definierade vem som var högpresterande. Informanterna 
lyfte även fram flera icke-kognitiva karaktärsdrag som inre motivation, 
framåtanda och driv och menade att dessa utmärkte denna grupp av 
elever.  
  
Av de intervjuade lärarna var tre överens om att högpresterande elever 
sökte sig till särskilda högskoleförberedande program. Lärare 2 förde 
resonemanget att de studiemotiverade och drivna eleverna framförallt 
valde naturvetenskapsprogrammet där de fick en mer utmanande 
undervisning:    
 

På högstadiet så går alla på samma program men på gymnasiet så väljer man 
ju inriktning utifrån sin egen personlighet. Är man jätteintresserad av bilar 
tillexempel så väljer man ju fordon. Det behöver ju inte betyda att man är 
dålig på svenska men ofta är det ju olika kategorier av människor utifrån 
intressen och sådant. Och är man en högpresterande elev så väljer man 
kanske eller oftast natur. 

 
”Det beror mycket på vilka sociala ramar som råder” sa lärare 5 och 
menade att det fanns högpresterande elever i alla program men att vissa 
valde att dölja sin förmåga för att passa in. Informanten nämnde även att 
denne inte haft så många högpresterande elever under de senaste åren. 
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Lärare 2 lyfte samma fråga till samhällsnivå och resonerade om ”vi lever i 
ett brukssamhälle där många väljer praktiska program för att det 
genererar arbeten. Universitetsstudier är inte lika lockande här. Det 
skulle kunna vara en förklaring”.  

7.2 Arbetssätt och metoder 

Vilka metoder och arbetssätt använder du i undervisningen för den 
högpresterande eleven? Flera av informanterna upplevde det som mycket 
svårt att identifiera vilka metoder och arbetssätt de använde och hade 
inte tidigare reflekterat över hur eller om de använde skilda metoder. De 
visade även stor osäkerhet inför om skolan hade uttalade strategier kring 
hur de skulle arbeta med högpresterande elever, något som lärare 3 och 2 
uttryckte mycket tydligt. 

Pinsamt om de andra säger ja, för i sådana fall så vet jag ingenting om det. 
(Lärare 3) 

Nej helt ärligt så har jag ingen aning om vi har några sådana strategier om 
hur vi arbetar med sådana elever här på skolan. Det brukar faktiskt vara åt 
andra hållet, om hur vi hjälper de svaga. (Lärare 2) 

7.2.1 Extrauppgifter 

Samtliga lärare uppgav att de drog sig för att ge extrauppgifter i sin 
undervisning. Det var endast något de tog till i nödfall eller om eleven 
själv ville fördjupa sig inom ett område. Flera informanter lyfte fram att 
det var processen som var viktig och inte antalet avklarade uppgifter som 
räknades. Lärare 1 uttryckte även sin frustration över hur de 
högpresterande eleverna ville nå högre betyg genom extrauppgifter: 
 

Jag tycker att det ibland kan vara svårt att ha de här högpresterande eleverna 
som säger: ”Ja men jag vill ha A, vad ska jag göra, ska du ge mig nya 
uppgifter?” Nej har jag sagt flera gånger. Du ska inte ha flera uppgifter utan 
du ska bli bättre på dem uppgifter jag ger […] 

 
Läraren 1 förklarade vidare att den enda typ av extrauppgift som denne 
föredrog var läsning. Desto fler böcker en elev läste ju bättre blev eleven. 
Informanten nämnde att i kursen svenska B fanns det ett minimumkrav 
på tre böcker. Läste en elev fler böcker så var det en indikation på att 
denne ville nå ett högre betyg. ”Det var ett sorts mängdmått som vi hade 
[…] men det var ingen garanti för att man fick ett högre betyg.” (Lärare 1) 
 
Extrauppgifter kom ur ett material som läraren samlade på sig under en 
tid, menade lärare 4. Informanten trodde att mer erfarna lärare oftare 
tillämpade extrauppgifter och kunde tillgodose de högpresterande 
eleverna. Informanten själv sa att denna inte hunnit ”bygga upp mitt 
förråd” och att det var en brist.  
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7.2.2 Nivå-indelning  

Att tillämpa nivåindelning i grupparbete eller i helklass var något som 
lärarna såg olika på. Lärare 1 arbetade oftast utifrån nivåindelning men 
menade att det kunde variera utifrån uppgiftens karaktär, dess syfte och 
framförallt eleverna själva. Ett bra tillfälle att dela in klassen i nivåer var 
vid genomgångar av nya moment eller områden, menade informanten. 
De elever som förstått genomgången av grammatikreglerna kunde arbeta 
vidare medan de andra kunde lära sig efter sin egen förmåga.   

