
Högskolan i Halmstad 

Sektionen för lärarutbildning 

Utbildningsvetenskap 61-90 hp 

 

 

 

 

 

Högpresterande elever i matematik 

En kvalitativ studie av lärares och specialpedagogers åsikter 

kring undervisning av högpresterande elever 

 

 

 

 

Examensarbete lärarprogrammet 

2011-06-01 

Författare: Johanna Rinde och Robert Virtanen 

Handledare: KG Hammarlund och Jens Lerbom 

Medexaminatorer: Bo Nurmi och Ulf Petäjä 

Huvudexaminator: Anders Nelson 



Abstrakt: 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare och specialpedagoger arbetar för att stimulera 

högpresterande elever i matematik och hur de skulle kunna göra det på ett mer optimalt sätt. Vi har 

varit särskilt intresserade av att se vad specialpedagogerna har för roll i arbetet med de 

högpresterande eleverna. Att se hur den rådande synen på högpresterande elever ser ut på de skolor 

som varit aktuella i studien har också varit en del av syftet. Genom kvalitativa intervjuer av fyra 

lärare och två specialpedagoger på tre olika skolor har ovanstående undersökts. Lärarnas och 

specialpedagogernas syn på de högpresterande eleverna är att de är i behov av stimulans och extra 

utmaningar för att de skall kunna utvecklas. Studien visar att i lärarnas fall stimuleras de 

högpresterande eleverna på olika sätt. Två av lärarna har individualiserande läroböcker och de två 

andra lärarna arbetar laborativt, där eleverna skapar sina egna matematikböcker. Åsikterna kring hur 

man skulle kunna arbeta med de högpresterande eleverna skiljer sig, men de flesta i undersökningen 

är överens om att det krävs mer resurser för att nå dessa elever. Det råder ingen tvekan om att de 

högpresterande eleverna är i behov av stöd, vilket skolan är skyldiga att ge dem då de är ansvariga 

för varje individs enskilda utveckling.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Under vår uppväxt och skolgång samt under vår utbildning har vi många gånger upplevt att 

lärare ofta fokuserar på de elever som har svårt att uppnå målen i matematik. Dessa elever 

anses vara i behov av särskilt stöd och det är för dem som resurser avsätts och åtgärdsprogram 

skapas. Vår uppfattning är att de elever som är starka i  matematik och når långt över de 

uppsatta målen, inte får den stimulans de behöver för att utvecklas optimalt. Då vi i Sverige 

ska ha en skola för alla anser vi att det är viktigt att alla elever får det stöd och den stimulans 

de behöver, samt att skolan tar ansvar för att möjliggöra detta. Enligt läroplanen skall alla 

lärare organisera och genomföra undervisningen så att eleven utvecklas utifrån sin egen 

förmåga och att eleven stimuleras att utveckla och använda hela sin matematiska förmåga 

(Skolverket, 1994).  

 

Enligt Mönks & Ypenburg (2009) är cirka 10-15% av eleverna i grundskolans tidigare år 

begåvade eller högt begåvade. Alla elever har rätt att utvecklas efter sin egen förmåga. I det 

svenska samhället pratas det inte mycket om matematisk begåvning, då Jantelagen gör att vi 

svenskar ser alla försök att stimulera dessa elever som steg mot elitism, vilket kan ses strida 

mot demokratibegreppet (Pettersson, 2008). Vi känner att kunskapen idag är stor kring hur 

man kan hjälpa de elever som har det svårt med matematiken, men inte kring de elever som 

har lätt för ämnet. Vi tror att om man inte får tillräcklig stimulans så tappar man lätt lusten för 

det ämne man är duktig i, i detta fall matematik. När vi läst tidigare uppsatser kring ämnet, så 

ställde vi oss frågan kring vad specialpedagogerna har för roll när det gäller högpresterande 

elever i matematik. Vi kände att specialpedagogen bör ha en roll för de högpresterande 

eleverna, då även de är i behov av särskilt stöd för att få den utmaning de behöver för att nå så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Därför vill vi i vårt arbete ta reda på mer om vad 

läraren och specialpedagogen har för roller när det gäller högpresterande elever samt hur de 

två yrkeskategorierna eventuellt samarbetar. 
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1.2. Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur lärare och specialpedagoger arbetar för att 

stimulera högpresterande elever i matematik samt hur de ser på elever som är högpresterande. 

Vi vill också ta reda på hur lärare och specialpedagoger anser att man skulle kunna arbeta med 

de högpresterande eleverna på ett mer optimalt sätt. Vi anser att det är viktigt att lyfta dessa 

frågor för att få en inblick i om de högpresterande eleverna får det stöd och den stimulans de 

har rätt till på samma sätt som de elever som har svårt att nå målen får. 

 

1.3. Frågeställningar 

 Vår undersökning bygger på följande frågeställningar: 

  Vad menar lärare och specialpedagoger att en högpresterande elev är? 

   Hur menar lärare och specialpedagoger att de stimulerar högpresterande elever i 

 matematik i skolan idag?   

  Hur menar lärare och specialpedagoger att man skulle kunna stimulera 

 högpresterande elever i matematik på ett bättre sätt? 

   Vad anser lärare och specialpedagoger att specialpedagogen har för roll när det gäller 

 högpresterande elever i matematik? 
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet beskriver vi tidigare forskning kring högpresterande elever, då det finns många 

olika definitioner av begreppet ”högpresterande elever”. Enligt Europarådet (1994) behövs det en 

gemensam definition på begreppet som är accepterad på olika språk. Karp (2009) skriver att 

åsikterna går isär kring vad en talangfull, begåvad, högpresterande elev är. Forskare har olika 

begrepp och tolkar begreppen olika. Avslutningsvis beskriver vi tidigare forskning kring olika sätt 

att arbeta för att öka de högpresterande elevernas möjligheter att utvecklas optimalt. 

2.1. Högpresterande elever 

Enligt Mönks och Ypenburg (2009) anser många lärare att det är intelligensen och 

prestationsförmågan som avgör om en elev är högpresterande eller inte. Författarna tar upp 

några olika sätt att se på hög begåvning. Det finns ett antal färdighetsmodeller som utgår från 

att hög begåvning kan upptäckas tidigt och därefter är oförändrad. De som är anhängare till 

dessa modeller anger ofta hög begåvning i IQ. Kritiken mot detta består av att det även finns 

andra faktorer som påverkar. Motivation är en viktig förutsättning för höga prestationer. 

Dessutom finns inga kopplingar till den sociala kontexten. De kognitiva 

komponentmodellerna fokuserar på hur begåvade barn tar in och bearbetar information. Det är 

processen som är det centrala i forskningen. Författarna menar att det är troligt att dessa 

modeller kommer att anse att man tidigt kan se vilka barn som har hög begåvning genom att 

de redan tidigt visar på ett avancerat metakognitivt tänkande och har egna sätt att bearbeta 

information. Inom de prestationsorienterade modellerna menar man att vissa barn föds med 

anlag för hög begåvning, men det är inte nödvändigtvis så att anlagen förverkligas. Inom 

denna inriktning uppmärksammas faktorer som kan förhindra anlag från att utvecklas och man 

vill att alla människor ska få förutsättningar för att utvecklas optimalt. De sociokulturellt 

orienterade modellerna anser att för att ett barn ska ha hög begåvning så måste individuella 

och sociala faktorer samspela. Såväl politisk insikt som ekonomiska förutsättningar påverkar 

vilka förutsättningar som kan skapas för barn med hög begåvning. Flerfaktormodellen kopplar 

samman förmågor, kreativitet och motivation. Man menar att dessa tre faktorer hör ihop och 

är en förutsättning för hög begåvning. Den sociala miljön är viktig för en sund  utveckling och 

för att anlagen ska förverkligas. För ett väl fungerande samarbete mellan individ och miljö 

krävs att individen har en tillräckligt utvecklad social kompetens. Mönks och Ypenburg menar 

att individen enligt flerfaktormodellen ska ha ett IQ över 130, lockas av vissa uppgifter, ha 
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viljan och kraften att slutföra en uppgift samt ha en kreativ problemlösningsförmåga. 

Individen bör ha ett självständigt tänkande.  

 

Mönks och Ypenburg (2009) anser att Gardner har bidragit till att utvidga intelligensbegreppet 

genom sitt begrepp ”multipla intelligenser”. De multipla intelligenserna är åtta delar inom 

vilka man kan ha olika stor intelligens. Personer med en viss intelligens skiljer sig från 

personer med en annan intelligens, men har det gemensamt att de drivs av stor uthållighet och 

motivation. Författarna menar att när begåvning ses som endast IQ så är det att ta ett steg från 

verkligheten. För att potentialen ska utvecklas till prestation krävs att det såväl i omgivningen 

som inom individen finns olika motivationsfaktorer. Även Ziegler (2010) menar att IQ 

begreppet inte är lämpligt som utgångspunkt för en seriös diskussion när det gäller barn som 

har en hög begåvning i dagens samhälle. Författaren menar att begreppet IQ inte bevisar 

särskilt mycket utan istället bara ger ett siffervärde. Den nuvarande diskussionen kring 

begreppen IQ och prestation över genomsnittet går isär när det gäller frågan vilket som utgör 

bäst information om huruvida eleven har hög begåvning. Vetenskapliga resultat pekar tydligt 

mot att prestation över genomsnittet ger en bättre bild av elevens begåvning än vad IQ gör.  

 

Renzulli (i Reis, 2004) anser att det är viktigt att ställa sig frågorna hur, var och varför vi ska 

identifiera högpresterande elever. Han menar att man först måste identifiera vilket ämne 

eleven är högpresterande i, eftersom man inte kan generalisera att en elev är högpresterande i 

allt. Denna tanke har likheter med Gardners multipla teorier som beskrivs i Mönks och 

Ypenburg (2009). Wistedt (2005) menar att högpresterande elever ofta blir lämnade utan stöd 

eftersom uttrycket tyder på att eleverna klarar sig över förväntan. Men många elever med 

intresse och förmåga för matematik presterar långt under sin kapacitet då de är 

understimulerade och därför tycker att skolan är tråkig. Andra högpresterande elever döljer 

sin förmåga för att de inte vill vara annorlunda och sticka ut. En del funderar, reflekterar, 

vänder och vrider på olika problem och arbetar därför långsamt, vilket är viktiga förmågor 

som undervärderas då de som snabbt tar sig fram i matematikboken premieras. Många lärare 

har också svårt att hantera när eleverna kommer med kreativa lösningar som skiljer sig från 

det arbetssätt läraren har lärt ut. Det kan till exempel bero på att läraren har bristande 

matematikkunskaper. 
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2.2. Arbetssätt 

Alla elever behöver hjälp och stöd för att utvecklas i matematik. Hur man planerar lektionerna 

är viktigt. Läroboken får inte styra lektionsinnehållet, eftersom målen i matematik inte går att 

nå om eleverna bara jobbar individuellt med sin matematikbok. Som lärare måste man möta 

eleverna på deras nivå och därför är det viktigt att veta vilken nivå eleverna ligger på. 

