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Förord 
 
Vi vill tacka... 
   

...vår handledare Dennis Groth för stöd och vägledning i 
form av engagemang och intresse 
 
...de pedagoger som ställt upp i våra undersökningar 
 
...nära och kära som på olika sätt har peppat oss under 
arbetets gång 

 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och väl utfört arbete, samt många 
givande timmar med mycket skratt och även en nypa frustration. 
 
 
Cecilia Hansson och Linnéa Kero 
 
20 december 2007 
 
 
 

~ ”De här stjärnorna lyser så starkt så du kan inte undgå att se det” ~ 
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Abstrakt 
Studiens syfte är att enligt pedagogernas uppfattningar belysa och analysera 
högpresterande barns situation i ”en skola för alla”, samt ta reda på hur pedagoger 
bemöter högpresterande barn och vad pedagoger anser motiverar och utmanar barnens 
utveckling och lärande. Bakgrunden lyfter fram ämnesområdet med utgångspunkt i 
historia, internationella perspektiv, styrdokument och problematiken i den svenska 
skolan. Metoderna vi valt att använda är enkäter och intervjuer som vi sedan bearbetat 
och sammanfattat. Undersökningen genomfördes under två veckors tid, då vi först 
lämnade ut sexton enkäter till pedagoger på olika skolor och utifrån dessa lottade vi fram 
fem pedagoger inför intervjuerna. Av resultatet har det framkommit att pedagogerna i 
relativt stor utsträckning mött högpresterande barn, men att vissa aspekter i form av 
tidsbrist och brist på andra resurser gör det svårt för pedagogerna att tillgodose dessa 
barns behov. Vi kan tydligt se utifrån intervjuerna att pedagogerna gör sitt bästa för att ge 
högpresterande barn motivation och stimulans med hjälp av extra material och berikning i 
klassen. Vi har kommit fram till att pedagoger har stor betydelse för högpresterande barns 
utveckling och lärande. 
 
Ämnesord: högpresterande, utmaning, stimulans, motivation 
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Inledning  
Under utbildningens gång har vi uppmärksammat att det fokuseras mer på barn som har 
svårigheter i skolan än barn som är högpresterande. Barn i behov av särskilt stöd anser vi 
även innefattar högpresterande barn, eftersom dessa barn också behöver stöd och 
motivation i deras utveckling och lärande. Vi har även lagt märke till detta under den 
verksamhetsförlagda utbildningen samt utifrån egna personliga erfarenheter, vilket har 
gjort oss intresserade av ämnet. Vi anser att arbetet kan komma till användning för oss i 
vår framtida profession eftersom högpresterande barn behöver uppmärksammas för deras 
egen utveckling, samt hur vi som pedagoger kan utmana dem att gå vidare i sitt lärande.  
 

Åh vilken tristess att sitta och lyssna, 
 till allt jag redan vet, 

 att göra allting igen och igen. 
 Ändå måste jag sitta och lyssna 

 och läsa samma sida igen och åter. 
 Tristess, tristess, vilken tristess. 

 Ibland känner jag, 
 om vi läser en sida till, 

 att huvudet exploderar och vanmakten gråter. 
 Jag önskar jag kunde 
 resa mig upp och gå. 

(Nioårig amerikansk elev, Persson, 1997, s.286) 
 
Syfte 
Syftet med vår studie är att enligt pedagogernas uppfattningar belysa och analysera 
högpresterande barns situation i ”en skola för alla”. Utgångspunkten kommer att ligga på 
hur pedagoger uppmärksammar och bemöter barn som är högpresterande. Vi kommer att 
fokusera på vad pedagoger anser motiverar och utmanar högpresterande barns utveckling 
och lärande.  
 
Frågeställningar 

• Hur uppmärksammar och bemöter pedagoger högpresterande barn i skolan och 
vad gör pedagoger för att stimulera högpresterande barns utveckling och lärande? 

• Hur motiveras och utmanas högpresterande barn av pedagoger i skolan? 
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Definitioner 
Under denna rubrik kommer vi att behandla de olika begrepp som vi använder oss av i 
vår undersökning. Begreppet högpresterande har vi valt att använda oss av 
genomgripande i arbetet. I de källor vi presenterar i bakgrunden använder sig författarna 
av orden talang, begåvning och särbegåvning. I detta arbete har vi valt att komprimera 
dessa ord till begreppet högpresterande för att få en helhet. 
 
Talang förklaras i Svensk ordbok (Norstedts, 1999) som medfödd lätthet att tillägna sig 
viss färdighet. Begåvning förklaras i Nationalencyklopedin (1990) enligt följande: 
"begrepp som inom psykologi och pedagogik används för att förklara skillnader i 
individers förutsättningar för utveckling och utövande av olika färdigheter" 
(Nationalencyklopedin, 1990, s. 372). Särbegåvning förklarar Persson (1997) som ett 
begrepp för individer som på olika sätt är exceptionella till sin anpassnings- eller 
prestationsförmåga. 
 
"En skola för alla" förklaras i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
fritidshemmet och förskoleklassen, Lpo 94, (Skolverket, 2006)  som likvärdig utbildning, 
tillgänglighet, jämlikhet i villkor, likvärdigt bemötande och full delaktighet. 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. I detta arbete 
menar vi med "en skola för alla" att alla barn, oavsett förutsättningar, skall få en likvärdig 
utbildning. 
 
Bakgrund 
Historisk tillbakablick 
Rudvall (1995) visar på en historisk översikt med start från 1920-talet, som han menar 
var en motsättningarnas tid inom skolpolitiken, då folkskolan ansågs vara en "fattigskola" 
och realskolan en "finskola". Samhällsklasserna och den dåvarande politiken försvårade 
likvärdigheten gällande utbildningsmöjligheterna, vilket enligt Rudvall tydligt visar att 
skolan inte var till för alla. Samtidigt ansågs flickor inte ha rätt till en högre utbildning, 
dock förändrades detta 1927 då flickorna på samma villkor som pojkar fick tillträde till 
högre läroverk.  
 
Persson (1997) använder sig av 1920 års undervisningsplan när han skriver att 
svårighetsgrad och innehåll skall anpassas efter alla barns behov, däremot står det inget 
om det rör sig om högpresterande barn. Vidare skriver han att begreppet verkar ha 
försvunnit från skolans värld och lärarutbildningarna under seklets gång. 
 
Rudvall (1995) beskriver 1930-talet där han tar upp sociala reformer och utbyggnad av 
parallellskolesystemet. År 1936 utfördes åtgärder för att förbättra kvaliteten inom 
folkskolans undervisning och minska de stora skillnaderna som fanns. 
Parallellskolesystemet upplevdes av allt fler människor som olikvärdigt och orättvist, 
vilket Rudvall lyfter fram från 1940-talet, då skolutredningar för ett mer enhetligt och 
rättvist skolsystem genomfördes. Detta ledde till att folket och politikerna kom överens 
om att elevernas skolgång borde eftersträva likvärdiga möjligheter. Enligt Rudvall ökade 
förtroendet för utbildningens betydelse under efterkrigstiden:  
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Nu var det i stället tanken att alla begåvningar behövde tas tillvara 
som upptog beslutfattarna. Man granskade vetenskapligt hur stor 
"begåvningsreserven" kunde vara i olika samhällsskikt. Man ville 
på grundval härav vidta åtgärder för att så många som möjligt 
skulle föras fram till en kompetens som motsvarade realexamen 
och studentexamen. (Rudvall, 1995, s. 101) 

 
Parallellskolan avvecklades till förmån för enhetsskolan som sakta men säkert tog form 
och som senare blev grundskolan år 1962, vilket innebar en skola för alla med en nioårig 
obligatorisk skolgång (Rudvall, 1995). 
 
Tidigare läroplaner 
Skolans läroplaner har omskapats genom åren och det går att urskilja förändringar 
gällande barns lika villkor och förutsättningar för utveckling och lärande. I Lgr 69 
(Skolöverstyrelsen, 1969) står det under mål och riktlinjer att eleverna skall ha möjlighet 
att påverka sina egna arbetsvillkor och att verksamheten skall rikta sig mot alla barn i 
skolan, oavsett personlighets- och begåvningstyp. Det framkommer även att stor del av 
undervisningen skulle anpassas efter elevernas mognadsnivå och utifrån det skulle 
elevernas motivation skapas. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980), står det under likvärdig 
utbildning: 

 
Skolstyrelsen bör verka för att eleverna grupperas så att en så 
allsidig social sammansättning som möjligt uppnås i klasser och 
arbetsenheter. […] Skolans insatser skall planeras och krav ställas 
utifrån varje barns aktuella förutsättningar. Skolan har skyldighet 
att ta väl hand om alla elever och att stödja och uppmuntra envar 
att utveckla sin förmåga och sina intressen. (Skolöverstyrelsen, 
1980, s.14) 

 
Några internationella perspektiv  
Persson (1997) har gjort en översikt av hur olika länder bemött de högpresterande barnen 
och menar att det är viktigt att tydliggöra olika länders syn på högpresterande, men 
betonar att det för närvarande inte existerar någon global definition av begreppet. I en 
studie av Husén (1979, I: Persson 1997), visas en uppdelning av det internationella 
skolväsendet i klassiskt liberala och funktionella system. Persson förklarar att i ett liberalt 
system är jämlikhet och lika förutsättningar en grundläggande tanke, vilket gör att 
högpresterande ignoreras. I ett funktionellt system gynnas däremot individuell prestation, 
vilket leder till att högpresterande får en fördel. Enligt Persson ger uppdelningen av dessa 
system en förståelse för varför begåvningsforskningen i vissa länder vuxit enormt och 
erbjuder särskild undervisning för högpresterande, medan forskningen i andra länder står 
stilla.  
 