Lärare 4 föredrog att arbeta blandat med tanken att de duktiga eleverna 
kunde stärka de svaga och hjälpa dem finna strategier i studierna. 
Läraren var dock kluven kring det egna arbetssättet. Det hade hänt att 
eleverna själva motsatt sig indelningen och ville arbeta i sitt eget tempo. 
Forskningen inom området gav skilda svar om vad som gynnade lärandet 
och resonemanget gick som följande:   

Men viss forskning säger tvärt om, att man ska ha nivågrupperad, att det är 
bättre. Det är så svårt när all forskning säger emot varandra. Klasserna är 
dessutom olika och allt är på en individnivå. Det finns ju också 
högpresterande elever som inte vill jobba med lågpresterande elever just för 
att de är lågpresterande. Sen kan det ju vara tvärt om, att det finns de som 
tycker att det är kul just för att de vill hjälpa sina klasskamrater. 

”Nivåindelning är nog det bästa” sa lärare 2 om grupparbeten. Det 
arbetssättet gynnade högpresterande elever lika mycket som de övriga i 
klassen. De högpresterande elever tog annars gärna över uppgiften och 
gruppmedlemmarna kunde inta en passiv roll.      

7.2.3 Acceleration och berikning 

De högpresterande eleverna blev oftast färdig före sina klasskamrater, 
menade Lärare 1 och uppgifter kunde behöva omformas eller strykas helt. 
För att bedriva en så individanpassad undervisning som möjligt krävdes 
det att vissa individer arbetade på en högre nivå. ”En duktig elev kanske 
redan behärskar uppgiften […] för att bevara motivationen och utmana 
krävs det en helt annan nivå och tänk”. Lärare 1 förklarade vidare att 
många högpresterande elever hade siktet inställt på fortsatta studier på 
högskola eller universitet. Med det i åtanke kunde uppgifterna få en 
annan karaktär för att förbereda just denna grupp av elever på de 
kommande studierna.    

Acceleration i den mening att elever flyttas uppåt i skolsystemet var inget 
lärarna såg som en aktuell lösning i svenskämnet. För elever på 
högstadiet kunde situationen vara en annan, men inte på gymnasienivå. 
Lärare 4 hade stött på högpresterande elever som velat tenta av kurser. 
Informanten underströk då processens vikt för kunskapsinhämtningen.  

Man måste prata om att det är en process. Att det ändå är över ett år man 
måste jobba och att kurserna är så pass stora. Det går inte att tenta av dem 
på några prov. Dessutom hinner man inte bli så bra som man kunnat bli. 
[…] Det är en intressant diskussion men jag tror det är svårare att göra så 
på gymnasiet än vad det generellt är på ett högstadium. (Lärare 4) 
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Berikning, som innebar att elever fördjupar sig i uppgifter och 
ämnesområden, användes däremot flitigt av lärarna i undervisningen för 
högpresterande elever. Framförallt handlade det om individuellt arbete 
med områden som varit särskilt intressanta eller kunnat utvecklas vidare. 
Ett exempel som Lärare 3 tog upp var hur en elev var väl insatt i de olika -
ismer som klassen arbetat med. Utöver de obligatoriska uppgifterna i 
momentet lämnade eleven in en mindre analyserande och reflekterande 
uppsats kring hur dessa -ismer påverkat dagens samhälle. Lärare 5 tyckte 
upplägget var mycket fördelaktigt och tillät eleven att visa sin förmåga. 
”Eleven fick briljera med kunskaperna. Han var som eld och lågor i sina 
argument. Det var väldigt roligt att se.”   