Matematik handlar om problemlösning och det är viktigt att träna på att se olika mönster. 

Uppgifterna måste spegla elevernas verklighet så de kan ta de till sig och utvecklas 

(Emanuelsson, Wallby, Johansson & Ryding, 1996).  

 

Reis (2004) menar att trots alla sporadiska försök genom åren att stimulera högpresterande 

elever så är det fortfarande många som elever som arbetar långt under sin förmåga. Hon anser 

att de högpresterande eleverna är understimulerande vilket påverkar deras prestation negativt. 

Även Milgram och Hong (2009) menar att många talangfulla elever i matematik tappas bort 

på grund av understimulering och att detta är ett problem i många delar av världen. Så länge 

pedagoger och övrig personal i skolan inte inser att detta är ett problem så kan man heller inte 

finna några lösningar. Författarna menar att kreativt tänkande inte värderas särskilt högt inom 

matematiken och därför kan de elever som är duktiga på att tänka kreativt bli bortglömda. Det 

krävs mycket av läraren vad det gäller individualisering och differentiering för eleverna för att 

de ska få möjlighet att utvecklas optimalt. Engström (2007) skriver i sin artikel att det är en 

myt att högpresterande elever klarar sig själv utan stimulans från läraren. Det kan få negativa 

konsekvenser när kraven ökar och eleverna inte är vana att behöva plugga och därför inte har 

lärt sig någon form av studieteknik. Ofta faller prestationerna vid någon tidpunkt, vanligen vid 

övergången till högstadiet, och på grund av detta kan eleverna kan få svårt med 

koncentrationen. Engström menar att det bland lärare finns intresse för att stötta dessa elever, 

men att politiker och skolledare ofta bromsar det arbetet på grund av fördomar och 

förutfattade meningar kring vad dessa elever behöver för stimulans. I den schweiziska studie 

som presenteras i artikeln dras slutsatsen att högpresterande elever måste uppmärksammas 

tidigt i skolan för att få möjlighet att utvecklas optimalt. Pettersson (2008) menar att en elevs 

matematiska utveckling, förutom särskilda förmågor och personlighet, beror på vad eleven får 

för stöd hemma samt hur eleven upplever sin skolsituation. Om eleven får positiv uppmuntran 

och stimulans hemifrån så lägger det grunden till en positiv utveckling. Precis som många 

andra författare håller Pettersson med om att skolans och lärarnas engagemang och stöd till de 

högpresterande eleverna har stor betydelse. 
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Tomlinson (1995) skriver att många lärare ger svårare frågor, eller ger mer ingående fakta till 

de elever som är högpresterande samt att de ställer högre krav. Hon menar dock att det inte 

räcker. Många lärare tror att differentiering innebär att ge de högpresterande eleverna mer att 

göra, men det är viktigt att förstå att det handlar om kvalitet och inte kvantitet. En elev som 

visar att han förstår ett visst matematiskt område ska inte behöva få mer frågor och problem 

att lösa utan måste få möjlighet att börja med ett annat område inom matematiken. Tomlinson 

menar, liksom många andra, att högpresterande elever behöver en undervisning anpassad efter 

deras behov och förkunskaper. Annars är risken stor att de tappar intresset för matematik och 

stannar upp i utvecklingen. Man måste sträva mot att alla elever stimuleras i klassrummet 

även om det ibland verkar omöjligt. Många elever memorerar fakta, namn, datum, ord osv. för 

att sedan glömma bort det när nästa område startar. Detta är för att de inte förstår vad de ska 

ha för nytta av det som de nyss lärt sig. Tomlinson menar att man måste koppla kunskapen så 

den blir synlig för eleven. Först då kan den nya kunskapen förankras hos eleven. Istället för att 

lära eleverna fakta så behöver eleverna lära sig att se mönster.  

 

Yatvin (2004) menar att det är svårt att se till alla individuella behov utan att tappa 

överblicken på hela klassen och de gemensamma mål som ska uppnås. De flesta föräldrar och 

skolledningar är överens om att inte plocka bort de barn som har svårt att uppnå målen och de 

barn som är högt däröver från den vanliga undervisningen. Alla är överens om inkludering av 

dessa elever men inga resurser ges till läraren för att de ska stimuleras. Yatvin menar att 

antalet elever i en klass hör ökat och nu är klasserna större än vad lärarna mäktar med. Hon 

ställer sig frågan: Hur ska läraren kunna hjälpa barnen att prestera optimalt när material och 

andra resurser saknas för eleverna i klassen? Författaren diskuterar kring om det kan bli så att 

beroende på vem man hjälper så blir någon annan grupp lidande, vilket enligt Europarådets 

rekommendation inte får vara fallet (Europarådet, 1994). Såväl de starka som de svaga 

eleverna behöver hjälp, men på olika sätt. De svaga behöver få  mer hjälp men de starka 

behöver hjälp att bli mer självständiga. För att på bästa sätt försöka nå alla elever så menar 

Yatvin (2004) att det är viktigt att utveckla ett mentalt filter som hjälper läraren identifiera 

smarta uppgifter som kan stimulera eleverna. Läraren behöver samarbeta med sina kollegor 

och söka råd och tips för att utvecklas. Detta kan vara kollegor på arbetsplatsen, men även 

från andra skolor och andra länder. Läraren måste utnyttja alla möjligheter att utvecklas och 

får inte låsa in sig i sitt eget klassrum. Eleverna måste få möjlighet att använda såväl internet 

som bibliotek och annan media. Elevinflytande är viktigt för att eleverna ska kunna hjälpa 
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pedagogen med vad han/hon kan göra bättre. Man måste våga granska sig själv i sin yrkesroll. 

Det finns mycket kunskap inom pedagogerna som kan plockas fram. Detta kan göras genom 

till exempel aktionsforskning, vilket kan bidra till att pedagogerna utvecklas. En lärare som 

ser till alla elevers behov måste vara beredd på att alltid jobba för att utvecklas och aldrig vara 

nöjd. Läraryrket är en utveckling som aldrig tar slut. 

 

Törnfeldt (2009) menar att högpresterande elever måste fångas upp tidigt för att de skall få 

möjlighet att nå sin fulla potential. Författaren anser, precis som Tomlinson (1995), att de 

högpresterande eleverna många gånger tappar intresset och motivationen för skolarbetet i brist 

på stimulerande uppgifter. Törnfeldt menar att det beror på att fokus i skolan ligger på att alla 

elever minst ska nå målen istället för att alla elever ska få möjlighet att nå så långt som 

möjligt. Nästan alla resurser läggs på de lågpresterande eleverna, men för att inte tappa de 

högpresterande så måste skolan även tillmötesgå deras behov. Det är en vinst för såväl den 

enskilde individen som för samhället när man förvaltar de högpresterande elevernas 

begåvning på bästa sätt.  



 

12 

3. Begreppsdefinition 

I detta avsnitt kommer vi att definiera begreppsdefinitioner som tas upp i arbetet. De begrepp vi tar 

upp är högpresterande elever, en skola för alla, elev i behov av särskilt stöd, specialpedagog samt 

differentiering. Vi har valt att ta med begreppet elev i behov av särskilt stöd då det råder skilda 

meningar kring begreppet. Vi menar att högpresterande elever är i behov av särskilt stöd, men de 

flesta verkar tycka att det bara gäller de elever som har svårt att nå målen. Därför vill vi ha en 

definition av vad begreppet verkligen innebär. Detta är något som kan göra vårt arbete starkare och 

tydligare för läsaren. Det är inte säkert att läsaren tycker att vår tolkning är rätt, men avsikten är att 

den ska hjälpa läsaren att förstå vad vi menar med vår undersökning. Vi har valt att definiera 

specialpedagogen i relation till specialläraren då vår uppfattning är att många inte ser skillnad på 

dessa båda yrken och det känns viktigt att klargöra.  

 

3.1. Högpresterande elever 

Vi har utifrån tidigare forskning valt att göra en egen definition av begreppet högpresterande 

elever, då det inte finns någon klar definition av begreppet. Enligt vår definition innebär 

begreppet högpresterande elever de elever som i nuläget når ovanligt höga resultat för sin 

ålder. Det kan skilja hur det visar sig, då alla elever är individer i ett sammanhang som 

påverkar dem. Vi kommer inte att använda begreppet IQ när vi definierar vad vi anser att en 

högpresterande elev är, eftersom vi anser att det inte är ett tillförlitligt sätt att mäta kunskap 

på. Mönks och Ypenburg (2009) menar att IQ inte visar på vad en elev kan i förhållande till 

omgivningen och då vi utgår från det sociokulturella perspektivet känns IQ-begreppet inte alls 

intressant. Vi menar istället att högpresterande elever är elever som ligger före sina jämnåriga 

kamrater och har lätt för sig inom ett ämne, i detta fallet matematik. Vi har valt att skriva om 

ett ämne, matematik, eftersom vi anser att en elev kan vara högpresterande i ett ämne utan att 

behöva vara det i fler ämnen. Detta bekräftas av Renzulli (2004) som menar att de flesta 

högpresterande eleverna inte är högpresterande i alla ämnen, utan endast i ett eller några 

ämnen. Vi menar dessutom att en högpresterande elev kan vara det i vissa områden inom ett 

ämne. De elever vi menar är de som just för tillfället ligger steget före, det behöver inte alltid 

vara så att just de eleverna alltid är högpresterande i alla ämnen alltid. 
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3.2. En skola för alla 

Karp (2009) skriver att skolan under en lång tid bara var tillgänglig för ett fåtal och han menar 

att det kan vara därifrån vi har fått ett elittänkande och protester mot det. Idag är skolan något 

som ska vara till för alla och inte endast för några få särskilt utvalda. Persson (2010) skriver 

att begreppet en skola för alla uppstod i samband med grundskolans läroplan 1980, Lgr 80. 

Han menar att detta är en utmaning för skolan och dess personal då det gäller att skapa en 

meningsfull skola för alla elever. Persson tar vidare upp att för att skolan ska kunna vara 

inklusiv måste den kunna ta emot alla elever oavsett hur de skiljer sig åt och vilka olika behov 

de har. Han skriver också att detta gäller hela utbildningssystemet för att utbildningen ska bli 

rättvis för alla. Det finns ingen tydlig definition av begreppet en skola för alla, men vår 

tolkning av begreppet innebär att skolan ska finnas för alla elever oavsett kunskaps- och 

prestationsnivå. Alla elever har lika stor rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och 

sin egen förmåga.  