Nordamerika 
Persson (1997) börjar med att beskriva utvecklingen i USA. Intresset för högpresterande 
har inte funnits i särskilt många år och det dröjde fram till år 1958 innan politiker och 
makthavare i USA gjorde någon större insats för att även högpresterande barn skulle få 
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sina behov tillgodosedda. Orsaken till detta var att makthavarna greps av panik när 
dåvarande Sovjetunionen visade sig ha ett teknologiskt försprång, bland annat på grund 
av Sputnik. Detta var inte acceptabelt och skulden lades på det dåvarande 
utbildningssystemet. Resultatet av detta blev att vid slutet av 1970-talet hade tre 
fjärdedelar av alla amerikanska stater en definition av "begåvning" och det blev stora 
förändringar inom skolans värld. Den amerikanska kongressen gav i början av 1970-talet 
ut ett uppdrag för att utreda om de amerikanska skolorna tillgodosåg de högpresterande 
barnens behov. Sedan dess har detta intresse vuxit explosionsartat och stora insatser har 
blivit tillsatta.  
 
Vidare beskriver Persson (1997) att Kanada tycks ha föregått USA vad gäller att åtgärda 
de uppenbara behov som man funnit att de särskilt begåvade barnen har. Redan år 1914 
fanns en definition av begreppet "särskilt begåvad". Sammanfattningsvis har Kanada 
kontinuerligt utvecklat sin skolpolitik där alla olika typer av behov skall tillgodoses. 
 
Europa 
Persson (1997) tar upp utvecklingen i Storbritannien från 1973, då utbildnings-
departementet sakta men säkert insåg att högpresterande behövde mer kvalificerad 
undervisning. De senaste femton åren har dock intresset för högpresterande i hög grad 
vuxit och en stor satsning för dessa barn har gjorts. 
 
Vidare beskriver Persson (1997) Tyskland och tiden före Berlinmurens fall, då de båda 
ländernas politik skildes avsevärt från varandra när det gällde högpresterande barn.  Det 
forna Östtyskland var mer omfattande i sitt pedagogiska tänkande när det gällde dessa 
barn, de sökte målmedvetet efter sådana förmågor bland landets barn och ungdomar. 
Sedan Berlinmurens fall har de högpresterande ansetts vara mer som en investering för 
framtiden. Enligt Persson stöder och erkänner hela Tyskland idag en specialpedagogisk 
strävan för högpresterande barn och ungdomar. 
 
Afrika 
Persson (1997) beskriver Nigeria, ett av världens fattigaste länder, som ett exempel på 
hur en satsning på högpresterande barn kan fungera trots instabilitet i politiken. År 1977 
kom den nationella skollagen som tydligt visar att det existerar barn som är begåvade och 
att dessa skall ges lämplig utbildning. Persson lyfter vidare fram Botswana där 
situationen till viss del ser annorlunda ut, eftersom det finns ett motstånd mot en satsning 
för att ge högpresterande barn och ungdomar den stimulans de behöver utöver vad de får 
från den vanliga skolan. 
 
Styrdokument 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 
94, (Skolverket, 2006) står det att undervisningen skall anpassas till varje elevs behov 
och förutsättningar, samt främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
Detta skall göras genom att undervisningen skall utgå från elevernas tidigare erfarenheter, 
bakgrund, språk och kunskaper.  
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Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. 
Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som 
ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en 
omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa 
de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande 
och kunskapsutveckling. […] Varje elev har rätt att i skolan få 
utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter. (Skolverket, 2006, s. 7) 

 
Fortsättningsvis står det att skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget 
lärande, utvecklar nyfikenhet och lust att lära, samt utvecklar tillit till sin egen förmåga 
(Skolverket, 2006). 
 
Vidare står det att läraren skall utgå från varje enskild individs tänkande, behov, 
erfarenheter och förutsättningar, samt stärka elevens tillit till den egna förmågan och 
viljan att lära. Läraren skall även organisera och genomföra arbetet så att varje elev 
utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga. Viktigt är även att eleven upplever att kunskap är meningsfull 
och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt (Skolverket, 2006). 
 
I Skollagens första kapitel om ”Allmänna föreskrifter” står det i 2 §: 
 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk 
hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 
till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst 
den anordnas i landet. (Forkman, 2002, s. 2) 

 
Problematiken i den svenska skolan 
Lindberg (2002) tar upp problematiken om hur högpresterande barn hamnade i 
skymundan när den nya läroplanen och det nuvarande betygssystemet infördes på 1990-
talet. I Lindbergs studie går det att läsa att det förekom lärare som såg de högpresterande 
eleverna som det nya systemets förlorare, vidare menade lärarna att dessa elever tidigare 
varit de som fick den största uppmärksamheten. 
 
Winner (1999) uttrycker att utmaningar är något de högpresterande brist av i våra skolor, 
vilket leder till att barnen inte får möjlighet att använda hela sin potential, de 
underpresterar. Klyftan mellan insats och potential är störst bland de högpresterande, 
även om detta går att utläsa hos alla barn. Winner tar vidare upp problematiken i skolan 
då högpresterande barn förväntas lära sig saker som de redan vet. På grund av detta blir 
dessa barn frustrerade, uttråkade och skygga och hamnar ofta i konflikt med 
pedagogerna. Hon menar att pedagoger som inte tränas i att känna igen högpresterande 
barn endast ser dessa som problem och hemma får föräldrarna veta att deras barn är 
omotiverade, att de inte vill försöka och att de har problem att sitta still.  
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Sådana barn kan få remiss till skolpsykologen för att genomgå 
tester som skall avgöra om de är hyperaktiva, har 
inlärningssvårigheter eller problem med uppmärksamheten. Det är 
mycket mera sannolikt att man ställer sådana diagnoser, än att man 
överväger möjligheten att barnen i fråga kan vara rastlösa och 
ouppmärksamma för att de är uttråkade. (Winner, 1999, s. 209) 

 
Winner (1999) tar upp svårigheten med bland annat individuell undervisning för 
högpresterande barn eftersom de inte får möjligheten att lära tillsammans med barn på 
samma nivå. Vidare menar hon att begränsningar som pedagoger kan ha är stora klasser 
och varierande elevgrupper med många disciplin- och inlärningsproblem, vilket försvårar 
att använda sig av en individanpassad undervisningsform. Detta leder till att pedagogen 
har svårt att urskilja högpresterande barn i klassen. Barn som pedagogen uppfattar som 
duktiga får mer avancerade uppgifter där de förväntas lista ut saker och ting på egen 
hand, detta leder till att undervisningen blir passiv. Winner tar även upp ett exempel på 
denna problematik: 
  

I en storskalig undersökning av lärare i årskurs tre och fyra, 
uppgav endast hälften att de hade särskild utbildning beträffande 
att undervisa särbegåvade barn. Dessa lärare sa att de enbart gjorde 
smärre förändringar av den allmänna kursplanen för de som ansågs 
ha stor förmåga. När lärarna i tredje och fjärde klass blev iakttagna 
medan de interagerade med särbegåvade och normalbegåvade 
elever, gjorde de mestadels ingen skillnad alls. De särbegåvade 
eleverna föreföll ofta vara uttråkade, ouppmärksamma och 
oengagerade. (Winner, 1999, s. 226-227) 

 
Winner (1999) argumenterar även mot gruppering efter förmåga och visar på 
problematiken då de högpresterande förmodas kunna utmana sig själva och lära sig i sin 
egen takt i det vanliga klassrummet. Samtidigt som pedagogerna förväntar sig att de kan 
vara till hjälp för övriga klassen och dessutom fungera som förebilder. Winner redogör 
fortsättningsvis för forskares (specialiserade på undervisning för högpresterande) 
argument för gruppering efter förmåga. Forskarna, som Winner inte nämner vid namn, 
menar att skolan misslyckas med att tillfredsställa de högpresterande barnens behov om 
standarden läggs för lågt, genom att inte ha specialundervisning för högpresterande barn. 
Winner menar att specialutbildning för högpresterande bör finnas och anger fyra orsaker 
som stödjer detta:  

 
• Skolorna ställer låga krav. 
• Låga krav leder till underpresterande. 
• Akademiskt (liksom konstnärligt och musikaliskt) särbegåvade 
barn menar ofta att skolan spelar en liten eller ingen roll alls för 
utvecklingen av deras talang. 
• Särbegåvade barn med oprivilegierad bakgrund lider värst av 
bristen på speciella pedagogiska insatser. (Winner, 1999, s. 207) 
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Persson (1997) har uppmärksammat att begreppet begåvning inte har haft en central 
position i svensk skolpolitik under efterkrigstiden. Persson anser att det är förvånande att 
denna syn till viss del lever kvar i Lpo 94. Trots det ser han att det har skett en viss 
vändning eftersom läroplanen mer eller mindre tar upp samma sak som sina föregångare, 
"att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov" (Persson, 
1997, s 22).  

 
Av svensk hävd har särbegåvning i stort sett lämnats åt sitt eget 
öde i grundskolan. Särbegåvade barn, om de överhuvudtaget haft 
lyckan att bli erkända som särbegåvade, har ibland erbjudits att 
börja i en högre årskurs; ett förfarande som kritiserats hårt av 
många forskare. (Persson, 1997, s. 23) 

 
Citatet ovan styrker Persson (1997) med att Sverige inte har någon klar skolpolitik för hur 
högpresterande barn skall bemötas i skolan. Han ställer sig frågan om vi skall skapa 
utbildningsmöjligheter redan från tidig ålder som både främjar de inlärningssvaga och de 
högpresterande. Vidare anser han att detta förefaller i stort sett möjligt enligt Lpo 94, men 
ännu saknas den utbildningspolitiska kunskapen och viljan för en sådan 
"specialpedagogik" i den svenska grundskolan.   

 
Det har betraktats som politiskt otillbörligt att bereda särskild 
undervisning för elever med en större kapacitet än vad läroplaner 
ofta menar utgör en normalprestation. (Persson, 1997, s. 17) 

 
Vidare menar Persson (1997) att pedagoger på ett eller annat sätt förväntar sig att 
högpresterande barn blir mer synliga i de akademiska ämnena. Han påpekar betydelsen 
av att pedagoger ibland liknar gott uppförande vid "duktighet", vilket gör att en pedagog i 
en pressad klassrumssituation har svårt med det högpresterande barnets ifrågasättande, 
studieenergi och vetgirighet. Vidare beskriver Persson högpresterande barn som mer eller 
mindre missanpassade i skolan och för lärarna framstår de som hopplösa 
irritationsmoment. 
 