7.2.4 Uppgifters utformning  

Ett annat arbetssätt som lämpade sig väl för högpresterande elever var 
uppgifter av öppen karaktär. ”Det är så bra för samma uppgift kan lösas 
på så många olika vis […] och det stimulerar elevers 
problemlösningsförmåga” menade lärare 3. Läraren arbetade gärna 
utifrån teman där var elev själv fick välja hur denna skulle examineras 
från momentet. Oftast låg vissa uppgifter på en högre nivå för de elever 
som krävde en större utmaning. Informanten lyfte dock problemet med 
att de elever läraren ansåg skulle utvecklas av de mer avancerade 
uppgifterna inte alltid valde dem. 

 
Exempelvis så händer det att jag ger olika, som i svenskan när de ska skriva 
referat, att de får välja mellan olika artiklar att arbeta med. En svårare och 
en lättare sådär. […] Svårighetsgraderna får de välja själva. Det är ju upp 
till dem. Sen är det ju inte säkert att de jag tycker är högpresterande elever 
då väljer de svårare uppgifterna. (Lärare 3)  

Fyra informanter tyckte att textbearbetning, individuellt eller i grupp, var 
en bra strategi för att alla elever, svaga som starka, skulle kunna finslipa 
sina förmågor. Det innebar att eleverna skrev en text, tog emot feedback 
och sedan fick bearbeta sin text utifrån detta. En lärare satte sig bestämt 
emot det arbetssättet. Lärare 1 menade framförallt att det var alldeles för 
tidskrävande och att eleverna istället skulle visa vad de lärt sig på 
nästkommande uppgift.   
 

Jag vill att de ska kunna dra lärdom av sina misstag. Att de kanske har 
bättre koppling mellan styckena och att analysen är djupare. Att de ska dra 
lärdom till nästa uppgift. Jag har sällan gjort så att de ska sitta och jobba 
om sina texter så att de ska bli bättre. Det är ett jättearbete om man har en 
klass på 25 elever och de är såhär högpresterande. […] Att arbeta i grupper 
är inte heller ett bra sätt. Det finns ju inget betyg som ges för att vara bra på 
grupparbete. (Lärare 1)  

7.3 Motivation från lärare och hos elev 

Motivation var mycket viktigt för att lyckas i studierna, något samtliga 
lärare var överens om. Flera upplevde det som en svår uppgift att nå ut 
till alla. ”Ja man försöker ju peppa men jag tycker ju att det här är ganska 
svårt. Jag visar gärna mitt eget intresse för ämnet för att få eleverna med 
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på tåget” (Lärare 2). Lärare 3 menade att de bara kunde motivera 
eleverna till en viss gräns och att det var så mycket annat som spelade in. 
”Lärarens roll är viktig, men jag har elever som kan mer men som inte är 
intresserade. Det har ju inte så mycket med hur jag motiverar dem utan 
det har ju med hela deras livssituation att göra.” (Lärare 3) 
 
Dialog mellan elev och lärare och kontinuerlig feedback var något de 
flesta informanterna framhöll som redskap i en god utveckling och 
bevarande av motivation. Lärare 4 var den intervjuperson som hade den 
tydligaste bilden av hur dennes motivationsarbete såg ut. Informanten 
lyfte fram den sokratiska samtalsmetoden och hur läraren kunde agera 
bollplank för eleven.  
 

Det jag försöker göra är att ge dem tips på nya vägar att gå i sitt tänkande. 
Jag tänker framförallt på dem jag har i svenska B. Där är det många som 
ligger på B och då försöker jag få dem att nå till A. Jag försöker såhär ”men 
nu måste ni byta perspektiv” och bli som ett bollplank för att öka 
motivationen och för att se sammanhang. Jag arbetar mycket med det här 
sokratiska arbetsmetoden att diskutera fram olika synsätt och sådär. Ja, 
Sokrates samtalsmetod. Så jag tror att i samtal och möte med många elever 
så kan man nå långt med motivationen när de kan se att dem kan resonera 
sig fram till kunskap. Det sker alltså genom deras egna abstrakta tänkande 
men att man då kanske behöver ett bollplank att frigöra den på. (Lärare 4) 