 

3.3. Elev i behov av särskilt stöd 

Enligt Skolverkets upplysningstjänst (personlig kommunikation, 2011-04-27) finns det inte 

någon exakt gränsdragning i skolförfattningarna kring vilka elever som är i behov av särskilt 

stöd. Däremot finns det viss vägledning i grundskoleförordningen som säger att alla elever 

som behöver har rätt till särskilt stöd utan krav på diagnoser. Skolan är skyldig att utreda 

behovet av stöd kring elever med svårigheter i skolarbetet samt vid behov ge erforderligt stöd 

(SFS, 1994:1194). I ett PM från Skolverket (2011c) kring elevers rätt till kunskap och särskilt 

stöd påpekas att alla elever har rätt till den stimulans och det stöd de behöver för att utvecklas 

så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det nya är att även elever som lätt når 

de lägsta kunskapskraven ska få den hjälp de behöver för att kunna nå ännu längre i sin 

kunskapsutveckling. Särskilt stöd ska ges till de elever som riskerar att inte nå de lägsta 

kunskapskraven och ska främst ges i klassen. Enligt PM:et finns det inte någon definition av 

begreppet ”behov av särskilt stöd” då behoven kan skilja sig åt, men vi tolkar det ändå som 

om det berör de elever som har svårigheter i skolan och riskerar att inte nå målen utan särskilt 

stöd. Rektorn ansvarar för utredning och beslut om särskilt stöd.  
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3.4. Specialpedagog 

Under 1990-talet började man utbilda specialpedagoger vars uppgift var att handleda läraren 

till skillnad från speciallärare som hjälper den enskilda eleven. Till skillnad från specialläraren 

som endast arbetar på individnivå så skall specialpedagogen alltså arbeta på individ-, grupp- 

och organisationsnivå. Bladini (2004) menar att specialpedagogens uppgift är att undanröja 

problem istället för att ta hand om dem när de väl har uppstått. Skolverket gjorde 1999 en 

undersökning som dock visade att specialpedagogens handledande roll fått dålig 

genomslagskraft inom skolan. Bladini menar att mycket forskning visar att styrning från 

ledningshåll saknas då det gäller specialpedagogen och dennes roll. Specialpedagogen har för 

lite inflytande kring vilka resurser som behövs och hur de ska användas. En ökad 

kommunikation mellan specialpedagog och skolans ledning behövs samt att specialpedagogen 

behöver få ökad stöttning så att de får större möjlighet att utveckla den handledande 

funktionen. Specialpedagogen bör arbeta för förändring i arbetet för ”en skola för alla”. 

Specialläraren ses ofta som ett komplement till klassläraren, men specialpedagogen har en 

annan yrkesroll där han/hon förutom att arbeta med eleven även ska arbeta med 

skolutveckling tillsammans med lärare och skolledning. Dessutom menar Bladini att 

specialpedagogen skall arbeta som konsult genom att till exempel föra samtal med pedagoger, 

barn och föräldrar. 

 

Enligt Ahlberg (2010) är specialpedagogens viktigaste uppgift att utgå från alla elevers 

olikheter och arbeta förebyggande för att undanröja hinder för lärande och delaktighet. 

Specialpedagogen ska utgå från skolans organisation, undervisningens innehåll och 

organisering såväl som den enskilde individen för att arbeta för en god lärandemiljö för alla 

elever. Ibland kan det vara den enskilde eleven som behöver hjälp, men ofta handlar det om 

att arbeta för att bidra till hela skolans utveckling. Varje individ är en del av organisationen 

och måste behandlas på det sättet. Men det är inte alltid lätt för specialpedagogen att komma 

ut med viljan att förändra. Ofta stöter man på patrull i arbetet med att involvera hela skolan i 

arbetet för att stödja enskilda elever. Kollegornas och ledningens förväntningar påverkar hur 

specialpedagogens arbete kan bedrivas eftersom det alltid är en del av den sociala kontexten 

som har stor betydelse för hur arbetet kan bedrivas. Ahlberg menar att yrkesrollens tradition 

står emot det nya uppdraget, vilket gör att det ofta uppstår konflikter och motsättningar. Även 

Vernersson (2007) menar att specialpedagogernas roll inte är att vara aktiva i undervisningen i 

samma utsträckning som speciallärarna. Specialpedagogerna bör istället arbeta med olika 
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specialpedagogiska planeringsuppdrag och resursgrupper. Persson (2010) menar att 

specialpedagogiken misslyckats i det avseende att den inte har utvecklats så mycket på grund 

av att synen på specialpedagog och speciallärare inte skiljer sig nämnvärt åt. Hur 

specialpedagogen används på skolorna i Sverige ser väldigt olika ut och bestäms av skolan 

själv.   

 

3.5. Differentiering 

Persson (2010) beskriver differentiering som olika processer som ger förutsättningar för 

lärande genom att tillmötesgå de olika förutsättningar som varje elev har. Differentiering kan 

vara att undervisningens innehåll anpassas så att den blir inkluderande. När differentieringen 

gäller elever kan det vara så att man placerar dem i olika grupper och i vissa fall till och med i 

olika skolor. Ahlberg (2010) menar att differentiering tillsammans med nivågruppering 

traditionellt är det skolan har använt sig av för att lösa problemet med avvikande elever. Hon 

skriver att det kan vara svårt för lärare att pedagogiskt differentiera sin undervisning då tiden 

inte räcker till. Assarson (2007) skriver att det smidigaste sättet att differentiera är att 

individualisera undervisningen efter elevernas behov. Hon menar också att avskiljning av 

vissa elever kan göra en klass mer homogen. Även om dessa grupper med avskiljda elever ska 

vara tillfälliga så säger Assarson att de oftast blir bestående.  
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4. Styrdokument 

I detta avsnitt tar vi upp de delar av styrdokumenten som kan vara relevanta för arbetet med 

högpresterande elever. I styrdokumenten är det svårt att hitta texter om högpresterande elever. I det 

här avsnittet presenteras det som kan tolkas som att det även gäller högpresterande elever. Vi har 

utgått från ett antal styrdokument så som kursplanen för matematik, läroplanen, skollagen, 

skolförordningen samt Salamancadeklarationen och Europarådet.  

 

4.1. Kursplanen för matematik 

Enligt kursplanen för matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter 

och kunskaper om begrepp, metoder och uttrycksformer för att bli en duktig matematiker. 

Man påpekar att detta gäller alla elever, såväl elever i behov av stöd som utmaningar. I 

kursplanen för matematik betonas också att uppnåendemålen är den lägsta godtagbara nivån, 

men att de flesta elever kan och ska komma längre än så i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 

2000). I den nya kursplanen för matematik menar man att skolan ska utveckla elevernas 

intresse för matematik och deras tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang (Skolverket, 2011b).  

 

4.2. Läroplan 

Enligt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

skall skolans verksamhet präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Alla 

människor är lika värda och varje enskild elev skall få möjlighet att finna sin unika egenart. 

Undervisningen skall utgå från varje enskild elevs bakgrund, tidigare erfarenheter och 

kunskaper samt anpassas till varje elevs egna behov och förutsättningar. Det påpekas också att 

undervisningen därför aldrig kan utformas lika för alla (Skolverket, 1994). Eleven skall 

genom skolans undervisning få möjlighet till lärande där individen stimuleras att söka 

kunskap samt få lära sig metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap. Varje elev skall 

stimuleras att lära sig och växa med sina uppgifter. I läroplanen står det att utforskandet skall 

vara basen i undervisningen och varje elev skall få möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust 

att lära. Dessutom skall eleven ges möjlighet att utveckla sitt eget sätt att lära samt utveckla 

tillit till sin egen förmåga. I skolan skall varje elev mötas av respekt för sin person och sitt 
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arbete. I läroplanen kan man läsa: ”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, 1994, s.7).  

 

I läroplanen står det att alla som arbetar i skolan särskilt ska uppmärksamma och hjälpa elever 

i behov av särskilt stöd samt hjälpas åt för att skolan ska vara en god lärandemiljö för 

utveckling. Läraren skall utgå från varje elevs enskilda förutsättningar för att stärka viljan att 

lära och tilliten till den egna förmågan. Det är lärarens uppgift att organisera undervisningen 

så att eleven får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och får möjlighet att 

använda hela sin förmåga, så att han/hon känner att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt till exempel genom att öka svårighetsgraden, självständigheten och ansvaret på 

uppgifterna. Det är viktigt att läraren alltid utgår från att eleverna kan och vill ta eget ansvar 

för sin utbildning (Skolverket, 1994). Rektor på skolan har ansvar för att: ”undervisningen 

och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 

behöver” (Skolverket, 1994, s.17). Den nya läroplanen (Lgr 11) skiljer sig inte från den 

nuvarande på dessa punkter (Skolverket, 2011a). 

 

4.3. Skollag 

I skollagen står det att: ”Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” 

samt att hänsyn skall tas till: ”elever i behov av särskilt stöd” (SFS, 1985:1100). Där kan man 

också läsa att studiegången huvudsakligen ska vara gemensam.  

 

I den nya skollagen (2010:800) som gäller från och med 2011-07-01 kan man läsa att hänsyn 

ska tas till varje elevs olika behov samt att utbildningen ska främja varje individs utveckling 

och lärande samt skapa en bestående lust att lära. Barnets bästa ska alltid stå i centrum för 

utbildningen och ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling. Det är inga stora 

förändringar när det gäller rättigheterna för de högpresterande barnen men gällande elevernas 

lärande kan man dock läsa att: ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som 

de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” samt att: 

”Elever som lätt uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans 

för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS, 2010:800).  
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4.4. Skolförordningen 

Den gamla grundskoleförordningen ersattes 2011-04-15 med den nya skolförordningen 

(2011:185). I den påpekas att kunskapskraven anger den lägsta godtagbara kunskapsnivån i 

slutet av år 3 och 6. Man kan läsa att eleverna ska få det stöd som behövs för att minst nå 

kunskapskraven samt kunna utvecklas ”så långt som möjligt inom ramen för undervisningen” 

(SFS, 2011:185). 

 

4.5. Salamancadeklarationen 

Även Salamancadeklarationen lägger vikten vid barn i behov av särskilt stöd, men menar att: 

”varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov” och hävdar att: 

”En pedagogik som sätter barnet i centrum är till nytta för samtliga elever och, följaktligen, 

för hela samhället” (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

4.6. Europarådet 

Europarådet utfärdade 1994 en rekommendation till medlemsländerna angående 

högpresterande elever, som menar att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet som 

bör anpassas efter individen. I rekommendationen klargörs att högpresterande elever också är 

i behov av särskilt stöd och måste få möjlighet att utveckla sin fulla potential. Europarådet 

(1994) menar att det skulle vara slöseri att slänga bort dessa elevers möjligheter till 

utveckling. Satsningen på en grupp elever får inte ske på bekostnad av en annan grupp. 