Persson (1997) uppmärksammar "konflikten mellan det professionella måluppfyllandets 
rationalistiska krav och mentorskapets behov av individuell hänsyn" (Persson, 1997, s. 
150). Detta ger Persson ett tydligt exempel på när han beskriver en pedagogs känsla av att 
inte räcka till för att tillfredställa alla behov som kan finnas bland trettio barn, vilket leder 
till att pedagogen känner en frustrerande hjälplöshet i sin profession. Det kan även vara 
svårt för en pedagog utan tillräcklig kunskap att identifiera ett högpresterande barn och 
dess behov, vilket gör att pedagogen känner sig mindre lämpad att ansvara för detta barn.  
 
Wahlström (1995) poängterar vikten att ta tillvara på den enorma resurs som finns hos 
barnen och för att göra det anser hon att det behövs välutbildade pedagoger som kan 
urskilja de högpresterande barnen och ge dem den stimulans som de behöver. Vidare 
menar hon att dåliga studievanor hos barnen ofta grundläggs om de som har lätt för att 
lära sig får arbeta med enformiga uppgifter och ständigt repetera vad de redan kan. De 
barn som inte blir motiverade blir ofta ganska lata och framför allt uttråkade, vilket 
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många gånger leder till uppgivenhet. Wahlström anser även att de högpresterande barnen 
har speciella behov och genom att tillfredställa dessa kommer barnen att må bättre. 
 
Imsen (2006) påpekar vikten av att kunna identifiera alla barns behov och även finna 
kunskapsstoff och arbetsformer som är anpassat för det enskilda barnet. Hon menar att 
undervisningen bör anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar, vilket innebär att 
alla barn inte kan behandlas lika utan skolan skall särbehandla barnen på ett positivt sätt. 
Imsen ställer sig frågan hur vi ska göra med de högpresterande barnen i skolan, och 
menar att frågan är viktig eftersom den klart uttrycker att undervisningen gäller både för 
de så kallat svaga och de högpresterande barnen. I bland annat USA har det riktats 
mycket uppmärksamhet mot de utmaningar de högpresterande barnen bör få. I jämförelse 
med hur vi har det här riktas inte lika mycket uppmärksamhet mot dessa barn, vilket 
betyder att vi inte har några särskilda undervisningsprogram eller skolor. Imsen betonar 
vikten av att skolan skall anpassa sig efter eleverna och inte tvärtom. 
 
Narvselius (2007) har uppmärksammat att högpresterande barn lätt hamnar i en ond 
cirkel i dagens skola, då utformningen inte passar dem. Han lyfter fram läroplanen som 
framhäver att undervisningen skall vara individuellt likvärdig för alla barn, men det han 
menar är att läroplanen inte tar hänsyn till de högpresterande barnen som ofta hamnar i 
skymundan i dagens skola. Narvselius menar att innehållet i dagens skola med 
ostimulerande uppgifter och långsamma lektioner leder till avsaknad av inspiration. Han 
påpekar att denna skolmiljö skapar lathet och dåliga studievanor. Han menar inte att vi 
ska vända upp och ner på skolan men att skolmiljön ska bli mer stimulerande för de 
högpresterande barnen. För att detta skall ske behöver ett högpresterande barn vara 
tillsammans med andra barn i samma situation. Han menar att utbytande av erfarenheter 
påverkar ett högpresterande barn positivt och barnets motivation stärks och det får något 
att känna sig stolt över. 
 
Engström (2006) skriver om problematiken som pedagogerna möter när de får 
högpresterande barn till skolan som redan i tidigt stadium kan räkna och läsa. Han menar 
att högpresterande barn har alla möjligheter att lyckas och bli framgångsrika i skolan, 
eftersom dessa barn visar hög prestationsförmåga, inlärningstempo och motivation. 
Frågan är bara hur skolan skall organiseras för att dessa barn skall få utmaningar och 
stimulans i sitt lärande. Om barnen möter framgång eller misslyckande beror på skolans 
och pedagogernas bemötande. 
 
Endepohls-Ulpe och Ruf (2005) ifrågasätter i sin studie vilka kriterier pedagoger har för 
att identifiera högpresterande barn i skolan och om kriterierna som de tillämpar för denna 
identifikation är realistiska i jämförelse med den yrkeskompetens de besitter. Studien 
visar att pedagoger med erfarenhet av att undervisa högpresterande barn har en mer 
realistisk syn på dessa barn och kan på ett mer positivt sätt beskriva dem i jämförelse med 
pedagoger utan erfarenheter. Studien visar även att intelligens, prestation och motivation 
hör samman i skolans värld. 
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Användbara tillvägagångssätt 
Persson (1997) förklarar att begreppet acceleration (vår kursivering) syftar till att 
tillgodose och tillvarata de högpresterande barnens behov av ett högre tempo, och att 
begreppet berikning (vår kursivering) avser den process som ger läroplanen mer djup och 
bredd för att passa dessa barns behov av utmaningar och stimulans. Däremot menar han 
att dessa begrepp hör ihop med varandra och för att ett ingripande ska göras rätt krävs det 
att acceleration leder till en berikning, precis som en satsning på berikning efter en längre 
tid måste tyda på en acceleration. 
 
Winner (1999) menar att de som förespråkar speciell undervisning för högpresterande 
inte är eniga om dessa elever bör få en berikad eller accelererad utbildning. Detta 
förklarar hon med placering i avancerade klasser tillsammans med andra högpresterande 
barn eller genom att hoppa över årskurser. Andra som förespråkar acceleration menar att 
barnet berövas viljan att lära sig om barnet hålls kvar i årskurs två, trots att barnet redan 
behärskar matematiken i årskurs sex. Det finns en rädsla för att barnet hamnar utanför 
men berövas viljan att lära sig är det värre. Winner ifrågasätter varför ålder och fysik 
skall vara viktigare grupperingskriterier än kunskap.  
 
Persson (1997) talar om begreppet acceleration och enligt honom finns det sjutton olika 
aspekter av pedagogik för högpresterande, bland annat tidig skolstart, ämnesvis 
acceleration och årskurseliminering. Den aspekt som är mest känd och praktiseras i 
Skandinavien är årskurseliminering, det vill säga att beslut tas att flytta ett 
högpresterande barn från en lägre till en högre årskurs. Problematiken som Persson tar 
upp med denna aspekt, trots att barnet flyttas till en undervisning som är bättre anpassad 
för barnets behov, är att barnet riskerar att bli mer avskiljd från klassen eftersom barnet är 
minst ett år yngre i sin fysiska utveckling. Persson påpekar att denna lösning är något 
som flera forskare är kritiska till, då högpresterande barn även har sociala behov.   
 
Persson (1997) lyfter även fram begreppet ämnesvis acceleration som en lösning många 
pedagoger använder sig av när de märker att det finns ett barn i klassen som snabbt klarar 
av uppgifter, och som tycks ha ett stort behov av nya och mer utmanande uppgifter. Det 
som händer är att pedagogen letar fram mer avancerade uppgifter i just det ämnet som 
barnet tycks ha ett starkt behov av stimulans. Persson lyfter fram ett problem med detta 
begrepp, då pedagoger ofta bemöter sådana situationer utifrån det dagliga behovet. Han 
menar att det är viktigt att accelererande uppgifter för högpresterande barn kräver lika 
mycket planering och målinriktning som själva undervisningen i allmänhet. Särskilt 
anpassade pedagogiska åtgärder för högpresterande barn är oerhört viktigt enligt Persson, 
eftersom en avsaknad av åtgärder gör att barnen lämnas att klara sig själva vilket till slut 
leder till att de blir uttråkade. Vidare lyfter han fram vikten av att inse att begreppen 
acceleration och berikning kräver förståelse för dessa barn och även planering för att 
tillgodose dessa barns behov av stimulans. 
 
Narvselius (2007) menar att skolundervisningen bör förbättras, framtidens skola bör 
acceptera acceleration. Med detta anser han att de högpresterande barnen bör få mer 
anpassade och avancerade uppgifter. Vidare poängterar han att detta kan bidra till ett mer 
motiverat och harmoniskt barn. 
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Metod 
Under denna rubrik redovisas hur vi gått tillväga i vår undersökning, samt våra 
informationsinhämtande metoder. Utifrån syftet och frågeställningarna har vi valt att 
använda oss av enkäter och intervjuer. Det teoretiska perspektiv vi har utgått från är de 
framforskade rön som belyses i bakgrunden. Vi har gjort en kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Med kvalitativ forskning menar Trost (2007) att studien strävar efter förståelse 
för människors reaktioner och resonemang eller att hitta varierande mönster. Kvantitativ 
forskning beskriver Svenning (2003) som hårddata vilken ofta uttrycks i siffror, vilket 
kan ge en överblick av ett stort material. Ur ett helhetsperspektiv är vår studie kvalitativ, 
det vill säga att vi har strävat efter förståelse och varierande mönster i hur pedagoger 
bemöter högpresterande barn. 
 
Urval 
Inför enkätundersökningen skickade vi ut en förfrågan till tjugofyra pedagoger på sex 
skolor i en kommun i Norrbotten. Av dessa tjugofyra pedagoger var det sexton pedagoger 
som gav sitt medgivande om att medverka i vår enkätundersökning. Trost (2007) nämner 
obundna slumpmässiga urval vilket vi använde oss av för att få ut fem pedagoger till den 
kvalitativa intervjuundersökningen. Det innebär att vi slumpmässigt drog fem namn. 
 
Kvantitativa enkäter  
Den första metoden vi valde att använda oss av var kvantitativa enkäter. Trost (2007) 
skriver att ”om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, då skall man 
göra en kvantitativ studie.” (Trost, 2007, s. 23). Backman (1998) förklarar kvantitativa 
metoder som resultat av numeriska observationer eller som låter sig omvandlas i sådana. 
Vidare tar han upp enkäter, frågeformulär och experiment som exempel för dessa 
metoder. 
 