Lärarna ansåg att högpresterande elever sällan tappade intresset eller 
backade i sin utveckling. Vid närmare eftertanke började de dock tveka. 
”Jag har aldrig upplevt det. Fast det är kanske bra, att jag aldrig har haft 
en för lätt kurs att någon har känt att det är för enkelt. Men det kan man 
däremot aldrig veta. Jag kanske har haft sådana elever” (Lärare 3). 
Informanten trodde däremot att de elever som varit duktiga i 
grundskolan kunde göra en helomvändning på gymnasiet ifall de valde fel 
program. Då det inte gjordes något överlämnande av eleverna var det 
dock omöjligt för lärarna att veta vilka som tidigare haft en högre 
kapacitet. ”Om vi fick överlämnanden så skulle vi ha en mycket större 
förståelse av eleverna och var de befinner sig”. Byten mellan program var 
också något som skapat problem, enligt Lärare 5, och en elev från 
byggprogrammet togs som exempel. ”Han var väldigt duktig i sin klass 
och bytte till naturprogrammet […] Kurserna är ju på en helt annan nivå 
och plötsligt så kunde han ingenting. Skillnaden blev väldigt tydlig.”   

När det kom till högpresterande elever var uppfattningen att de bar på ett 
inre driv. Det var sällan någon lärare behövde uppmuntra dem för att 
komma vidare i utvecklingen. Lärare 2 menade att en högpresterande 
elev tekniskt sett inte kunde tappa sin motivation för då räknades den 
inte som en högpresterande elev längre. Någon som tänkte i liknande 
banor var lärare 1. Informanten förklarade att en högpresterande elev, 
någon som vill nå de högre betygen, måste ha ett inre driv, ta egna 
initiativ och vara i stort sätt självgående. ”Motivationen finns redan. Hos 
de eleverna är lärarens roll något annat. Mer att utmana”.    
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7.4 Studiestöd och resurser  

”I den perfekta världen så skulle alla elever i behov ha tillgång till en 
speciallärare. Duktiga elever får liksom klara sig själva.” (Lärare 2).  

Även högpresterande elever kan behöva stöd i undervisningen eller 
någon som kan utmana dem i deras lärande. Samtliga informanter 
svarade att de endast hade tre specialpedagoger/speciallärare i tjänst på 
skolan men att det behövdes fler. De var även överens om att resurserna 
skulle prioriteras till att hjälpa de svagare eleverna. 

Vi är över 600 elever och det vi använder speciallärare till allra mest är att 
försöka klara så många E som möjligt. Det finns inte tillräckligt med 
resurser och jag vill nog att resurserna ska ligga där. Att försöka få F till E 
än att försöka få B till A. Jag kan tycka att det är rimligt att om man har 
brist på stöd så ska det gå till dem som har svårt att klara sig. Det tycker jag 
är rätt prioritering. (Lärare 1)  

Med det sagt nämnde informanten att denne talat med en 
specialpedagog om högpresterande elever. Pedagogen skulle då ha 
berättat att de fått utbildning för att kunna undervisa sådana elever. 
Lärare 1 sa dock att denna aldrig under sina 42 år som lärare hört 
att man använt en specialpedagog till det ändamålet. Lärare 4 kom 
med en annan lösning och menade att resursen inte behövde vara 
just en speciallärare. Informanten ville att skolan över lag skulle ha 
större kontakt med högskolevärlden och därför bjuda in lektorer 
som skulle kunna fördjupa kunskaper, ge nya perspektiv och höja 
nivån. ”Det skulle jag tycka vore roligt och spännande. Alltså inte 
återkommande varje vecka men så ofta som möjligt”. Informanten 
ansåg även att fler lärare skulle sträva mot att få lektorstjänster och 
”jobba 50/50 för att få lite av båda världar”. 
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8 Analys 

Kapitlet är ordnat under två rubriker där utvalda delar ur resultatet 
analyseras; (8.1) Högpresterande elever och arbetsmetoder, (8.2) 
Motivation och studiestöd.  

8.1 Högpresterande elever och arbetsmetoder 

Samtliga informanter uppgav att de saknade direktiv från skolan kring 
hur de förväntades bemöta elever på den högre kunskapsnivån. Det 
framgick även att diskussioner inom ämnet varit svala i kollegiet. 
Resultatet av detta kan vara den skilda synen lärarna hade på vilka 
förmågor och kunskaper som karaktäriserade högpresterande elever. Alla 
informanter hade utifrån sig själva en tydlig bild av elevgruppen och en 
medvetenhet om kollegors olika tänkande uppvisades. Huruvida denna 
skilda syn påverkade undervisningen eller försvårade dialogen med 
kollegiet var inget som reflekterades över. Studiens resultat visade 
däremot att informanternas uppfattning av lärarens roll som motivator 
var delad. Denna skillnad mellan lärarna blir problematisk i en skola för 
alla där var elev har rätt till en likvärdig och inkluderande skolgång.   