Europarådet menar att högpresterande elever måste få adekvata utbildningsmöjligheter för att 

utveckla sin fulla potential. För att det ska vara möjligt att identifiera och stötta dessa elever 

krävs forskning och information kring hur man på bästa sätt kan hjälpa eleverna. Stödet bör 

sättas in i den ordinarie skolan redan från förskoleåldern. Alla elevers utveckling gynnas av 

till exempel flexibla läroplaner, mer fysisk aktivitet, konkreta material och projektinriktade 

arbetssätt. Man trycker också på det faktum att det ordinarie skolsystemet måste vara 

tillräckligt flexibelt för att kunna möta de högpresterande elevernas behov på ett 

tillfredsställande sätt. Man bör sätta in stödet så diskret som möjligt för att undvika att 

eleverna blir utpekade, då det kan få oönskade konsekvenser i samhället. Europarådet trycker 

också på det faktum att det finns ett behov av att få en definition på de högpresterande 

eleverna som är accepterat på olika språk (Europarådet, 1994). 
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5. Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet beskriver vi de teorier vi utgått ifrån i arbetet med studien.  

 

5.1. Sociokulturella perspektivet 

Ahlberg (2010) menar att skolan är en kultur med sina egna normer. Elevernas förståelse och 

tolkning av sammanhanget de är del av, är en del av kulturen. Skolkoden, de normer som 

råder på en viss skola, utformas beroende av skolans lärare och elever samt traditioner och 

historia. Interaktion och samspel mellan människor anses inom det sociokulturella 

perspektivet vara av största vikt för begreppsutvecklingen. Kommunikation anses vara av 

betydande vikt för tänkandets utveckling (Ahlberg, 2010). Man lär sig i samspel med andra 

och lärandet är situationsbundet. Tyvärr utnyttjar man oftast inte de naturliga möjligheter till 

lärande som finns i många situationer i dagens skola, utan lärandet blir ofta alltför tidigt 

abstrakt. Många elever försöker lösa problem på det sätt som de tror att läraren vill att de ska 

lösa uppgiften, istället för att använda kreativa lösningar. Hur läraren presenterar en uppgift 

påverkar i hög grad hur eleven försöker lösa den. Många lågpresterande och medelgoda elever 

försöker hitta strategin som läraren använder, sedan använder de samma strategi på alla 

följande uppgifter. Högpresterande elever däremot ser varje uppgift som ett eget problem och 

söker ett effektivt sätt att lösa varje uppgift.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv kan vi enligt Säljö (2000) inte undvika att lära oss något, utan 

det viktiga är vad vi lär oss i olika situationer. Han menar att lärande exempelvis är de 

erfarenheter vi människor tar med oss från sociala kontexter för att sedan bruka dessa senare i 

framtida situationer. I ett sociokulturellt perspektiv lär vi genom samspel med andra och det är 

i dessa interaktioner som lärande kommer till uttryck. Säljö menar att människor är läraktiga 

och att det är vårt mest utmärkande drag. Han tar även upp att kunskapen inte behöver vara 

sann för att det ska ske ett lärande. Lärandet behöver inte heller alltid vara av god art, utan kan 

bidra till onda ting. Bråten och Thurmann–Moe (2007) skriver att Vygotskij menar att det som 

bildar grunden för utveckling som individ är barnets samspel med omgivningen som en del i 

en kollektiv och kulturell gemenskap. Språket är en viktig faktor när individer samspelar och 

Vygotskij menar att vi tänker med en form av ett inre tal vilket senare blir utgångspunkten i ett 

socialt samspel. Även Säljö (2000) lägger stor vikt vid språket som största förmågan vid 
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inlärning i ett sociokulturellt perspektiv. Behärskar vi de språkliga och intellektuella 

artefakterna på bästa sätt så finns det större möjlighet för kunskap och förståelse. Genom att 

se och uppleva olika händelser i olika kontexter så breddar vi vårt tänkande och utvecklas som 

individer. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs proximala utvecklingszon välbekant. Säljö 

(2000) skriver att Vygotskij menar att med lite handledning kan barnen lösa olika problem 

som de skulle ha svårt att klara på egen hand. Man har en uppnådd kompetens som genom 

närmaste utvecklingszon leder till en framtida kompetens. Det är svårt att nå närmsta 

utvecklingszonen utan hjälp av andra. Dale (2007) tar upp det faktum att undervisningen inte 

ska vara inriktad på det eleven redan kan utan på det eleven inte klarar själv utan handledning. 

Bråten och Thurmann–Moe (2007) menar att barn i samarbete med vuxna eller kamrater kan 

klara svårare utmaningar än om de arbetar själva. Det är just det samarbetet som gör att eleven 

senare kan klara att lösa liknande problem själv, men även hjälpa andra vidare till nästa 

utvecklingszon.   

 

Vi har valt att ta ansats i det sociokulturella perspektivet då vi anser att lärande sker i samspel 

med andra. En elev som lämnas ensam med sitt arbete för att han/hon anses klara sig själv 

leder inte till utveckling och lärande utifrån Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Därför handlar arbetet om hur högpresterande elever kan stimuleras i 

klassrummet där de fortfarande kan lära i samspel med andra. Om man separerar en elev från 

klassrumssituationen får han/hon ingen möjlighet att delta i diskussioner med andra, vilket gör 

att eleven inte får samma möjlighet till utveckling. Dessutom mister övriga elever i klassen 

möjlighet till utveckling genom deltagande av den separerade eleven. Lärare har också 

möjlighet att utveckla sitt tankesätt och sin undervisning genom samarbete med till exempel 

specialpedagog. 

 

5.2. Inkluderande perspektivet 

De faktorer som enligt Vernersson (2007) är viktiga i ett inkluderande perspektiv är skolans 

organisation, lärarens roll och vilket förhållningssätt denne har i sitt klassrum såväl som 

lagstiftning, schemaläggning och bestämmelser som ger positiva undervisningsförändringar. 

Om eleven känner sig inkluderad eller exkluderad av en lärare beror i realiteten troligtvis på 

lärarens attityd till barn i behov av särskilt stöd. Inkludering handlar om hur väl en elev blir 
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accepterad i en grupp och hur eleven får vara med och samspela på ett positivt sätt som 

främjar dennes utveckling. Inom specialpedagogisk forskning är självuppfattningen central för 

hur välfungerande elevens kunskapsinhämtning är. När eleven blir borttagen från gruppen blir 

den segregerad och i denna miljö så menar Vernersson att kunskapsinhämtningen hämmas på 

grund av brist på stimulans. Den sociala biten är oerhört viktig för självförtroendet och det är 

där personlig utveckling kan ske. Vi har till viss del utgått från det inkluderande perspektivet, 

då det har en del kopplingar till det sociokulturella perspektivet. Det inkluderande 

perspektivet beskriver också hur man får alla elever delaktiga i verksamheten, även de 

högpresterande eleverna. Detta är av stor relevans för vårt arbete.  
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6. Metod 

Patel & Davidsson (2009) menar att när en undersökning ska läggas upp så måste vi bestämma oss 

för vilka personer vi ska undersöka och på vilket sätt undersökningen skall ske. Det här avsnittet 

behandlar hur vi gjort våra avgränsningar och vårt urval, vilken metod vi har använt oss av, 

tillvägagångssättet samt hur vi har bearbetat den insamlade informationen. Därefter följer en 

diskussion kring de etiska riktlinjer som vi har följt. 

 

6.1. Avgränsning och urval 

Inför arbetet diskuterade vi vilket begrepp som passade bäst för vår undersökning. Vi valde 

begreppet ”högpresterande” elever, men då det finns många olika definitioner kring detta 

begrepp så skapade vi en egen utifrån olika befintliga definitioner, se kapitel 3.1.1. 

Högpresterande elever.  

 

Inför valet av intervjupersoner gjorde vi först en avgränsning där vi valde att intervjua lärare 

med högpresterande elever i klassen samt specialpedagoger. Att vi valde just lärare med 

högpresterande elever i klassen berodde på att vi tänker att de kanske funderar mer kring det 

än en lärare som inte har några högpresterande elever i klassen. Ett av kriterierna var 

dessutom att lärarna skulle ha minst 10 års yrkeserfarenhet. Utifrån det gjorde vi ett 

bekvämlighetsurval, då vi valde att intervjua fyra lärare och två specialpedagoger på tre olika 

skolor som vi har haft kontakt med sedan tidigare. Det är en F-5 skola och två F-6 skolor i 

västsverige. Vid ett bekvämlighetsurval blir dock generaliserbarheten låg. För att kunna 

generalisera resultaten är ett slumpmässigt urval nödvändigt, enligt Patel & Davidson (2009), 

vilket vi inte har gjort i vår undersökning.  

 

Av de personer vi kontaktade för eventuellt intresse, så fick vi ett bortfall på två personer. Det 

berodde på att två av de personer som vi kontaktade visade sig ha speciallärartjänst och 

eftersom vi hade som kriterium att de vi intervjuade skulle vara specialpedagoger, så frågade 

vi dem aldrig om medverkan i undersökningen. Vi misstänkte dock redan innan att så var 

fallet och därför kontaktade vi fler än vi kände att vi behövde. Ursprungligen var tanken att 

intervjua en specialpedagog och två lärare från två olika skolor, men under en av intervjuerna 

fick vi veta att den ena specialpedagogen hade bytt arbetsplats och därför har vi på skola 1 två 
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lärare och en specialpedagog, men på skola 2 har vi endast två lärare och specialpedagogen 

arbetar nu istället på skola 3. 

 

6.2. Datainsamlingsmetoder 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att få en djupare kunskap kring frågeställningarna. 

Johansson och Svedner (2001) skriver att kvalitativa intervjuer är den viktigaste metoden för 

att få fram relevant information till examensarbeten. Den ger information som möjliggör en 

djupare förståelse för undersökningen och är direkt användbar för yrkesverksamma lärare. 