Vi valde att använda oss av enkäter för att få en överblick av pedagogernas syn på vårt 
problemområde när det gäller högpresterande barn. För att enkäten skulle bli tydlig för 
respondenterna bestämde vi oss för att använda korta och koncisa formuleringar. Detta 
understryker Trost (2007) när han skriver att långa formuleringar bör undvikas, eftersom 
det kan vara svårt att komma ihåg det som stod skrivet i början av frågan. Även 
svarsalternativen formulerade vi på så sätt att pedagogerna skulle få en bättre uppfattning 
om vad undersökningen gick ut på. Trost tar upp svårigheten med öppna följdfrågor då 
dessa kan bli svåra att bearbeta, vilket vi tog i beaktning. Därför valde vi att ha relevanta 
följdfrågor där ett kortfattat svar förväntades. 
 
Trost (2007) menar att värdeladdade ord skall undvikas då dessa kan påverka svaren, 
därför valde vi att inte använda oss av ordet ”högpresterande” i enkäten då det fanns en 
möjlighet att respondenternas attityd kunde ha påverkats, med det menar vi att ordet 
"högpresterande" kunde ha upplevts som obekvämt. Svenning (2003) nämner en variant 
av enkäter, så kallade gruppenkäter där respondenterna fyller i enkäten medan 
undersökarna väntar och det omöjliggör att respondenterna samtalar om enkäten innan 
den är besvarad. På liknande sätt gjorde vi när vi åkte ut till skolorna och pedagogerna 
fyllde i enkäten medan vi väntade.  
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Enligt Svenning (2003) kan enkäter och personliga intervjuer komplettera varandra och 
även ha ett utbyte av varandra. Han menar att enkäter kartlägger primära förhållanden 
och samtidigt är en introduktion för en kommande intervju. Detta stämmer in på vår 
undersökning, eftersom vi anser att enkäterna har varit ett stort stöd inför intervjuerna.    
 
Kvalitativa intervjuer 
Den andra metoden vi valde att använda oss av var kvalitativa intervjuer. Trost (2007) 
menar att det som är utmärkande för kvalitativa intervjuer är bland annat enkla och 
tydliga frågor. Genom att ställa sådana frågor menar han att svaren blir mer innehållsrika, 
vilket i slutändan innebär att det insamlade materialet kan komma att ge många 
intressanta åsikter och mönster. Kvale (1997) menar att en fördel med kvalitativa 
intervjuer är öppenheten, då det inte finns några regler eller normer för en sådan 
intervjuundersökning.  
 
Även Patel & Davidson (2003) lyfter fram kvalitativa intervjuer och menar att syftet är 
att identifiera och upptäcka egenskaper hos något. Vidare menar de att i en kvalitativ 
intervju är både den som intervjuar och respondenten delaktiga i skapandet av samtalet, 
vilket vi tog tillvara på. Patel & Davidson tar upp vikten av att, som intervjuare i en 
kvalitativ undersökning, bygga upp ett meningsfullt resonemang för undersökningen och 
hjälpa respondenten att få ett sammanhang. Utifrån den första kontakten via mail och 
även försättsbladet till enkäten tror vi att respondenterna fick en tydlig bild av vårt ämne. 
 
Patel & Davidson (2003) påpekar att intervjuformuläret i en kvalitativ intervju kan 
formuleras med öppna frågor eller teman, samt att det är intervjuarens uppgift att anknyta 
dessa till intervjun. Detta gör att undersökningens frågor blir belysta och underlättar även 
samtalet. Vid behov kan även följdfrågor användas för stöd till samtalet. De följdfrågor vi 
använde oss av var ett stort stöd för vidareutveckling av samtalet. Enligt Patel & 
Davidson innebär intervjufrågor att vi är hänvisade till respondenternas vilja att svara på 
dessa frågor. Vidare förklarar de att respondenterna på ett eller annat sätt blivit utvalda 
och inte alltid kan se nyttan med att svara på frågorna.  
 
Eftersom vi är två personer som skriver arbetet valde vi att båda skulle närvara vid 
intervjuerna, men vi tog samtidigt i beaktning Trosts (2007) åsikt om att det finns en risk 
att den intervjuade kan hamna i en underlägsen position. Detta ville vi undvika och därför 
meddelade vi respondenterna innan intervjuerna att vi är två personer som kommer att 
intervjua dem. Vi valde även att använda bandspelare under intervjuerna för att underlätta 
bearbetningen av materialet. Trost nämner olika fördelar med användningen av 
bandspelare, bland annat möjligheten att kunna spola tillbaka och höra respondenternas 
ordval och tonfall upprepade gånger. En annan fördel Trost tar upp med användning av 
bandspelare är att det är lättare att koncentrera sig helt på intervjun, då intervjuaren inte 
behöver anteckna. De fördelar Trost beskriver upplevde vi vara positiva för vår 
undersökning. 
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Analys 
Vi började vår bearbetning, analys och tolkning av våra enkäter och intervjuer genom att 
sammanställa frågeställningarna. Enkätfrågorna sammanställde vi i form av diagram och 
de öppna frågorna redovisade vi i löpande text. Intervjufrågorna sammanställde vi genom 
att avlyssna det inspelade materialet och sedan skapade vi sammanfattningar av varje 
intervju.  
 
Vi har inspirerats av fenomenologin som strävar efter att klargöra förståelsen av den 
kvalitativa forskningsintervjun, vilken fokuserar på den mening som respondenterna 
upplever i sin livsvärld (Kvale, 1997). I sammanfattningarna av intervjuerna har vi valt 
att använda oss av meningskoncentrering, vilket enligt Kvale innebär omformuleringar av 
långa uttalanden till korta och koncisa svar där den huvudsakliga innebörden 
framkommer. Vi har även sammanfattat intervjuerna för att sedan tolka respondenternas 
svar. 
 
Genomförande 
Vår undersökning började med sökandet efter relevant information i form av litteratur, 
styrdokument och tidigare forskning. Vidare kontaktade vi tjugofyra pedagoger på sju 
olika skolor, varav sexton pedagoger medverkade i vår undersökning. Därefter formade 
vi enkätfrågor och tog kontakt med pedagogerna för att bestämma tid när vi personligen 
kunde lämna ut dessa till dem. När vi lämnade ut enkäterna väntade vi på plats medan 
pedagogerna besvarade dem. Vi utgick från enkäterna när vi formulerade intervjufrågor, 
och utifrån de sexton pedagoger som medverkat i enkätundersökningen lottade vi fem 
namn inför intervjuerna. Dessa fem pedagoger tog vi kontakt med och bestämde tider för 
intervjuer. Trost (2005) framhåller vikten av en så ostörd miljö som möjligt och att den 
intervjuade skall känna sig trygg i miljön, vilket vi tog i beaktning då intervjuerna ägde 
rum på respondenternas arbetsplatser. Vi förklarade innan intervjun att den skulle 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi som intervjuar och respondenten vet 
vad som blivit sagt (Svenning, 2003). Under intervjuerna använde vi oss av en 
bandspelare, efter att ha frågat respondenterna om deras samtycke. Vi var båda två 
närvarande vid intervjuerna och hade på förhand bestämt att båda skulle ställa frågorna 
för att alla skulle bli delaktiga i samtalet. Trost menar att det kan vara ett bra stöd att vara 
två intervjuare eftersom informationsmängden och förståelsen blir större, speciellt om 
dessa två är samspelta.  
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Resultat 
 
Enkätresultat 
Enkäterna besvarades av sexton pedagoger och dessa redovisas i form av diagram och i 
löpande text. De fyra enkätfrågorna med slutna svarsalternativ delges i diagram och de 
två öppna enkätfrågorna delges i löpande text. Utformningen av enkäten redovisas i 
bilaga 1. 
 
Slutna svarsalternativ 
Här redovisas de slutna svarsalternativen, med slutna svarsalternativ avses frågor där 
pedagogerna endast kunde ringa in ett svarsalternativ. 
 
 

Figur 1 

1. Anser du att barn som har lättare för att lära får 
möjligheten att stimuleras och utmanas i skolan?
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Figur 1. Pedagogernas svar på om de anser att barn som har lättare för att lära 
får möjligheten att stimuleras och utmanas i skolan. 
 

Av figuren framgår att en majoritet av pedagoger instämmer i att barn som har lättare för 
att lära får möjligheten att stimuleras och utmanas i skolan. 
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Figur 2 
2. Har du under din tid som pedagog mött barn som haft 

lättare för att lära? 
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Figur 2. Pedagogernas svar på om de under sin tid som pedagog har mött barn 
som haft lättare för att lära. 
 

Av figuren framgår det att de flesta pedagoger i hög grad har mött barn som haft lättare 
för att lära. 

 
Figur 3 

3. Har du som pedagog använt dig av Pedagogiska åtgärder 
för att stimulera barn som har lätt för att lära?
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Figur 3. Pedagogernas svar på om de använt sig av Pedagogiska åtgärder för att 
stimulera barn som har lätt för att lära. 
 

Av figuren framgår det att pedagogerna i relativt hög grad har använt sig av pedagogiska 
åtgärder för att stimulera barn som har lätt för att lära. 
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Figur 4 

4. Finns möjligheten för dig som pedagog i skolsystemet att 
motivera och ge alla barn vad de behöver?
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Figur 4. Pedagogernas svar på om det finns möjlighet för dem som pedagoger i 
skolsystemet att motivera och ge alla barn vad de behöver. 
 

Av figuren framgår det delade åsikter om pedagogerna har möjlighet att motivera och ge 
alla barn vad de behöver i skolsystemet. 
 
Sammanfattning av diagram 
I vår enkätstudie framgår det att ungefär tre fjärdedelar av pedagogerna anser att barn 
som har lättare att lära får möjligheten att stimuleras och utmanas i skolan. De resterande 
pedagogerna håller delvis eller inte alls med om detta. Vidare framgår det att de flesta 
pedagoger i hög grad har mött barn som haft lättare för att lära, däremot anser sig en 
pedagog till viss del mött dessa barn. Fortsättningsvis visar det sig att fler än tre 
fjärdedelar av pedagogerna använt sig av pedagogiska åtgärder (exempelvis accelerering 
och berikning) för att stimulera barn som har lätt för att lära, medan övriga pedagoger till 
viss del eller i relativt liten grad använt sig av sådana åtgärder. Slutligen framgår det att 
ungefär hälften av pedagogerna anser sig i hög grad ha möjlighet att motivera och ge alla 
barn vad de behöver i skolsystemet och ungefär en fjärdedel anser sig delvis kunna göra 
det, medan en fjärdedel i relativt liten grad eller liten grad anser sig ha denna möjlighet.     
 