Vidare så gjordes ingen koppling mellan höga prestationer och elevens 
könstillhörighet. Min uppfattning är att flickor oftast ses som mest 
studiemotiverade och drivna och därigenom oftare räknades till gruppen 
högpresterande. Elevens val av gymnasieprogram var däremot något som 
skapade delade meningar. En informant menade att högpresterande 
elever i större utsträckning valde högskoleförberedande program på en 
högre nivå, som naturvetenskapsprogrammet. Lärarna med det 
tänkandet bedömde även elevernas förmåga till prestation utifrån 
betygen. Andra informanter ansåg att det var de sociala ramarna som 
styrde och att högpresterande elever fanns i alla program. Dessa lärare 
använde i större utsträckning öppna uppgifter i sin undervisning och 
bedömde elevers prestationer utifrån deras personliga utveckling. Här 
kan man således se att lärares olika syn på elevers prestationsförmågor 
även leder till skilda val av arbetssätt i undervisningen.  

Informanterna hade en tydlig bild av de arbetsmetoder som gynnade 
högpresterande elever (utifrån sin egen definition av begreppet). Det 
framgick att diskussioner i grupper eller i helklass var ett ofta 
förekommande arbetssätt för att utmana den högpresterande eleven i 
samspel med andra. I samband med detta kom forskningens tvetydighet 
kring homogena och heterogena gruppkonstellationer upp till diskussion. 
En lärare var frustrerad över de skilda riktlinjer som gavs och kände sig 
kluven i sitt val av att ha blandade grupper. Informanten tyckte också det 
var svårt att bedöma de enskilda individernas prestation i grupparbeten 
och föredrog därför enskilt arbete. En annan lärare arbetade också 
mycket med enskilt arbete men med anledning av att ”det finns inget 
betyg som ges för att vara bra på grupparbete”. En åsikt som lyftes fram 
var att mer självständiga studier lämpade sig bäst för högpresterande 
elever då de tenderade att ta över grupparbeten. Här ses den praktiska 
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och idémässiga utvecklingen ställas mot den inkluderande skolan, ett 
problem Haug (1998) lyft fram till diskussion. Undervisningen 
balanserades mellan en inkluderande undervisningsmiljö till att individer 
placerades i smågrupper utifrån prestationsförmåga eller i enskildsamhet 
i kompensatoriskt syfte. I en skola för alla, menar Haug, bör betygen vara 
underordnad de rättigheter individen har att vara en i gruppen. Det var 
en uppfattning som alla lärare inte tycktes dela. 

8.2 Motivation och studiestöd 

Även då arbetssätten varierade stort mellan lärarna ansåg samtliga att 
kommunikation, feedback och motivation var viktiga redskap i en 
fungerande undervisning. Det talades om att elever kunde behöva en 
knuff på vägen och att lärarens roll då var att agera bollplank. Att elever 
flyttades fram i utbildningen, acceleration, var dock inget som användes 
av de intervjuade. Det var inget arbetssätt som skulle fungera, åtminstone 
inte på gymnasiet, och den största anledningen var att eleverna skulle gå 
miste om lärandeprocessen och i slutändan möjligtvis prestera sämre i 
sina studier. Motivation var däremot en avgörande faktor till lyckade 
studier och informanterna såg det som lärarens roll att hålla den levande. 
För flera lärare var detta en utmaning då var individ hade olika behov, 
skilda förutsättningar och påverkades i den egna komplexa 
livssituationen. En uppfattning var att läraren endast kunde motivera 
eleven till en viss gräns, resten var upp till individen själv. En lärare 
förklarade att denna ofta visade sitt eget intresse i det område den 
undervisade i för att ”få eleverna med på tåget” och gav dem utrymme att 
själva få tycka till om kursens olika moment. Genom elevinflytande i 
undervisningen och delaktighet i val av uppgifter ökar elevens personliga 
ansvar, ansåg flera informanter. På så vis blir eleverna ägare av sina 
studier och engagemanget och ansträngningen blir bränsle för 
motivationen. Det förutsätter dock att läraren har tid att ge eleverna detta 
inflytande och framförallt ser på eleverna som individer med förmåga till 
eget ansvar och inre motivation.  