Patel och Davidson (2009) menar att varje kvalitativ forskningsprocess är unik. Det är enligt 

Johansson och Svedner (2001) viktigt att tänka på att intervjun varken får bli helt 

osystematisk eller helt strukturerad. Vi valde att göra en semistrukturerad intervju med låg 

standardisering som ger utrymme för följdfrågor och som ger respondenten möjlighet att ge 

uttömmande svar (Patel & Davidson, 2009). Den halvstrukturerade intervjun kan sägas ge god 

kvalitet på datan, eftersom den innehåller en flexibilitet som balanseras av struktur. Enligt 

Gillham (2008) är en intervju halvstrukturerad när samma frågor ställs till alla 

intervjupersonerna, men det finns utrymme för följdfrågor om någonting är oklart eller om 

intervjupersonen inte har svarat tillräckligt uttömmande på frågan. Intervjuerna bör vara 

ungefär lika långa och man bör ha arbetat för att säkerställa att intervjufrågorna kan besvara 

frågeställningen. I en halvstrukturerad intervju är frågorna öppna för att intervjupersonen ska 

ges möjlighet att ge mer uttömmande svar (Gillham, 2008). Vi ville genom våra kvalitativa 

intervjuer försöka fånga intervjupersonernas erfarenheter och åsikter kring deras 

arbetssituation och yrkesvärld. Enligt Kvale (2006) får man med hjälp av kvalitativa intervjuer 

en beskrivning av undersökningspersonens situation med hans eller hennes egna ord. Den 

kvalitativa intervjun kan leda till att undersökningspersonen kan komma till en viss insikt 

kring sin egen verksamhet, vilket kan leda till förändring i denna. Det var inte vår intention 

med intervjuerna, men om intervjuerna bidrog till självutveckling hos 

undersökningspersonerna och dess omgivning så ser vi det som någonting positivt.  

 

6.3. Genomförande 

Vi kontaktade de utvalda lärarna och specialpedagogerna via mail och tillfrågade dem om de 

ville delta i vår studie. I mailet frågade vi intervjupersonerna hur länge de har varit 

yrkesverksamma samt om de har någon/några högpresterande elever i klassen, då det var våra 
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kriterier. Inför intervjuerna förberedde vi oss noggrant under operationaliseringen av 

frågeställningarna genom att se till att intervjufrågorna har en möjlighet att besvara våra 

frågeställningar på ett mer konkret sätt. Intervjuerna spelades in på band och direkt efter 

intervjuerna skrev vi ner eventuella tankar som kan påverka arbetet.  

6.3.1. Intervjufrågor 

Vi började intervjuerna med att ställa några bakgrundsfrågor till de intervjuade. Vi 

ställde fråga 1 innan vi beskrev vad vi menar med begreppet utifrån den definition vi 

har kommit fram till i kapitel 3.1.1. Högpresterande elever. Det gjorde vi för att de 

intervjuade skulle kunna svara på frågorna med samma begreppsförståelse som vi har 

för att få mer rättvisande svar. Vi ville dock inte att vår definition skulle påverka 

intervjupersonernas svar och därför fick de svara på fråga 1 innan. Vi har något olika 

frågor till de olika yrkesgrupperna för att kunna få svar på frågeställningarna. 

Huvudfrågorna är dock samma för alla intervjupersoner.  

 

Intervjufrågor till lärare: 

1. Vilken syn har du på begreppet ”högpresterande elever”? 

2. Arbetar du på något särskilt sätt för att stimulera högpresterande elever i matematik 

 idag?  

2.  Hur tror du att man skulle kunna arbeta med de högpresterande eleverna i matematik 

 för att nå bättre resultat?  

3.  Förs det någon diskussion på skolan om hur ni gemensamt kan stimulera 

 högpresterande elever i matematik? 

4. Vad har specialpedagogen för roll på skolan när det gäller att stimulera 

 högpresterande elever i matematik?  

 

Intervjufrågor till specialpedagoger: 

1. Vilken syn har du på begreppet ”högpresterande elever”? 

2. Arbetar du på något särskilt sätt för att stimulera högpresterande elever i matematik 

 idag?  

2.  Hur tror du att man skulle kunna arbeta med de högpresterande eleverna i matematik 

 för att nå bättre resultat?  

3.  Förs det någon diskussion på skolan om hur ni gemensamt kan stimulera 

 högpresterande elever i matematik?  
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4.  Vad har du som specialpedagog för roll på skolan när det gäller att stimulera 

 högpresterande elever?  

5. Har du fått någon utbildning kring högpresterande elever under 

specialpedagogutbildningen? 

 

6.4. Databearbetning och tillförlitlighet 

Denscombe (2010) skriver att när datainsamlingen är gjord måste data bearbetas då den 

annars inte hjälper oss att öka vår kunskap och teoretiska förståelse. Det är först när forskaren 

bearbetar den insamlade data som han eller hon se mönster och samband, vilket leder till en 

klarare bild. Även Gillham (2008) menar att allt insamlat råmaterial kräver tolkning. Det är 

viktigt att vara medveten om sin förförståelse när man tolkar data, eftersom man alltid förstår 

ny kunskap utifrån det man redan vet. Databearbetningen börjar med transkriberingen. 

Därefter läser vi noggrant intervjuerna flera gånger och strukturerar svaren i 

undergrupper/teman. Den här struktureringen kallar Denscombe (2010) för klassificering och 

menar att det är först när det arbetet börjar som man kan börja förstå materialet och skapa 

kunskap kring det. Vi använder sedan de bearbetade intervjuerna som grund när vi gör vår 

analys av resultatet. Det är enligt Patel & Davidsson (2009) av stor vikt att man lägger mycket 

tid på databearbetningen för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt.  

6.4.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa innehållsanalysen för att få struktur på 

databearbetningen. Enligt Gillham (2008) handlar kvalitativ innehållsanalys främst om 

transkriberat tal. Analysen börjar med avskalning av transkriptionen till de viktigaste 

delarna, vilka placeras i olika kategorier. Det kan vara svårt att se vilka delar som är 

viktiga, men ofta är det hög överensstämmelse mellan olika forskares analys av samma 

transkription. Det är viktigt att tänka på att processen hela tiden rör sig fram och tillbaka 

och det kan verka rörigt emellanåt, men en kvalitativ innehållsanalys bör inte bli en 

linjär process (Gillham, 2008). Kategoriernas stabilitet blir synlig när processen 

innefattar fler transkriptioner än en, då gemensamma kategorier synliggörs men även 

vad som inte är gemensamt. Kategorirubrikerna bör vara beskrivande utan att vara 

alltför abstrakta. Kategorierna ska hellre vara för breda än för snäva, eftersom det ger 

möjlighet till ett representativt urval (Gillham, 2008).  
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6.4.2. Tillförlitlighet 

Då vi gjort ett bekvämlighetsurval så blir generaliserbarheten på vårt arbete låg. Vi kan 

inte påstå att vårt resultat skulle se likadant ut om någon annan gjorde undersökningen, 

då de lärare och specialpedagoger vi intervjuat kan ha ändrat uppfattning om de frågor 

som de svarat på, vilket kan ge ett annat resultat då uppfattningar kan ändras med tid 

och situation. I en kvantitativ undersökning så menar Patel och Davidsson (2009) att det 

visar på låg reliabilitet att ett resultat förändras om undersökningen görs om, men de 

skriver också att för en kvalitativ forskare behöver det inte vara ett tecken på låg 

reliabilitet. Reliabiliteten kan istället ses mot bakgrund av den unika situationen som 

kan finnas vid det tillfälle forskaren gör undersökningen. Något som kan öka 

reliabiliteten i vår undersökning enligt Patel och Davidson (2009) är att vi båda två varit 

närvarande i vid intervjuerna, vilket författarna kallar interbedömarreliabilitet.  

6.4.3. Validitet 

Validitet handlar om att man mäter det man har för avsikt att mäta, alltså sanningen och 

styrkan i sina yttranden. Det är viktigt att ställa sig frågan om undersökningen ger svar 

på frågeställningarna och uppfyller syftet med undersökningen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi anser att vår undersökning ger svar på frågeställningarna. Validiteten gäller 

inte bara datainsamlingen utan arbetets samtliga delar (Patel & Davidson, 2009). För att 

göra en trovärdig tolkning av den intervjuades värld gäller det att fånga det som verkar 

motsägelsefullt och det som är mångtydigt, vilket har varit vår avsikt att göra i vårt 

arbete. En bra riktlinje enligt författarna är att ha en god inre logik i sitt arbete så att 

helheten blir meningsfull.     

 

6.5. Etiska förhållningssätt 

När det gäller det etiska förhållningssättet i vårt arbete har vi utgått från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. De fastställer fyra allmänna huvudkrav som de anser bör vara med. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra huvudkrav har varit vår målsättning när det gäller de 

etiska riktlinjerna i arbetet. Forskare måste alltid tänka på att skydda deltagarnas intressen. 

Forskningen får inte påverka deltagarnas liv på något negativt sätt (Denscombe, 2010). Vi 

följer konfidentialitetskravet genom att hantera all data konfidentiellt, avidentifiera såväl 
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intervjupersoner som de skolor de arbetar på och förvara uppgifterna på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte får avslöjas. Om det 

finns risk för att information i arbetet skulle kunna kännas igen så att undersökningspersonen 

avslöjas, så skall denne informeras om detta för att godkänna publicering. Vi ger i vår 

undersökning inte ut information som skulle kunna ge en antydan om vem vi intervjuat och 

anser därför inte att intervjupersonerna behöver godkänna publiceringen.  

 

Vi har fått informerat samtycke från deltagarna i undersökningen, vilket enligt Denscombe 

(2010) är en av de etiska riktlinjerna för samhällsforskning, informationskravet. Detta innebär 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) att syftet med undersökningen samt vilka risker och 

fördelar det kan föra med sig presenteras för deltagarna i intervjuerna. Det är en viktig 

balansgång i hur mycket information undersökningspersonerna får, då för lite information kan 

utelämna viktiga aspekter för undersökningspersonen och för mycket kan leda till att 

undersökningspersonen svarar som den upplever att den förväntas svara, även om detta ej är 

hela sanningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi känner att vi hittade en bra balansgång då vi 

informerade undersökningspersoner om vårt syfte med undersökningen, det är dock svårt för 

oss att veta hur informationen tolkats av undersökningspersonerna i fråga. Då vi intervjuade 

lärare och specialpedagoger kände vi inte något behov av ett introduktionsbrev. Vi 

informerade deltagarna om undersökningen redan i förfrågan om deltagande som skickades ut 

via mail. Innan intervjun startade informerade vi muntligt varje deltagare om deras 

anonymitet, skolans avidentifiering, att deltagandet är frivilligt och att intervjupersonerna har 

möjlighet att avbryta deltagandet när som helst. Vi fick i samband med detta ett muntligt 

godkännande från deltagarna i undersökningen enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Om vi hade intervjuat elever, så hade det dessutom varit en nödvändighet att få 

tillstånd från målsman. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, handlar om att man endast får 

använda insamlad information till det avsedda arbetet (Vetenskapsrådet, 2002). Den får inte 

användas för kommersiellt bruk eller för beslut som påverkar den enskilde. Informationen får 

heller inte användas för några andra icke-vetenskapliga syften. Vi kommer inte att använda 

informationen till något annat än det avsedda syftet som intervjupersonerna har informerats 

om och givit sitt samtycke till.  
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7. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras resultaten av intervjuerna tillsammans med en analys. Lärarnas svar 

samt specialpedagogernas svar presenteras och jämförs. På skola 1 arbetar specialpedagog 1 samt 

lärare A och B. På skola 2 arbetar lärare X och Y och på skola 3 arbetar specialpedagog 2.  