Öppna svarsalternativ 
Här redovisas de öppna svarsalternativen, med det avses de frågor där pedagogerna 
kunde svara med fri text. 
 
I det öppna svarsalternativet utifrån frågan om pedagogerna använt sig av pedagogiska 
åtgärder för att stimulera barn som har lätt för att lära, har samtliga av de sexton 
pedagogerna svarat vilka åtgärder de använt sig av. Några har angett flera alternativ på 
åtgärder, andra har endast angett en åtgärd. 
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Den mest använda åtgärden som går att utläsa av fjorton pedagogers svar, är att ge dessa 
barn svårare uppgifter som är individuellt anpassade samtidigt som uppgifterna är mer 
utmanande och stimulerande. Olika exempel på detta är, material från högre klasser, 
högre tempo, uppgifter som är mer krävande och svårare i specifika ämnen. Fem av de 
sexton pedagogerna har uppgett att de använt sig av berikning med äldre barn i form av 
samarbete med högre "årskurser" och "stadier". 
  
Två av pedagogerna har uppgett att de varit med om accelerering i form av uppflyttning 
till högre klasser, varav en pedagog menar att detta inte var positivt ur social synvinkel. 
Vidare har två av pedagogerna uppgett att dessa barn varit med och hjälpt samt visat den 
resterande klassen vid behov. 
 
En av de sexton pedagogerna har angett åldersblandade grupper som en åtgärd, medan en 
annan pedagog har använt sig av nivågruppering i klassen. Vidare har en av pedagogerna 
uppgett att dessa barn fått möjligheten att vara med och skapa egna studieplaner, medan 
en annan av pedagogerna uppgett vikten av att dessa barn skall få vara med och påverka 
sitt eget arbete för att känna mer motivation. Slutligen har en av pedagogerna uppgett att 
det viktigaste är att uppmuntra och berömma dessa barn. 
 
På frågan om pedagogerna anser sig ha möjlighet att motivera och ge alla barn vad de 
behöver i dagens skolsystem, har sju av de sexton pedagogerna besvarat följdfrågan om 
vad de anser är orsaken till att möjligheten inte finns. Även om de sju pedagogerna 
graderat sina svar olika har de ändå valt att besvara följdfrågan. Fem av de sju 
pedagogerna har uppgett att tidsbrist, stress och andra uppgifter utanför skolarbetet bidrar 
till att det är svårt att hinna med en individuellt anpassad undervisning. Vidare har fyra av 
pedagogerna uppgett att för lite resurser, för få pedagoger och för stora barngrupper är en 
bidragande orsak. En av pedagogerna har uppgett att kunskapssynen hos olika pedagoger 
kan vara en bidragande orsak, medan en annan av pedagogerna uppgett att ett bristande 
samarbete bland skolans personal gör det svårt att organisera undervisningen för de 
högpresterande barnen.   
 
Intervjuresultat 
Under denna rubrik redovisas sammanfattningar av de fem intervjuer som utförts. Vi har 
valt att redovisa intervjuerna med hjälp av meningskoncentrering i löpande text. Av 
sammanfattningarna framgår syftets huvudfrågor om hur pedagoger uppmärksammar och 
bemöter högpresterande barn, om dessa barn motiveras och utmanas av pedagoger i 
skolan samt vad pedagogerna gör för att stimulera högpresterande barns utveckling och 
lärande. Utformningen av intervjufrågorna redovisas i bilaga 2. 
 
Sammanfattning intervju 1 
Respondenten har arbetat nio år som pedagog i grundskolan. Respondenten menar att det 
funnits ett eller flera högpresterande barn i varje klass och har uppmärksammat dessa 
barn genom att de visat högre kunskap redan från början samt att ny kunskap lätt fått 
fäste. Dessa har även utmärkt sig genom att arbeta i högre tempo och haft lätt för 
inlärning. 
 

 22



Respondenten berättar om ett barn i år 4 som hade stor begåvning i engelska men även i 
andra ämnen. Barnet fick möjlighet att arbeta i en högre klass utan att flytta upp helt och 
hållet och gjorde även nationella proven redan då. Det fanns omständigheter som gjorde 
att alla barn, särskilt det här barnet, inte kunde få den utmaning som behövdes. Detta 
ledde till att en resurs i form av extra personal blev insatt, vilket resulterade i att samtidigt 
som detta barn kunde få den stimulans och utmaning som behövdes för sin utveckling, 
fick även alla andra i klassen det. Respondenten berättar även om sitt eget barn som tidigt 
uppvisade högre prestationer och hade lätt för att lära. I det fallet hade barnet möjlighet 
att arbeta i två klasser, men på grund av omorganisation på skolan bestämde de efter 
många diskussioner fram och tillbaka, att barnet skulle få gå med de äldre barnen. Detta 
kom de fram till då det var den bästa lösningen både kunskapsmässigt och socialt. Det 
sociala är väldigt viktigt anser respondenten, och betonar att ett barn som har sin sociala 
tillhörighet med de yngre barnen ska aldrig behöva lämna sin klass, det arbetet måste ske 
i klassen barnet tillhör. Respondenten poängterar vikten av att kunna ge var och en vad de 
behöver inom klassen, även om det kan bli lite för svårt ibland. 
 
Det respondenten anser krävs och behövs för att högpresterande barn ska få utmaning och 
stimulans, är resurs i form av tid och resurs i form av personal. Tiden finns, men räcker 
inte alltid till för att ta fram det material som behövs. Respondenten förklarar däremot att 
i mån av tid ges annat arbete till dessa barn än vad klassen som helhet arbetar med. 
Respondenten upplever att viljan finns, men det är svårt att räcka till som pedagog och 
detta leder till att dessa barn kommer i kläm. Vidare menar respondenten att det viktiga 
idag är att alla barn ska nå målen, och eftersom att de högpresterande redan nått målen 
måste de få möjlighet att komma vidare. 
 
De ambitioner respondenten har, är mer tid för planering och tid för att ta fram adekvat 
material, det vill säga att inte bara sätta något i händerna på dem utan att ha en tanke 
bakom det. Ytterligare en ambition är att ha större möjlighet att bolla mellan grupper, 
exempelvis att jobba nära varandra i arbetslag. 
 
Slutligen anser respondenten att detta är en viktig fråga att belysa, eftersom dessa barn 
ofta kommer i kläm. Respondenten menar vidare att det är samhällsekonomiskt 
oförsvarbart att inte stimulera vår möjliga spetskompetens, det viktiga är att alla barn ska 
kunna nå så långt de kan, även de högpresterande. Risken är väldigt stor att om 
högpresterande barn under lång tid blir understimulerade tappar de suget och har ingen 
studielust kvar när utmaningarna eventuellt kommer, avslutar respondenten. 
 
Sammanfattning intervju 2 
Respondenten har arbetat tjugo år som pedagog i grundskolan. Respondenten har inte 
mött högpresterande barn i så stor utsträckning. Respondenten lyfter fram två 
erfarenheter, ett barn som var mycket duktig i matematik och som i år 6 arbetade med 
matematiken i år 8. Den andra erfarenheten respondenten framhåller var ett barn som var 
både språkligt och matematiskt begåvad, och som arbetade med högstadiets grammatik 
redan på mellanstadiet.  
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Respondenten har uppmärksammat dessa barn genom deras koncentration, sätt att arbeta 
och den egna drivkraften. Barnen i exemplen arbetade snabbare än alla andra, vilket 
respondenten till en början misstänkte berodde på stress, men diagnostiska tester visade 
tydligt att de hade högre kunskaper. Den höga kunskapsnivån utmärktes tydligt genom 
deras sätt att arbeta och deras resultat. Dessa barn kunde även förklara för andra och visa 
hur de hade tänkt i olika situationer, poängterar respondenten. Det var de här kriterierna 
som låg till grund för bedömningen att barnen var högpresterande.  
 
Enligt respondenten är det viktigt att ge dem stimulerande och utmanande material, även 
om det aldrig blir tillräckligt, bland annat på grund av stora klasser och begränsat med 
resurser. Respondenten hänvisar till forskning som säger att det stärker det egna lärandet 
att hjälpa andra, men det räcker inte eftersom de också behöver mer. ”Det viktiga är att de 
inte ska behöva sitta och nöta det de redan kan. Det ska finnas en mening med det man 
gör”, betonar respondenten. 
 
De pedagogiska åtgärder som respondenten varit med om är bland annat berikning i 
klassrummet med hjälp av större utmaningar och mer stimulans, samt att dessa barn har 
tillsammans med andra barn i en högre klass fått läsa de ämnen de haft lättare för. 
Däremot har respondenten inte varit med om att ett barn har hoppat över en klass även 
om det förekommit diskussioner kring detta. Respondenten ger ett exempel på när det var 
diskussioner om ett barn som skulle ha börjat år 6 funderade på att börja direkt i år 7. 
Respondenten, föräldrarna och barnet kom tillsammans överens om att det var bäst att 
fortsätta följa sin egen klass och istället bli berikad i den miljön, det sociala vägde över i 
detta fall. 
 
Respondenten menar att det finns mest positiva erfarenheter när det gäller pedagogiska 
åtgärder, men anser att dessa barn även behöver stimulans på andra områden, exempelvis 
det sociala. Det respondenten anser krävs och behövs för att ge dessa barn den utmaning 
och stimulans de behöver, är bland annat hur undervisningen organiseras. Respondenten 
menar att alla barn ska få utmaningar för den nivå de är på och inte behöva nöta 
kunskaper de redan kan. De ambitioner respondenten har gällande högpresterande barn är 
bland annat att ge dem mer tid. Något som har stor betydelse är själva organisationen i 
skolan och vilken syn på kunskapsinlärning som speglar verksamheten.  
 