Majoriteten av informanterna uppgav att deras metoder för motivation 
inte skilde sig beroende på den nivån eleven befann sig på. De som var av 
en annan uppfattning menade att högpresterande elever kännetecknades 
av stark inre motivation och därför inte behövde motiveras ytterligare av 
lärare. Deras roll var istället att utmana eleven. Vid frågan om de erfarit 
att en högpresterande elev tappat motivationen var svaren därför osäkra 
och delade. De lärare som definierade en högpresterande elev utifrån 
höga betyg menade att de inte kunde tappa motivationen. Utan 
motivation var de ju inte högpresterande längre vilket kan tolkas som att 
de inte ser motivation som en förmåga var individ besitter. De 
informanter som såg till elevernas prestation i förhållande till förmåga 
trodde däremot att de kunde tappa sitt driv. Val av fel gymnasieprogram 
eller byten mellan dessa diskuterades som en anledning till dalande 
studiemotivation. Det talades även om att överlämnanden av elever från 
grundskolan till gymnasiet skulle underlätta lärarens förståelse av 
elevens förmåga och prestationsnivå. Att använda sig av denna 
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information till acceleration skulle dock vara svårt att genomföra i och 
med att utbildningen är mer av en process än en nivåtrappa, framkom 
det. 

En individanpassad undervisning ses i studien vara viktig för att 
högpresterande elever ska utmanas och utvecklas utefter sin förmåga. 
Den rådande tidsbristen tycks dock begränsa lärares planering av 
individanpassning och eleverna får istället bedriva mer självständigt 
arbete. Som nämnt talades det om att överlämnanden på 
grundskoleelever görs i syfte att lärare ska får kännedom om elevers 
förkunskaper. Denna fördel skulle kunna användas till något annat än 
acceleration. Får lärare på gymnasieskolan information om elevers 
tidigare kunskaper skulle en individualiserad undervisning enklare 
bedrivas. Läraren skulle då kunna ta fram nivåanpassat material med 
fokus på elevens proximala utvecklingszon. Med relevant och utmanande 
material höjs studiemotivationen hos eleverna. Stöd av speciallärare 
skulle även underlätta en individanpassad undervisning för alla skolans 
elever.   

Tillgången till speciallärare och annat stöd i undervisningen visade sig 
vara mycket begränsad. Det fanns endast tre tjänster på över 600 elever 
och resurserna lades på dem med svårigheter att uppnå målen. Samtliga 
intervjuade lärare ansåg också att det var rätt prioritering och tyckte det 
var viktigare att lyfta elever från F till E än B till A. Bristen på 
speciallärare och stödlärare begränsade således de högpresterande 
elevernas möjlighet till att nå sin potentiella utvecklig. I denna situation 
krävs det att andra åtgärder sätts in för att tillgodose alla elevers behov. 
En informant menade att extra stöd och motivation i undervisningen 
förslagsvis kunde komma ur ett nära samarbete med högskolan och 
lärare med lektorstjänster. Läraren talade framförallt om att elever skulle 
utvecklas stort om de fick gå på föreläsningar knutna till 
högskolevärlden. På dennas arbetsplats var upplägg dock inte aktuellt för 
tillfället, men berikning av denna typ går att återfinna i Wallströms 
(2012) studie med lyckade resultat.  
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9 Diskussion 

En diskussion kring studiens resultat (9.1) och metod (9.2) förs i detta 
kapitel. I det avslutande avsnittet lyfts tankar kring vidare forskning 
(9.3).  