 

7.1. Syn på högpresterande elever 

I det här avsnittet tar vi upp lärarnas och specialpedagogernas syn på högpresterande elever. 

Vad menar de att en högpresterande elev är? 

7.1.1. Lärarnas svar 

Lärarna anser att högpresterande elever kan mer än vad som förväntas av en elev i den 

åldern. De har lätt för att lära och se mönster och samband. Mönks och Ypenburg (2009) 

beskriver att de har egna strategier för att bearbeta information och redan tidigt visar de 

tecken på ett avancerat tänkande. Lärare X säger att det som utmärker högpresterande 

elever är: 

 

”att de som de själv uttrycker det: de bara ser... de behöver inte tänka, de behöver inte ta till sig strategier. 

De behöver inte lära sig strategier för de har ett slags inre mönsterseende eller en slags inre struktur redan 

från början för hur de ska ta sig an problemen känns det som...” 

 

Såväl lärarna i studien som Mönks och Ypenburg (2009) anser att dessa elever brukar ha 

lätt för problemlösning. Lärare A menar att högpresterande elever kan läsa sig till 

uppgifterna och arbetar självständigt. Lärare B anser att högpresterande elever oftast 

gillar att arbeta och vill komma vidare. De vill lära sig mer. Mönks och Ypenburg 

(2009) menar att det är vanligt att högpresterande elever lockas av vissa typer av 

uppgifter, men även att de, som lärare B säger, vill arbeta och har en inre drivkraft. 

Några av lärarna menar att dessa elever gillar utmaningar och gemensamt för alla är att 

de anser att högpresterande elever behöver stimulans. Lärare Y uttrycker sig så här: 

 

”men är det alltså så att de är understimulerade så tror jag att de här barnen tycker att det är tråkigt och 

kanske sitter och ritar i böckerna istället för att jobba för att det blir för lätt för dem. Men går man in i en 

grupp där man får stimulans, alltså utifrån sina egna behov. Så kanske man inte ser det på en gång, men 

får de uppgifter de tycker är stimulerande så arbetar de ju med dem och sen vill de ju gärna svara på 
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frågor, de är ju engagerade i genomgångar och...” 

 

Enligt den nya skollagen (SFS, 2010:800) ska högpresterande elever ges den stimulans 

de behöver för att komma ännu längre i sin kunskapsutveckling, vilket gör att lärarna i 

framtiden måste fokusera ännu mer på att ge eleverna den stimulans som de redan anser 

att eleverna behöver. Det man kan fundera kring är hur lärarna ska få möjlighet att göra 

detta. Behövs det mer resurser eller räcker det med kompetensutveckling/handledning? 

Detta är något som det råder något skilda meningar om bland intervjupersonerna.  

7.1.2. Specialpedagogernas svar 

Specialpedagog 1 hade svårt att uttrycka sin syn på högpresterande elever, men anser att 

de ofta får arbeta självständigt med mer av det de redan kan. Hon menar att de lätt blir 

uttråkade och därför är i behov av extra utmaningar. Specialpedagog 2 säger att:  

 

”Högpresterande elever är ju de eleverna som behöver den här extra utmaningen... de behöver extra 

mycket utmaningar.” 

 

Hon menar att man måste ha en syn på att alla elever kan vara högpresterande utifrån 

var de befinner sig. Alla elever kan i vissa avseenden vara i behov av särskilda 

utmaningar samtidigt som de i andra avseenden kan vara i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagog 2 säger att: 

 

”Även om du är en högpresterande elev, så kanske du inte är högpresterande i allt och även om du har 

stora svårigheter, så kanske du är högpresterande i något.” 

 

Även Renzulli (i Reis, 2004) menar att det är omöjligt att säga att en elev är 

högpresterande i allt. Eleven kan vara högpresterande i ett ämne eller ett ämnesområde, 

utan att han/hon nödvändigtvis är högpresterande i alla ämnen och ämnesområden. 

Specialpedagog 2 menar att den högpresterande eleven är något starkare än 

”standardeleven”. På skolan där specialpedagog 2 arbetar har man även 

uppmärksammat att de högpresterande eleverna oftare är visuella än auditiva, men hon 

påpekar att det endast är något de har sett när de har tittat på hur de egna eleverna lär sig 

bäst.  
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7.1.3. Jämförelse mellan specialpedagogernas och lärarnas svar 

Såväl lärare som specialpedagoger anser att högpresterande elever är i behov av 

stimulans och extra utmaningar för att få möjlighet att utvecklas optimalt efter sina egna 

förutsättningar. Enligt den nya skollagen som träder i kraft 2011-07-01 står det att alla 

elever ska ges den stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt, 

men även att de som lätt når de lägsta kunskapskraven ska få hjälp att nå ännu längre i 

sin kunskapsutveckling (SFS, 2010:800). Detta innebär att de högpresterande eleverna 

får större rättigheter från och med höstterminen 2011. Lärarna och specialpedagogerna 

tar i övrigt upp olika saker, men det är ingenting som är motsägelsefullt utan det är 

endast så att man har tagit upp olika saker. 

 

7.2. Hantering av högpresterande elever 

I det här avsnittet tar vi upp hur lärarna och specialpedagogerna arbetar med högpresterande 

elever i matematik idag.  

7.2.1. Lärarnas svar 

Lärare A och B arbetar läroboksstyrt och menar att de stimulerar de högpresterande 

eleverna genom att de får möjlighet att arbeta vidare med nästa nivå, men i samma 

kapitel som övriga elever. Vissa elever arbetar i nästa bok, men med samma kapitel. 

Lärare B resonerar kring varför hon tycker att det är bra att alla arbetar med samma 

kapitel: 

 

”De är med på de gemensamma genomgångarna och sedan jobbar de med samma kapitel fast i boken som 

kommer efter. En nivå högre... Men de är ändå med och kan delta i diskussionerna.” 

 

Lärare A arbetar tillsammans med en annan lärare, vilket gör att eleverna kan få 

möjlighet att arbeta med årskursen högre vid behov. Samtidigt nämner lärare A att en 

elev i klassen har tappat intresset och motivationen för matematik, vilket han anser 

beror på att det finns många elever i klassen som har svårt att nå målen och störst fokus 

läggs därför på dem. Enligt den nya skollagen ska eleven ges stimulans för att kunna nå 

så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar (SFS, 2010:800). Just denna elev 

har, enligt lärare B, tappat intresset på grund av brist på tillräcklig stimulans och får 

alltså inte den stimulans hon har rätt till från och med höstterminen 2011. Det kan 
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komma att bli stora problem när den nya skollagen träder i kraft. Även Reis (2004), 

Tomlinson (1995) och Wistedt (2005) anser att många högpresterande elever 

underpresterar på grund av brist på stimulans. Pettersson (2009) menar att elevens 

upplevelse av skolsituationen påverkar dess matematiska utveckling. När det gäller den 

elev lärare B nämner, så kan alltså hela hennes matematiska utveckling påverkas 

negativt av att hon inte får den stimulans hon behöver.   

 

Lärare X och Y jobbar helt lärobokslöst, till skillnad från lärare A och B. Målen som går 

att läsa i kursplanen för matematik går enligt Emanuelsson m.fl. (1996) inte att nå om 

eleverna bara jobbar på i matematikboken. De förespråkar därför ett arbetssätt som inte 

styrs av läroboken. För att kunna arbeta på detta sätt måste läraren veta vilken nivå 

eleverna ligger på. I början av år 1 hade lärare X och Y ett entimmessamtal med varje 

elev, där eleven även med hjälp av praktiskt material fick visa hur han/hon löste olika 

matematiska problem. Detta för att läraren ska få möjlighet att se vad varje elev har för 

förutsättningar inför skolstarten. Både lärare X och Y menar att de på detta sätt såg flera 

högpresterande elever som de kanske inte skulle ha upptäckt än om de inte hade haft 

dessa samtal. Det är enligt Törnfeldt (2009) viktigt att de högpresterande eleverna 

upptäcks tidigt för att kunna få den stimulans de behöver. Annars är det stor risk att de 

tappar intresset för skolarbetet. Lärare X och Y menar att det dessutom underlättar 

individualiseringen i undervisningen. Lärare Y säger: 

 

”Nu i årskurs 2 så har vi valt att dela in vår undervisning, nästan alla uppgifter vi har i tre olika 

svårighetsnivåer och sen så får de i stort sett alltid uppgifter efter var de befinner sig, vilka kunskaper de 

har.” 

 

Lärarna presenterar uppgifter för eleverna, så att eleven utifrån det kan vara med och 

bestämma vilken nivå han/hon vill arbeta med inom just det området. De arbetar mycket 

laborativt med diskussioner där alla elever i klassen är delaktiga. Under läsårets gång 

skapar varje elev själv sin egen matematikbok utifrån vad han/hon har arbetat med för 

uppgifter. Eleverna får också lära sig olika metoder för att lösa uppgifter och problem. 

De två lärarna menar att detta arbetssätt gynnar alla elever, från de högpresterande till 

de som har svårt att nå målen. För att bli duktig i matematik krävs en balans mellan 

problemlösning och ämneskunskaper (Skolverket, 2000), vilket dessa elever, enligt 

lärarna, får tack vare det mer laborativa arbetssättet. Enligt Lpo94 är det lärarens uppgift 
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att se till att eleven får möjlighet att utvecklas optimalt genom att organisera 

undervisningen så att elever själv kan känna att han/hon utvecklas. Det kan läraren göra 

genom att öka svårighetsgraden, självständigheten och ansvaret på uppgifterna. Dock är 

det viktigt att tänka på att eleven behöver handledning för att nå den proximala 

utvecklingszonen, då vi lär i samspel med andra (Säljö, 2000).  

7.2.2. Specialpedagogernas svar 

Det är stor skillnad mellan hur specialpedagog 1 och 2 arbetar med högpresterande 

elever. Specialpedagog 1 arbetar inte med de högpresterande eleverna alls, då hon i 

första hand förväntas prioritera de elever som har svårt att nå målen. Hon påpekar att 

hon skulle vilja arbeta även med de högpresterande eleverna, då hon anser att de 

behöver stimulans, men tiden räcker inte till för båda dessa grupper. Enligt Europarådets 

rekommendation (Europarådet, 1994) får inte satsningen på en grupp elever ske på 

bekostnad av en annan grupp, vilket även Yatvin (2004) tar upp. På skola 1 där 

specialpedagog 1 arbetar är det dock precis det som händer. De högpresterande eleverna 

får inte det stöd de behöver, så allt fokus läggs på de elever som har svårt att nå målen.  