Sammanfattning intervju 3 
Respondenten har arbetat tjugosju år som pedagog, varav sjutton år som förskollärare och 
tio år som grundskollärare. Respondenten anser att högpresterande barn finns i alla 
klasser och har själv mött dessa i stor utsträckning, även om det tar ett tag innan man ser 
dessa. En erfarenhet respondenten nämner är ett barn som var otroligt duktig i matematik. 
Barnet stimulerades genom att få arbeta vidare i matematikboken, då tempot var för lågt i 
den övriga klassen. Respondenten menar att detta gjorde barnet uttråkad, eftersom barnet 
var den enda som fick arbeta vidare i boken, vilket ledde till att barnet kände sig utanför 
klassen. Detta resulterade i att barnet fick återgå till den arbetsgång resterande klassen 
följde. Något respondenten då uppmärksammade var att barnet trivdes med att få glänsa, 
vilket i sin tur ledde till att barnet fick hålla sig lite i bakgrunden och sedan agera lite som 
en hjälplärare genom att förklara för de andra barnen. Detta betonar respondenten är ett 
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bra sätt att använda sig av när det gäller högpresterande barn, då detta bekräftar deras 
eget lärande. 
 
Respondenten betonar att undervisningen måste anpassas för att högpresterande barn ska 
få de utmaningar de behöver, men det viktiga är att alla barn har en bra grund att stå på 
och att alla får den stimulans de behöver. Detta exemplifierar respondenten genom att ta 
upp vikten av att i en stor klass kunna ha ett förråd av material som alla kan arbeta efter, 
men även extra material för de som behöver det. Enligt respondenten är materialet det 
viktigaste och betonar att detta gör att de högpresterande barnen får vad de behöver. 
Olika nivågrupperingar gällande läromedel är också ett positivt arbetssätt, anser 
respondenten. 
 
Acceleration i form av uppflyttning en klass är inte något respondenten varit med om, 
men rekommenderar ingen att göra det. Respondenten anser att de högpresterande barnen 
skall kunna få det de behöver i klassen och poängterar att det inte skall behöva vara ett 
problem. Samtidigt lyfter respondenten fram problematiken med de stora klasserna som 
gör att det inte är lätt att hinna med alla, detta leder vidare till att det är svårt att ge alla 
den stimulans de behöver. Enligt respondenten är tidsbristen, för pedagogerna, ytterligare 
ett problem och för att inte bränna ut sig bör man göra det så enkelt som möjligt. 
 
Respondentens ambition är att alla ska arbeta utifrån sin egen nivå och försöker möta alla 
barnen där de är, men det är inte alltid enkelt. Vidare uttrycker respondenten att detta är 
ett intressant ämne och tycker att dessa barn är lättsamma, material är inte svårt att hitta. 
Slutligen poängterar respondenten att det viktigaste är att de högpresterande barnen inte 
blir bortglömda.  
 
Sammanfattning intervju 4 
Respondenten har arbetat femton år som pedagog varav sex år i förskoleklass. 
Respondenten menar att det alltid då och då kommer något barn till förskoleklassen som 
är duktigare, men däremot är det svårt att säga att någon är mer högpresterande i den 
åldern eftersom mognaden är en viktig faktor. Det viktigaste är intresset och viljan att 
lära, eftersom det är då dessa barn blir mer synliga. Respondenten ger ett exempel om ett 
barn som var mycket duktig från start, barnet var även intresserad av arbetet i skolan och 
hade lätt för att lära. Till saken hör att barnet hade vänner i år 1, vilket gjorde att beslutet 
om uppflyttning en klass verkade vara det självklara valet. Uppflyttningen ägde rum efter 
en termin i förskoleklassen. Med facit i hand menare respondenten att detta var ett 
misstag, då det blev stor förändring för barnet som hade behövt mer "lektid". Det 
fungerade inte socialt heller, då barnet blev "liten" bland ettorna. Skillnaderna är 
dessutom stora mellan år 1 och förskoleklassen, både socialt och arbetsmässigt. Detta 
märktes tydligt då barnet valde att hellre leka med barnen i förskoleklassen, eftersom 
arbetssituationen i år 1 blev för avancerad. Respondenten poängterar att det är väldigt 
viktigt att tänka sig för innan man skickar över barn i den åldern, men tror att det säkert 
är enklare senare under skoltiden.  
 
Stimulerande material är något som respondenten anser krävs och behövs för dessa barn, 
men däremot inte i alltför hög grad, de inte ska behöva följa en viss mall utan kunna få 
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det de behöver. Utifrån tidigare erfarenheter ser respondenten vikten av att berika dem i 
gruppen och ge dem mer utmaningar under tidens gång. I den här åldern är den sociala 
biten, enligt respondenten, oerhört viktig. Detta anser respondenten är ett svårt ämne 
eftersom förväntningarna ofta är höga på de duktigare barnen, och de får för det mesta 
klara sig själva.  
 
Sammanfattning intervju 5 
Respondenten har arbetat trettiotvå år som pedagog i grundskolan. Enligt respondenten 
finns det en eller flera högpresterande barn i varenda klass. Respondenten nämner en 
erfarenhet om ett barn som var oerhört begåvad, speciellt i matematik. Mamman ville 
däremot att barnet skulle få en bredd i alla ämnen, inte bara i matematik, vilket 
respondenten ansåg vara mycket positivt. Eftersom barnet alltid fått stimulans i ämnet, 
blev aldrig spetskompetensen understimulerad. En annan erfarenhet respondenten lyfter 
fram är ett barn som hoppade över år 1 och i dagsläget går i år 6 och arbetar med 
matematik för år 8. Något som respondenten anser är viktigt är att få hjälp och även våga 
hämta hjälp utifrån. I detta fall var barnets farfar, som för övrigt var professor i 
matematik, medverkande i barnets kunskapsutveckling. Det är även viktigt att ha 
pedagoger som ger de högpresterande barnen individuellt arbete som är anpassat för dem, 
betonar respondenten. 
 
"De här stjärnorna lyser så starkt så du kan inte undgå att se det", svarar respondenten på 
frågan hur dessa barn uppmärksammas. Vidare beskriver respondenten en situation då ett 
barn stod och räckte upp handen hela första veckan i skolan, och menade att "det är lika 
bra för jag kommer kunna allt du frågar". Respondenten menar att dessa barn tar för sig, 
och har ofta bärande roller i större redovisningar, då de tar mycket ansvar. Något som 
respondenten starkt påpekar är att ”om vi pedagoger vill se dem, så syns de”. Vidare 
betonar respondenten att vi har mycket dålig syn och dåliga tentakler om vi inte lägger 
märke till de här barnen.  
 
Respondenten menar att material är enkelt att få tag på, om det är det vi vill hitta, men de 
högpresterande barnen behöver annan stimulans än att bara sitta och jobba själva. Detta 
kan styras upp genom att ge dem andra hemuppgifter och andra uppgifter 
överhuvudtaget, anser respondenten. Det går inte, menar respondenten, att låta de 
högpresterande barnen sitta och jobba ut alla böcker i matematik som finns i år 1 och i år 
2, om barnet redan kunde det när det var fyra år. Respondenten har positiva erfarenheter 
av barn som hoppat över ett år, det har fungerat väldigt bra både kunskapsmässigt och 
socialt. I grunden anser inte respondenten att det är bråttom att hoppa över ett år, men det 
viktiga är att de får stimulans och inte bara sitter av tiden. Har barnet bredd på kunskap är 
det lättare att flytta upp ett år, än när det handlar om ett specifikt ämne då det är lättare att 
endast delta i ett visst ämne i en högre klass, förklarar respondenten. 
 
Det som respondenten anser krävs och behövs är, dels mindre klasser om vi skall hinna se 
varje barn, skickliga pedagoger och ett gott samarbete med föräldrarna som känner sina 
barn bäst. Framförallt behövs ett samarbete mellan personalen i skolan och ett öppet 
klimat för samtal med varandra och hjälp av varandra. Det är även viktigt att låta de 
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högpresterande barnen arbeta i en liten grupp där de kan stimuleras ännu mer, och 
dessutom behöver de möta pedagoger som är skickliga och som kan utmana dem. 
 
Enligt respondenten är den största utmaningen att de högpresterande barnen skall trivas i 
skolan och att de skall få den stimulans de behöver. De skall känna att det är meningsfullt 
att vara i skolan. Någonstans är vi skyldiga att ha individuella tänk kring de här barnen 
eftersom ingen är den andra lik, förklarar respondenten och menar att det inte är enkelt, 
men finns viljan går det. En ambition respondenten har är att kunna ge mer utmaningar 
till de högpresterande barnen och hålla en hög kvalitet på kunskapsutvecklingen. 
Avslutningsvis poängterar respondenten att för lite utmaningar och stimulans leder till 
sämre studieteknik, eftersom de högpresterande barnen då enbart har suttit av tiden.  
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Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi först att diskutera undersökningens validitet och 
reliabilitet, därefter kommer vi att behandla metoddiskussionen och resultatdiskussionen 
med egna reflektioner och slutsatser med koppling till syftet och bakgrunden. Vidare 
kommer vi i slutdiskussionen ställa oss frågan om vi uppnått vårt syfte och våra 
frågeställningar. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning inom området.  
  
Validitet och reliabilitet 
Rudberg (1993) menar att begreppen validitet och reliabilitet spelar stor roll inom den 
beteendevetenskapliga forskningen och att de tillsammans avser tillförlitligheten av 
utförda mätningar och undersökningar. Vidare förklarar Rudberg begreppet validitet som 
ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas och att begreppet skulle 
kunna beskrivas som giltighet. Begreppet reliabilitet förklarar Rudberg som ett 
mätinstruments frihet från slumpinflytanden och att begreppet skulle kunna beskrivas 
som noggrannhet. Trost (2007) förklarar reliabilitet som en tillförlitlighet av mätningen. 
 
Det vi strävade efter var att göra en undersökning med hög validitet och hög reliabilitet, 
vilket vi anser att vi lyckats med sett till utfallet av hela studien. Vi kommer att gå in på 
de olika delarna i undersökningen för att visa på styrkor och svagheter. 
 