9.1 Resultatdiskussion  

Intervjuer av fem gymnasielärare i ämnet svenska låg till grund för denna 
studie. Trots informanternas skilda syn på högpresterande elever och 
bemötandet av dessa gick det att finna gemensamma nämnare. Resultatet 
visade framförallt att god kommunikation, kontinuerlig feedback, öppna 
uppgifter och diskussioner i grupp och helklass gynnade elevgruppen. En 
intervjustudie i grundskolan av Clarins (2009) visade på att elever med 
höga prestationer i större utsträckning fick bedriva självständigt arbete. 
De gavs även extrauppgifter för att få möjlighet till vidare arbeta och 
fördjupning av kunskaper, ett arbetssätt som enligt Skolverket (2012) var 
mycket vanligt för begåvade elever. I denna studie var det dock ingen 
lärare som arbetade med extrauppgifter vilket kan grunda sig i de 
differenser som finns mellan verksamheten på grundskolan och på 
gymnasiet. Utöver extrauppgifter användes acceleration i betydligt 
mindre utsträckning och tillgången till speciallärare/stödresurser låg 
även dessa i underkant i jämförelse, enligt Clarin (2009). Något som 
däremot sågs genomsyra båda skolverksamheterna var lärarnas 
upplevelse av tidsbrist och oförmåga att utmana alla elever.  

En stor del elever räknas till gruppen högpresterande och det finns inga 
tydliga direktiv kring hur lärare ska arbeta och motivera dessa i 
undervisningen (Persson, 1997). Tid och resurser har dessutom 
övervägande lagts på de svagare eleverna vilket lärarna tyckt varit riktigt. 
Arbeta med öppna uppgifter sågs i och med detta som ett bra arbetssätt 
då samma uppgift kunde ges till hela klassen och lösas på olika vis och 
nivåer. Det underlättade också för lärare som tidigare nämnt överlag 
kände sig otillräckliga i bemötandet av alla elevers behov. En informant 
lyfte även fram att stöd i undervisningen inte endast behövde komma 
från läraren eller en stödlärare. Ett nära samarbete med högskolan skulle 
vara både utvecklande och stöttande som motiverande.      

Kommunikation och kontinuerlig feedback framkom var viktiga redskap i 
att bevara elevers driv, högpresterande eller ej. En stark inre motivation 
ansågs utmärka elevgruppen och det drivet var något som läraren höll 
levande genom uppmuntran, elevinflytande och stöd i form av bollplank. 
Det går i linje med Brynolf m.fl. (2007) och Sjöberg (1997) som jämställer 
inre motivation med intresse och kopplar delaktighet i undervisningen 
med ökad studiemotivation. Den skilda synen på vad som kännetecknade 
en högpresterande elev problematiserade dock diskussionen kring 
motivation i studien. Definierades högpresterande elever utifrån 
toppbetyg och eget driv menade en del lärare att de som tappat 
motivationen inte längre kunde ses tillhöra gruppen högpresterande. En 
högpresterande elev med behov av motivationsstöd fanns således inte. 
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Andra lärare ansåg att begreppet innefattade de elever som presterade 
högt utifrån sin egen förmåga och att det inte var bundet till dennes 
betyg. Det innefattade även de som hade förutsättningarna till höga 
prestationer. Med detta synsätt fanns det alltså högpresterande elever 
med tappad motivation och dem som behövde motiveras i sina studier. 
Utifrån studiens empiri kan således definitionen av ett begrepp resultera 
i olika syn på elevgrupper och arbetsmetoder. Detta visar tydligt på 
vikten av en kontinuerlig dialog i kollegiet om högpresterande elever. I 
Wallströms (2012) studie var diskussionen om ämnet också sval och en 
av arbetets svårigheter låg i de skilda uppfattningar om eleverna som 
fanns på skolan.     

Denna kvalitativa intervjustudie har undersökt vilka strategier lärare 
använder i undervisning och motivation av elever med höga 
studieprestationer. Slutsatser som kan dras är att gymnasieskolan 
behöver arbeta mer med hur lärare ska bemöta och utmana 
högpresterande elever på gymnasiet. Det behövs framförallt större 
ledning från skolan och en kontinuerlig dialog i kollegiet. Det är av 
yttersta vikt att dessa elevers eventuella behov av utvecklingsstöd blir 
mer synliga för läraren då alla individer har rätt till en likvärdig 
utbildning som främjar dennes kunskapsutveckling och fortsatta lärande. 
Om lärarens syn på högpresterande elever innebär att dessa individer 
nekas stöd och hämmas i utvecklingen har vi inte en skola för alla. 