Specialpedagog 2 däremot handleder i första hand lärarna på skolan, men arbetar ibland 

även enskilt med de högpresterande eleverna. Man arbetar medvetet med att lära 

högpresterande elever att minnas strategier och liknande med hjälp av visuella metoder. 

På skolan arbetar man på olika sätt i olika klasser beroende på lärare och 

klassammansättning. Specialpedagog 2 säger:  

 

”I nån klass har vi gjort en mindre grupp i klassrummet med de eleverna som behöver lite extra 

utmaningar. Då får de gå lite fortare fram och de får lite mer utmanande uppgifter i förhållande till det 

ämnesområde som de jobbar med.” 

 

Gemensamt på hela skolan är att de har gjort en omorganisation. Nu har de större 

klasser, men istället två pedagoger i varje klass. Varje klass har också tillgång till två 

klassrum, vilket underlättar möjligheten att variera och individualisera undervisningen. 

Specialpedagog 2 menar att det är viktigt att tänka på hur man organiserar klassrummen 

för att underlätta undervisningen så att även de högpresterande eleverna får möjlighet 

att utmana sitt tänkande. Vernersson (2007) menar att enligt det inkluderande 

perspektivet är organisation och lärarens förhållningssätt viktiga delar för att få till en 

positiv undervisningssituation. Specialpedagog 2 menar att när undervisningen delas in i 

grupper är det viktigt att dessa grupper är flexibla, då eleverna kan ligga på olika nivå 
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inom olika områden. Gruppindelningen är inte utpekande för vare sig de högpresterande 

eleverna eller de som har svårt att nå målen, eftersom de är en naturlig del av 

undervisningen och gruppsammansättningen ständigt varierar utifrån elevernas 

förkunskaper. Wistedt (2005) menar också att det är vanligt att en del högpresterande 

elever underpresterar för att de inte vill vara annorlunda och sticka ut, vilket tyder på att 

det är viktigt att arbeta som specialpedagog 2 menar för att ingen ska känna sig utpekad 

oavsett anledning. Även Europarådet (1994) menar att det är viktigt att stödet till de 

högpresterande eleverna bör sättas in med tanken att det ska vara så diskret som möjligt, 

för att undvika att eleven ska känna sig utpekad.  

7.2.3. Jämförelse mellan specialpedagogernas och lärarnas svar 

Då lärarna och specialpedagogerna har helt olika arbetsuppgifter går det inte att jämföra 

deras svar i denna kategori. Intressant är dock att specialpedagogerna på de två olika 

skolorna arbetar på helt olika sätt med de högpresterande eleverna. Det skulle kunna 

bero på rektorernas inställning till högpresterande elever, vilket kommer att utvecklas 

senare i arbetet.  

 

7.3. Attityder kring högpresterande elever på skolan 

I det här avsnittet tar vi upp vad det finns för attityder kring högpresterande elever på skolan. 

Förs det några diskussioner på skolorna kring de högpresterande elevernas behov av 

stimulans?  

7.3.1. Lärarnas svar 

På skola 1 skiljer sig lärarnas svar kring vilka diskussioner som förs på skolan. Lärare A 

menar att det har blivit mer diskussioner under senare år. Han säger att de diskuterar 

såväl i arbetslaget som på hela skolan. Lärare B säger: 

 

”Nej, det gör det tyvärr inte för att förs det någon diskussion så är det om de svaga barnen.” 

 

Hon menar att det beror på att skolan fokuserar på att alla elever ska nå målen och 

därför hinns inte de högpresterande eleverna med. På skola 2 förs inga gemensamma 

diskussioner på hela skolan, utan endast i arbetslaget. Lärarna menar att de har 

rektorernas stöd, men att skolledningen inte är drivande i någon diskussion. Det är de 
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intresserade lärarna som själva diskuterar sinsemellan för att kunna förbättra sin 

undervisning så att alla elever ska kunna få den stimulans de behöver. Milgram och 

Hong (2009) menar att om inte personalen i skolan ser att det är ett problem att de 

högpresterande eleverna inte får tillräcklig stimulans, så kommer man heller inte att 

hitta lösningar. Lärare Y säger:  

 

”Men i och med den nya läroplanens... att vi implementerar den så är det också rätt mycket diskussioner... 

för nu är det ännu mer så att, så det är inte bara de svaga barnen som ska ha sin stimulans och extra 

åtgärder utan även de starka barnen ska ha sin stimulans...” 

 

Intressant med detta uttalande är att vi i styrdokumenten inte kan se att den nya 

läroplanen skiljer sig från Lpo94 i detta avseende. Däremot har den nya skollagen 

förbättrats för de högpresterande eleverna. Kan det vara det lärare Y menar med 

uttalandet? Här borde naturligtvis en följdfråga ställts. 

7.3.2. Specialpedagogernas svar 

Specialpedagog 1 säger att det på hennes skola inte förs någon diskussion kring de 

högpresterande eleverna, men hon anser att det är viktigt att det kommer igång en 

diskussion för att eleverna ska få möjlighet till den stimulans de behöver. Ledningen på 

skolan tar inte initiativ till sådana diskussioner och själv hinner hon inte ta tag i det då 

hon i första hand förväntas hjälpa de elever som har svårt att nå målen. 

Specialpedagog 2 menar att på skola 3 är det hon som är ansvarig för att driva 

diskussionen. Hon säger: 

 

”Vi gör det i arbetslagen och vi gör det på AP-träffar också, att vi diskuterar hela kollegiet tillsammans.” 

 

Specialpedagog 2 menar att de för många diskussioner på skolan och att de under det 

senaste året har haft som mål att arbeta mer specialpedagogiskt i klasserna för att alla 

elever ska få den stimulans och undervisning som de behöver, oavsett om de är 

högpresterande eller har svårt att nå målen. Hon anser att skolan som helhet har en 

mycket större medvetenhet och större fokus på arbetet kring de högpresterande eleverna 

än tidigare, vilket kan bero på det medvetna arbete som bedrivs på skolan.  

7.3.3. Jämförelse mellan specialpedagogernas och lärarnas svar 

På skola 1 anser lärare B och specialpedagog 1 att det inte förs någon gemensam 
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diskussion kring högpresterande elever. Lärare A däremot anser att det diskuteras, vilket 

är intressant. Det går inte att få svar på varför lärare A har en annan åsikt än lärare B och 

specialpedagogen. Det skulle kunna bero att lärare A och B arbetar i olika arbetslag, så 

det kan hända att det i lärare A:s arbetslag förs en diskussion som inte förs på hela 

skolan. I så fall förklarar det varför lärare B och specialpedagog 1 anser att det inte 

diskuteras.  

 

7.4. Framtida arbetssätt 

I det här avsnittet tar vi upp de intervjuade lärarnas och specialpedagogernas syn på hur man 

kan utveckla arbetet med högpresterande elever. 

7.4.1. Lärarnas svar 

Lärare A är ganska nöjd med läromedlet, men menar att man skulle kunna ge de 

högpresterande eleverna andra projekt, till exempel praktiska övningar som är mer 

utmanande. Lärare B däremot anser att det vore bra om även de högpresterande eleverna 

kunde få hjälp av specialpedagogen eller kanske ytterligare en lärare så att det fanns mer 

tid till att ge de högpresterande eleverna stimulerande och utmanande uppgifter. Hon 

menar att eleverna alltid måste få bli bemötta på sin nivå. Det sociokulturella 

perspektivet utgår från att eleven behöver bli bemött på sin nivå för att kunna guidas 

vidare in i den proximala utvecklingszonen. Detta leder till utveckling, enligt Säljö 

(2000). Lärare B säger om de högpresterande eleverna: 

 

”Vid diskussioner så tillför de ju gruppen massor, men de kanske inte får så mycket utbyte egentligen, de 

kanske inte får så mycket tillbaka.” 

 

Hon menar med detta uttalande att de högpresterande eleverna kan hjälpa sina kamrater 

vidare in i den proximala utvecklingszonen, men de får själva inte någon stimulans då 

de andra eleverna inte har kommit lika långt och därmed inte kan utmana de 

högpresterande elevernas tänkande. Lärarna på skola 2 är nöjda med sitt arbetssätt, men 

påpekar att det är viktigt att de får den stimulans de behöver. Liksom lärare B anser 

lärarna på skola 2 att det är viktigt att de högpresterande eleverna är delaktiga i alla 

diskussioner och laborationer, då de har mycket att tillföra övriga elever. Ibland behöver 

de få vara i en mindre grupp för att få möjlighet till tillfredsställande utmaningar, annars 
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finns det stor risk för att de blir uttråkade enligt lärare X och Y.  

7.4.2. Specialpedagogernas svar 

Specialpedagog 1 menar att de högpresterande eleverna behöver utmaningar och hon 

poängterar att de inte behöver mängdträning av det de redan kan. Hon säger: 

 

”Sitter de och gör mer och mer av samma sak så tröttnar de ju, och då tycker jag... då stoppar man ju 

deras utveckling egentligen.” 

 

Specialpedagog 1 anser att man bör arbeta mer praktiskt och öka svårighetsgraden på 

övningarna istället för att göra mer av det de redan kan. Även Tomlinson (1995) menar 

att det är viktigt att lärare inser att stimulans för högpresterande elever inte handlar om 

kvantitet utan om kvalitet. Specialpedagog 1 anser också att det är viktigt att man 

medvetandegör eleven om varför de gör det de gör, för att öka motivationen och för att 

eleven ska ta ett eget ansvar för att komma vidare. Även specialpedagog 2 anser att det 

är viktigt att man vågar tala om för elever att de är starka inom något område, alla måste 

inte ligga på samma nivå utan det är ok att vara duktig. Det går att dra paralleller till det 

Tomlinson (1995) skriver om att för att förankra kunskapen hos eleven, så måste den 

synliggöras. Specialpedagog 2 anser att man bör integrera eleven i klassen i så stor 

utsträckning som möjligt, men specialpedagog 1 anser också att man skulle kunna ha en 

liten grupp med speciella utmaningar som de sedan kan ta med sig och arbeta med i 

klassrummet. Yatvin (2004) menar att de flesta inblandade anser att alla elever ska 

inkluderas i klassrumsundervisningen. Problemet är att läraren inte får de resurser som 

behövs för att alla ska få den stimulans de behöver. Vernersson (2007) menar att 

inkludering handlar om att eleven ska vara en del i klassen samt hur han/hon är delaktig 

och accepteras i gruppen. Ett positivt samspel i gruppen påverkar elevens utveckling, då 

den sociala kontexten är viktig för självförtroendet och därmed den personliga 

utvecklingen. Specialpedagog 1 anser även att det är viktigt att tänka på att alla elever 

har olika intressen och därför behöver stimuleras på olika sätt. Av den anledningen 

måste undervisningen individualiseras. Hon menar också att eleverna inte måste arbeta 

inom samma område utan de kan arbeta vidare med andra områden till skillnad från 

specialpedagog 2, som anser att man bör arbeta inom samma område men med mer 

utmanande uppgifter. Specialpedagog 2 säger: 
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”Vi måste vara modigare, vi måste våga ha flera saker på gång i klassrummen […] vi måste kunna ha 

flera parallellprocesser på gång.” 