Vi anser att vi inte kan konstatera om vår enkätundersökning hade hög eller låg 
reliabilitet då vi enbart använde oss av enkäter för att få en bild av pedagogernas syn på 
vårt valda problemområde. Däremot hade enkätundersökningen en god validitet eftersom 
vi mätte det vi avsåg att mäta (Trost, 2007). Då vi tidigare nämnt att vi inte kan 
konstatera undersökningens reliabilitet, kan vi enbart förmoda att en låg reliabilitet kan 
bero på bristande intresse hos pedagogerna. Orsaken kan vara att undersökningen ansågs 
vara obekväm och utpekande, vilket kan påverka pedagogernas attityder till att besvara 
frågorna. Detta kan vi inte med säkerhet veta, men det kan påverka tillförlitligheten av 
enkätundersökningen. Trost menar att vanliga ord och enkla satser gör att de flesta 
uppfattar frågan på samma sätt, vilket leder till en hög grad av reliabilitet. Eftersom vi 
använde oss av korta och koncisa frågor med begriplig text kan detta eventuellt bidra till 
högre reliabilitet av enkätundersökningen. 
 
Vi anser att vår intervjuundersökning hade hög validitet och reliabilitet eftersom vi fick 
svar på det vi avsåg att undersöka och även hög tillförlitlighet under intervjuprocessen, 
från den första kontakten med respondenterna till att vi sammanfattade intervjuerna i 
form av text. Under intervjuerna använde vi oss av bandinspelning för att vi skulle kunna 
vara mer avslappnade och samtala fritt, vilket gjorde att vi dessutom kunde läsa av 
kroppsspråk, miner och tonlägen. Detta bidrog även till att vi kunde avlyssna intervjuerna 
upprepade gånger och på så sätt få en mer korrekt sammanfattning.  
 
Metoddiskussion 
Generellt sett är vi nöjda med utformningen av enkätblanketten och intervjufrågorna. Vi 
anser att försättsbladet till enkäten gav pedagogerna en övergripande bild av vårt syfte 
med undersökningen. Svarsalternativen kan ha gjort det svårt för pedagogerna att välja ett 
passande alternativ, detta märktes då vi under undersökningstillfället fick förklara hur vi 
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menade. Den sista följdfrågan kunde vi ha formulerat annorlunda, exempelvis "Motivera 
ditt svar", för att få en högre svarsfrekvens. 
  
Under arbetets gång har intervjuerna varit mest givande och gett oss ett omfattande 
underlag i form av innehållsrika svar och tillförlitliga synpunkter, erfarenheter och 
åsikter. Trost (2005) menar att oavsett var intervjun sker är det viktigt att ha i beaktning 
att miljön kan påverka trovärdigheten hos respondenten. Vi intervjuade respondenterna 
på deras arbetsplatser, vilket vi tror kan ha bidragit till att samtalen blev avslappnade. 
Däremot ansåg en del respondenter att användningen av bandspelare under intervjuerna 
kunde uppfattas som störande, vilket senare under samtalens gång inte visade sig vara ett 
problem.  
 
Resultatdiskussion 
Utifrån syftet och frågeställningarna ville vi belysa och analysera hur pedagogerna 
uppmärksammar och bemöter högpresterande barn och vad de anser motiverar och 
utmanar högpresterande barns utveckling och lärande. Vi ville även få svar på vad 
pedagoger gör för att stimulera dessa barns utveckling och lärande. 
Undersökningsmetoderna har varit utgångspunkten för att få fram den underliggande 
betydelsen i syftet och frågeställningarna.  
 
Enkätundersökningen användes som ett underlag till de kommande intervjuerna. Enkäten 
bestod av korta och koncisa frågeställningar för att få en bild av om pedagoger anser att 
högpresterande barn får den stimulans och utmaning de behöver. Vi ville även ta reda på 
om de mött högpresterande barn under deras tid som pedagog, om de använt sig av 
pedagogiska åtgärder samt om det finns möjlighet att motivera och ge alla barn vad de 
behöver i dagens skolsystem. Utifrån de slutna frågeställningarna och resultatet kan vi se 
att de flesta pedagoger anser att högpresterande barn får möjlighet att stimuleras och 
utmanas i skolan och att de flesta pedagoger mött dessa barn i hög grad. 
 
Utifrån de öppna frågeställningarna och resultatet ser vi att utmanande och stimulerande 
uppgifter är den mest använda åtgärden och att det i sin tur ofta är individuellt anpassat. 
Detta är något vi anser är en självklar åtgärd och en stor del av pedagogerna har lyft fram 
denna åtgärd medan ett fåtal inte nämnt den, anledningen till detta kan vara svår att utläsa 
från en enkät. Det som kan uppfattas som negativt med denna åtgärd är att barnen 
förväntas lista ut saker och ting på egen hand och det kan leda till att undervisningen blir 
passiv (Winner, 1999). 
 
Ytterligare pedagogiska åtgärder som nämns i enkäterna är uppflyttning till högre klass, 
nivågruppering i klassen, åldersblandade grupper och möjlighet för barnet att skapa egen 
studieplan. Enligt oss är inget barn det andra likt och därför kan det behövas fler än en 
åtgärd för att utmana och stimulera ett högpresterande barns utveckling, vilket går att 
utläsa från enkäterna att pedagogerna håller med om. Något vi däremot utifrån 
enkätsvaren ställer oss kritiska till, är användningen av högpresterande barn som hjälp för 
de andra barnen. Taget från egna erfarenheter vet vi att detta kan leda till utanförskap och 
även brist på motivation. Winner (1999) lägger stor vikt vid det problematiska med 
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pedagoger som förväntar sig att de högpresterande barnen kan vara till hjälp för övriga 
klassen och dessutom fungera som förebilder för dem.  
 
Om vi på den andra följdfrågan valt att skriva "Motivera ditt svar", hade svarsfrekvensen 
blivit högre och på så sätt eventuellt bidragit till ett mer nyanserat och omfattande 
resultat. Vi tror att det blev vilseledande för pedagogerna då graderingsskalan var 
utformad från liten grad till hög grad, och att endast de som svarat "liten grad" skulle 
motivera sitt svar. Däremot ser vi utifrån resultatet av enkäterna att även de som graderat 
ett högre svarsalternativ valt att motivera sina svar. Vi ifrågasätter detta, men det vi tror 
är anledningen till att de svarat på frågan är att de anser sig själva till viss del kunna ge 
alla barn vad de behöver i dagens skolsystem och att de motiverat vad de tror kan vara en 
bristande orsak till att det inte fungerar i allmänhet. De största orsakerna vi kan utläsa är 
tidsbrist, stress och brist på resurser i skolan, vilket Persson (1997) lyfter fram när han 
beskriver känslan hos en pedagog att inte räcka till för att tillfredställa alla behov som 
kan finnas i en stor klass, vilket kan leda till en frustrerande hjälplöshet hos pedagogen. 
 
När enkäterna besvarades upplevde vi ett bristande intresse hos en del pedagoger, vilket 
vi tror kan ha berott på att undersökningen uppfattades som obekväm och utpekande. 
Anledningen till att vi upplevde detta är de diverse kommentarer vi fick vid ifyllandet av 
enkäterna. Den eventuella bristen på intresse kan ha påverkat resultatet, men detta kan vi 
enbart förmoda då vi inte vet vem som svarat vad. Tack vare enkäterna kände vi oss väl 
förberedda inför intervjuundersökningen då underlaget gjorde att vi hade en bra grund att 
stå på. Utifrån intervjufrågeställningarna ville vi få mer utvecklande svar på frågorna från 
enkäten. Lottdragningen inför intervjun gav oss slumpmässig variation av respondenter 
och även resultatet av intervjuerna gav oss ett omfattande material. 
 
Något positivt vi reflekterat över under en intervju är respondentens agerande gentemot 
ett högpresterande barn som fick möjlighet att arbeta i en högre klass, samt att en resurs i 
form av extra personal tillsattes. Respondenten poängterar senare under intervjun att extra 
resurser krävs och behövs för att dessa barn skall få den utmaning och stimulans de 
behöver. En sak respondenten förespråkar som vi anser är tänkvärt inför framtiden, är 
vikten av att inte låta ett barn bli berövad den sociala tillhörigheten på grund av högre 
kunskaper. Ytterligare en aspekt vi tycker är tänkvärd är respondentens uttalande om 
riskerna för understimulans, vilket påverkar studielusten och drivkraften hos de 
högpresterande barnen. Wahlström (1995) menar att högpresterande barn som arbetar 
med enformiga uppgifter ofta blir omotiverade, lata och uttråkade, vilket leder till 
uppgivenhet och på så sätt grundläggs dåliga studievanor. 
    
Det vi finner intressant, som en respondent tar upp, är problematiken i och med 
accelerering till en högre klass. Respondenten menar att även om kunskaperna finns där 
måste också det sociala fungera. Persson (1997) lyfter också fram problemet med det 
sociala, trots att undervisningen kan vara bättre anpassad i en högre klass riskerar den 
fysiska utvecklingen att hämma det sociala samspelet med de äldre barnen. Vidare menar 
respondenten att i förskoleklassen spelar mognaden en stor roll samt att barnen förlorar 
”lektid” om de flyttas upp en klass. Vi anser att förskoleklassen inte är något barnen bör 
hoppa över utan att de ska stimuleras och utmanas i klassen istället, vilket även 
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respondenten betonar. Respondenten menar att barn som har lätt för att lära mestadels får 
klara sig själva, vilket vi tycker är anmärkningsvärt eftersom kraven på dessa barn ofta är 
höga, detta anser även respondenten är något som är värt att begrunda.     
 