9.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden för denna studie var kvalitativa intervjuer av 
semistrukturerad karaktär. En enkätundersökning hade varit en 
alternativ metod men skulle inte ha gett informanterna samma möjlighet 
att uttrycka och tydliggöra sina åsikter och upplevelser. Det hade även 
begränsat möjligheten att ställa följdfrågor.  

En pilotintervju gjordes innan vilket hjälpte stort i den sista redigeringen 
av intervjuguiden. I och med att samtliga informanter fick ta del av 
guiden innan intervjutillfället tror jag att de kunde ge mer genomtänkta 
och utvecklade svar. Risken fanns annars att materialet hade blivit tunt 
om lärarna aldrig reflekterat över undersökningsområdet. En nackdel 
med detta tillvägagångssätt kan dock vara att informanterna läser på och 
ger det svar som de tror är önskvärt eller förväntat av dem. 

Att vara två som intervjuar kan vara en fördel då man fokusera och lägga 
märke till olika saker. Den andra personen kunde dessutom ha fört 
anteckningar som gett stöd i bearbetningen av materialet. Jag arbetade 
ensam vilket även det har sina positiva sidor. Transkriberingsprocessen 
underlättas med färre röster att särskilja och informanten kan känna sig 
mer bekväm om personen inte är i minoritet.   

Fem lärare deltog i studien och ett mindre urval kan motiveras om 
studien är kvalitativ. Det blir däremot svårare att generalisera resultatet 
och låta det bli ett facit över hur skolan och lärare i landet arbetar och 
motiverar högpresterande elever. Med denna studie hyser jag 
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förhoppningen om att lärare och pedagoger ska få ökad förståelse för 
denna grupp av elever och se hur situationen kan se ut på en skola. Jag är 
överlag tillfreds med mitt val av metod. 

9.3 Vidare forskning 

Stor fokus har länge legat på elever med svårigheter att nå målen och 
svensk forskning kring begåvade och högpresterande elever är inte 
omfattande. Majoriteten av de studier som gjorts berör elever i 
grundskolan eller de med särskilt goda matematikkunskaper. Fler 
forskningsstudier skulle därför bedrivas på gymnasium med inriktning 
på specifika ämnen. Detta framförallt då metoder och arbetssätt i 
undervisningen varierar beroende på ämnets karaktär.  

En uppfattning bland lärare tycks vara att högpresterande elevers 
kunskapsnivåer skiljer sig utifrån om de går på ett yrkesförberedande 
program eller på ett högskoleförberedande program. Hur utbredd är 
denna uppfattning? Intervjuer av högpresterande elever istället för lärare 
vore också ett bra tillskott i forskningen. Eleverna i fråga får då själva 
redogöra för hur de föredrar att arbeta och hur de uppfattar 
undervisningen. 

Att genomföra denna studie igen fast med ett större urval hade även varit 
intressant. Resultatet skulle kanske visa något annat och dessutom bli 
mer generaliserbart. Informanter från fler skolor skulle också öka 
studiens validitet och reliabilitet.    
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Intervjuguide     Bilaga 1  

Inledande frågor 

• Hur länge har du varit verksam som lärare?  
• Vilken utbildningsnivå̊ har du? 
• Vilka är dina ämnen? 

Arbetsmetoder 

• Vad anser du är en högpresterande elev? 
• Finns det uttalade strategier kring arbete med högpresterande 

elever på din arbetsplats?  
• Vilka metoder och arbetssätt använder du i undervisningen för 

högpresterande eleven? 

Motivation 

• Vad kan man göra för att motivera och utmana de högpresterande 
eleverna? Hur arbetar du? 

• Hur viktig är lärarens roll som motivator för dessa elever anser 
du? 

• Skiljer sig motivationsstrategierna du använder till 
högpresterande elever mot de i den övriga klassen? 

Stöd i undervisningen 

• Upplever du att högpresterande elever får tillräckligt med 
stimulans i skolan? Tas deras kunskaper till vara? 

• Har dessa elever fått stöd av en speciallärare i avseende att bli 
stärkta i sina studier? 

• Har du varit med om att en högpresterande elev har tappat 
intresset eller backat i sin utveckling?  

 

 