Under en intervju uppmärksammade vi något intressant när respondenten påpekar att det 
inte går att låta högpresterande barn arbeta ut bok efter bok utan att göra något mer för att 
stimulera dem. Även Wahlström (1995) menar att dessa barn har speciella behov och om 
dessa tillfredsställs kommer barnen att må bättre och till fullo kunna använda och 
utveckla sin potential. Vidare menar respondenten att den största utmaningen är att få de 
högpresterande barnen att trivas i skolan, de skall inte känna att de bara sitter av tiden. Vi 
anser att det borde vara en självklarhet i dagens skola att det skall finnas en möjlighet för 
högpresterande barn att arbeta i små grupper med skickliga pedagoger som kan utmana 
dem, vilket även respondenten betonar. Narvselius (2007) lyfter fram betydelsen av att 
högpresterande barn skall få möjlighet att vara tillsammans med likasinnade barn 
eftersom det kan påverka dem positivt och öka motivationen. 
 
En av respondenterna lyfter fram vikten av att kunna uppmärksamma högpresterande 
barn, trots att brist på tid och resurser kan göra att det är svårt. Den erfarenhet som 
respondenten lyfter fram anser vi är mycket intressant, då respondenten tydliggör hur 
eftertanke kan leda till att dessa barn blir synliggjorda. Genom diagnostiska tester kunde 
respondenten se att ett barn visade på hög kunskapsnivå och inte stress som var den första 
misstanken, på så sätt kunde respondenten gå vidare och ge barnet den stimulans som 
behövdes. Vi tolkar respondentens budskap på det sättet att det är viktigt som pedagog att 
vara lyhörd och uppmärksam för att kunna ge högpresterande barn möjlighet att visa på 
sina kunskaper. Wahlström (1995) poängterar vikten av att som pedagog kunna urskilja 
de högpresterande barnen och ge dem den stimulans som de behöver. Imsen (2006) 
påpekar även hon betydelsen av att kunna identifiera alla barns behov och även finna 
kunskapsstoff och arbetsformer som är anpassat för det enskilda barnet. 
 
Något vi uppmärksammade som anmärkningsvärt var när en respondent under en intervju 
starkt påpekade att det är lätt att ge högpresterande barn den stimulans de behöver och 
särskilt i form av extra material, samtidigt som respondenten i slutet av intervjun lyfter 
fram olika aspekter som gör det svårt att ge alla barn vad de behöver. Respondenten 
betonade att det är viktigt att göra det så enkelt som möjligt för sig som pedagog för att 
inte bränna ut sig. Utifrån intervjun tolkar vi det som att respondenten använder sig 
enbart av material till hjälp när det gäller att ge högpresterande barn utmaningar och 
stimulans, men självklart behöver det inte vara så. Enligt Winner (1999) kan det leda till 
att undervisningen blir passiv om ett högpresterande barn enbart får mer avancerade 
uppgifter, eftersom barnet då förväntas klara av det på egen hand. Winner tar upp bland 
annat stora klasser som en begränsning, vilket kan göra det svårt för pedagoger att 
använda sig av en individanpassad undervisningsform. Detta tror vi kan leda till att 
pedagoger gör det lättare för sig genom att ha extra material tillgängligt, eftersom tiden 
inte räcker till för att hitta andra möjligheter att ge högpresterande barn den utmaning 
som behövs. Samtidigt har vi en förståelse för tidsaspekten som är ett stort problem för 
pedagoger i dagens skola. 
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En viktig aspekt vi tar med oss från en intervju är när en respondent nämner betydelsen 
av att aldrig vara rädd för att ta emot hjälp utifrån. Respondenten menar att tillsammans 
med föräldrar, släktingar och annan personal på skolan går det att stimulera och utmana 
de högpresterande barnen. Något respondenten betonar är att det inte går att undgå dessa 
barn, de lyser så starkt, genom att de tar för sig och tar mer ansvar. Vår tolkning av detta 
är att det inte behövs göras alltför stora ansträngningar för att se dessa barn, som 
respondenten säger "om vi pedagoger vill se dem, så syns de".  
 
Slutsats 
Vi drar slutsatsen att pedagogerna i vår undersökning anser att högpresterande barns 
situation i ”en skola för alla” är förhållandevis god, men olika orsaker kan göra att dessa 
barn lätt glöms bort. Dessa orsaker kan vara tidsbrist, stress och brist på andra resurser i 
skolan. En annan slutsats vi drar är att pedagogerna i undersökningen har ett positivt 
bemötande gentemot högpresterande barn och att de har viljan att göra sitt bästa för att se 
dessa barn och ge dem vad de behöver.  
 
Det som kan ha stor betydelse för högpresterande barns utveckling och lärande är ett gott 
samarbete bland personal på skolan och ett gott samarbete med barnens föräldrar. Det är 
även viktigt att ha skickliga pedagoger som kan utmana dem och ge dem vad de behöver. 
Enligt pedagogerna i vår undersökning drar vi slutsatsen att det är relativt lätt att 
uppmärksamma högpresterande barn och att de flesta upplever att det finns ett eller flera 
högpresterande barn i varje klass. Några pedagoger i undersökningen menar att 
högpresterande barn uppmärksammas genom att de visar hög kunskap och inlärning, 
samt stort intresse för att lära. 
 
Utifrån intervjuerna kan slutsatsen dras att det pedagogerna anser motiverar och utmanar 
högpresterande barns utveckling och lärande kan vara extra material, anpassad 
undervisning och stimulerande uppgifter. Vi kan av två intervjuer konstatera att 
accelerering till högre klass kan vara både positivt och negativt för högpresterande barn, 
det som krävs är att det fungerar både socialt och kunskapsmässigt. När det gäller 
högpresterande barn i förskoleklass drar vi utifrån en intervju slutsatsen att det är viktigt 
att låta dem få vara kvar där och leka sig in i skolans värld istället för att flytta upp en 
klass. Av studien framgår det att pedagogerna i relativt hög grad använder sig av 
pedagogiska åtgärder som accelerering och berikning, dock råder det delade åsikter om 
det finns möjlighet i dagens skolsystem att motivera och ge alla barn vad de behöver. 
 
Slutdiskussion 
Slutligen ställer vi oss frågan om vi uppnått vårt syfte och våra frågeställningar. Vi anser 
att syftet är uppnått eftersom vi har belyst och analyserat pedagogernas uppfattningar om 
högpresterande barns situation i "en skola för alla". Vi har även undersökt hur pedagoger 
uppmärksammar och bemöter barn som är högpresterande, samt fokuserat på vad 
pedagoger anser motiverar och utmanar högpresterande barns utveckling och lärande. 
Utifrån vår bakgrund och våra intervjuer har vi även fått svar på våra frågeställningar. Vi 
är medvetna om att denna undersökning enbart behandlat ytan av detta problemområde 
eftersom undersökningen inte är övergripande och endast innefattar ett fåtal pedagogers 
uppfattning och bemötande av högpresterande barn. Vi är även medvetna om att en 
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liknande undersökning skulle kunna ge ett annat resultat vid ett senare tillfälle. Trots det 
har denna undersökning varit oerhört givande och betydelsefull för oss eftersom detta är 
ett ämne vi verkligen brinner för.  
 
Fortsatt forskning 
Eftersom vi koncentrerat oss på en liten grupp pedagoger, kan vi inte säga hur det ser ut 
generellt. Vi anser att det därför skulle vara intressant att forska vidare inom detta 
område. Genom att exempelvis inkludera alla skolor i en kommun, eller skolor i hela 
Sverige, skulle resultatet bli mer omfattande. Det skulle även kunna involveras andra 
infallsvinklar inom detta område, genom att utföra observationer och intervjuer som även 
inkluderar de högpresterande barnen och deras föräldrar. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

 
Hej! 
 
Tack för att du vill medverka i vår undersökning. I vårt examensarbete har vi valt att 
inrikta oss på barn som har lätt för att lära i skolan. Med ”lätt för att lära” menar vi de 
barn som på olika sätt visar på högre takt i sin inlärning. 
 
Det vi vill ta reda på i vår enkätundersökning är om du som pedagog har mött dessa barn 
i skolan och om några åtgärder använts för att ge dessa barn möjligheten att stimuleras 
och utmanas i sin kunskapsutveckling. 
 
I Lpo 94 står det: 

 
Läraren skall utgå från varje enskilds individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka 
elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 
förmågan. […] Läraren skall organisera och genomföra 
arbetet så att eleven utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga, upplever att kunskap är 
meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt. (Skolverket, 2006, s. 12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar Linnéa och Cecilia 
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Enkät  
 
Gradera dina svar enligt vad du tycker 
 
1. Anser du att barn som har lättare för att lära får möjligheten att stimuleras och utmanas 
i skolan? 
 

1  2  3  4  5 
Instämmer inte        Instämmer helt 

 
 
2. Har du under din tid som pedagog mött barn som haft lättare för att lära?  
 
  1  2  3  4  5 

I liten grad        I hög grad 
 
 
3. Har du som pedagog använt dig av Pedagogiska åtgärder för att stimulera barn som har 
lätt för att lära? 
 

1  2  3  4  5 
I liten grad        I hög grad 

 
   
I sådana fall vad för åtgärder? 
 
 
 
 
 
 
4. Finns möjligheten för dig som pedagog i skolsystemet att motivera och ge alla barn 
vad de behöver? 
 

1  2  3  4  5 
I liten grad        I hög grad 

 
 
Om ”i liten grad”, vad anser du är orsaken? 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor  
 
Hur länge har du arbetat som pedagog? 
 
I hur stor utsträckning har du under din tid som pedagog mött barn som har haft ”lätt” för 
att lära, varit högpresterande? Erfarenheter? 
 
Om du svarat att du mött sådana barn i någon grad, hur har du uppmärksammat dem? 
Vad har legat till grund för din bedömning? 
 
Har dessa barn utmärkt sig? 
 
Hur har du gått vidare efter att du lagt märke till detta? 
 
Vilka pedagogiska åtgärder har du vidtagit? 
 
Har dessa åtgärder på något sätt visat sig vara positiva/negativa? 
 
Vad tror du krävs/behövs för att kunna ge dessa barn den utmaning och stimulans de 
behöver? 
 
Vilka ambitioner har du som pedagog när det gäller högpresterande barn?  
 
Är det något mer du har att tillägga till intervjun? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 38


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lärarutbildningen  
	Cecilia Hansson och Linnéa Kero 