 

Även Wistedt (2005) menar att lärare ofta har svårt att hantera när eleverna arbetar på 

annat sätt än det läraren förordar. Ofta premieras inte heller andra förmågor än att 

snabbt ta sig fram i matematikboken. Specialpedagog 2 menar att undervisningen kunde 

vara mindre årskursbunden och att eleverna borde dokumenteras utifrån var de befinner 

sig istället för utifrån vilken årskurs de går i. Ett mindre årskursbundet arbetssätt 

underlättar för de högpresterande eleverna att kunna arbeta vidare efter egen förmåga. 

Specialpedagog 2 är noga med att poängtera att pedagogernas inställning är avgörande 

för arbetet. Pedagogerna behöver ofta stöd genom till exempel handledning för att få 

hjälp med att utveckla sin undervisning och lärarroll, vilket de på skola 3 får av 

specialpedagogen. Hon anser att pedagoger inte får nöja sig med att eleverna bara når 

målen. Man måste ge dem möjlighet att nå längre än så! 

7.4.3. Jämförelse mellan specialpedagogernas och lärarnas svar 

En intressant jämförelse är att på skola 1 så vill lärare B få hjälp av specialpedagog och 

specialpedagog 1 vill hjälpa de högpresterande eleverna, men ändå görs ingenting. Det 

förklaras av såväl läraren som specialpedagogen med att det inte finns tillräckliga 

resurser. Samtliga lärare och specialpedagoger anser att det är viktigt att de 

högpresterande eleverna får stimulerande utmaningar och bemöts på sin nivå. Det anses 

också viktigt att de högpresterande eleverna får vara delaktiga i gruppen samtidigt som 

de får individualiserad undervisning utifrån deras egna förutsättningar.  En intressant 

skillnad är att de intervjuade lärarna samt specialpedagog 2 anser att det är bra att de 

högpresterande eleverna arbetar med samma arbetsområde som övriga elever i klassen, 

men specialpedagog 1 menar att: 

 

”om de kan och behärskar det här området som man håller på och arbetar med då finns det ju inget stopp 

egentligen, tycker jag...” 

 

7.5. Resurser 

I det här avsnittet tar vi upp vad lärarna och specialpedagogerna anser att det krävs för 

resurser för att utveckla arbetet kring högpresterande elever i matematik.  
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7.5.1. Lärarnas svar 

Lärare A menar att det inte behövs så mycket extra resurser. Det handlar mer om vad 

man gör med det man har. Övriga lärare skulle däremot gärna se att det fanns fler vuxna 

för att kunna tillgodose alla elevers behov. Lärare X uttrycker sig så här: 

 

”Det är ju aldrig lyckligt att de ska sitta för sig själva, det är ju inte det det handlar om... utan de behöver 

sin utmaning.” 

 

Som det är nu räcker inte tiden och personalen till de högpresterande eleverna, då de 

elever som riskerar att inte nå målen prioriteras. Även lärare A uttrycker i sin intervju att 

han inte räcker till för alla elever, men han menar ändå att det inte behövs ytterligare 

resurser, vilket är en intressant åsikt. Detta hade naturligtvis kunnat utvecklas mer med 

hjälp av en följdfråga om vi hade upptäckt motsägelsen redan under intervjun. Lärare Y 

menar att hon upplever att de högpresterande eleverna känner att de får den stimulans de 

behöver. Lärare B anser också att det hade varit bra med mer konkret material för att 

kunna variera undervisningen så att den passar alla elever.  

7.5.2. Specialpedagogernas svar 

Specialpedagog 1 anser att det behövs mer personal för att hinna tillgodose alla elevers 

olika behov av stöd och stimulans, men även tid till handledning av personal skulle vara 

värdefullt. Specialpedagog 2 har en helt annan syn på arbetet. Hon menar att det 

viktigaste som krävs är mod.  

 

”Att våga se att jag faktiskt kan hantera det här.” 

 

Specialpedagog 2 menar att pedagogernas inställning är det allra viktigaste verktyget för 

förändringsarbetet. Även Yatvin (2005) menar att det är viktigt att verkligen våga se sig 

själv i sin yrkesroll. Många pedagoger kan mer än vad de tror och denna kunskap skulle 

kunna komma eleverna tillgodo genom ett samarbete kollegor emellan. Man kan då lära 

av varandra enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). En lärare som arbetar 

för att alla elever ska nå sin fulla potential måste, enligt Yatvin (2004), alltid vara beredd 

på att utvecklas och lägga ner mycket arbete på att utveckla sin lärarroll. En lärare kan 

alltid lära sig mer och utvecklas vidare, men för att kunna göra det så gäller det att 

aldrig nöja sig helt utan alltid sträva efter att nå längre. 
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7.5.3. Jämförelse mellan specialpedagogernas och lärarnas svar 

Tre av lärarna och specialpedagog 1 menar att det behövs fler pedagoger för att såväl 

högpresterande elever som elever som har svårt att nå målen ska få möjlighet att 

utvecklas efter sina egna förutsättningar. Lärare A och specialpedagog 2 anser båda att 

det inte behövs så mycket resurser utan att det handlar mer om pedagogernas 

inställning. Milgram och Hong (2009) menar att det krävs mycket av läraren för att 

kunna individualisera undervisningen i sådan utsträckning att de högpresterande 

eleverna får möjlighet att utvecklas optimalt. Skola 3 skiljer sig från de övriga på två 

sätt. Specialpedagogen och övrig personal på skolan samarbetar medvetet för att 

tillsammans arbeta för att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential. 

Dessutom har rektorn på skola 3 en drivande roll i arbetet till skillnad från rektorerna på 

de två andra skolorna. Engström (2007) menar att det ofta finns en vilja bland lärare att 

stötta de högpresterande eleverna på ett bättre sätt, men att rektorerna ofta bromsar det 

arbetet på grund av okunskap. I detta fallet syns det tydligt att hela arbetssättet på skola 

3 är annorlunda jämfört med skola 1 och 2, som inte får stöttning av sina rektorer.  

 

7.6. Specialpedagogens roll 

I det här avsnittet tar vi upp vad lärarna och specialpedagogerna anser att specialpedagogerna 

har för roll i arbetet med de högpresterande eleverna i matematik på skolan.  

7.6.1 Lärarnas svar 

Samtliga lärare menar att specialpedagogerna inte alls är inblandade i arbetet med de 

högpresterande eleverna. De arbetar endast med de elever som har svårigheter att nå 

målen. Lärare B säger: 

 

” Hon är inte alls inblandad i de högpresterande barnen. […] Jag tror att de har fullt upp med de som 

faktiskt har svårt att nå målen.” 

7.6.2. Specialpedagogernas svar 

Specialpedagog 1 arbetar inte alls med de högpresterande eleverna, då allt fokus läggs 

på de elever som har svårt att nå målen. Hon säger: 

 

”Ja, jag borde ju ha en större roll, jag ser ju det. Jag har vaknat nu och ser det här. Det är ju det att man 

har så många elever som behöver stöd, så man glömmer nog ofta de här duktiga eleverna, jag erkänner 
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det.” 

 

Specialpedagog 2 anser att hon är den som är ansvarig för att driva diskussionen på 

skolan för att hela tiden ha de högpresterande elevernas bästa i åtanke. Annars är risken 

stor att de glöms bort då de elever som har svårt att nå målen prioriteras. Ibland träffar 

hon även vissa elever enskilt, men hon driver mest diskussionen och handleder lärarna 

på skolan. Enligt Bladini (2004) är det just det som är specialpedagogens roll, att till 

skillnad från specialläraren som arbetar direkt med eleverna, handleda lärare och arbeta 

med skolutveckling på en organisatorisk nivå. Såväl Bladini som Ahlberg (2010) menar 

att specialpedagogen ska förutse och undanröja hinder, genom att utgå från alla elevers 

förutsättningar, istället för att vänta tills det har blivit stora problem. Bladini menar 

vidare att det ofta saknas styrning från ledningshåll kring specialpedagogens roll på 

skolan, vilket enligt Ahlberg (2010) påverkar hur arbetet kan bedrivas eftersom 

ledningens och kollegornas förväntningar är en del av den sociala kontexten som i 

enlighet med det sociokulturella perspektivet påverkar arbetsmiljön och arbetssättet. 

Under intervjun med specialpedagog 2 framkom det tydligt att rektorn på skolan var 

drivande i att undervisningen ska utformas med alla elevers bästa i fokus, vilket Bladini 

(2004) anser är en av specialpedagogens arbetsuppgifter, att arbeta för en skola för alla. 

Rektorn på skola 3 arbetar också för att specialpedagogen ska ha just en 

specialpedagogs roll och inte bli en speciallärare, vilket enligt Bladini (2004) ofta blir 

fallet när ledningen inte tar sitt ansvar för att specialpedagogen ska få arbeta med 

handledning.  

7.6.3. Jämförelse mellan specialpedagogernas och lärarnas svar 

Samtliga lärare och specialpedagog 1 menar att specialpedagogen inte har någon roll 

alls i arbetet med högpresterande elever på respektive skola. Intressant är att de flesta av 

de intervjuade lärarna inte visste skillnaden mellan specialpedagogen och specialläraren. 

Enligt Persson (2010) är det i det avseendet som specialpedagogiken har misslyckats, att 

speciallärare och specialpedagog ses som likvärdiga och i stort har samma 

arbetsuppgifter, vilket är fallet på skola 1. Specialpedagogen ska enligt Vernersson 

(2007) inte arbeta med eleverna i samma utsträckning som specialläraren. 

Specialpedagog 2 arbetar på skola 3 och hon menar att specialpedagogens roll är att 

driva diskussionen för att hålla den igång. På skola 3 har man ett mer medvetet arbete 

kring högpresterande elever, vilket tydligt märks under intervjun.  
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8. Diskussion 

I det här kapitlet väver vi samman våra tankar och åsikter tillsammans med vad vårt resultat och 

tidigare forskning säger. Därefter diskuterar vi vår metod, arbetets generaliserbarhet och eventuell 

vidare forskning. 

 

8.1. Undersökning 

När vi började vårt arbete hade vi en uppfattning om att de elever som är starka och når långt 

över skolans utsatta mål i ämnet matematik inte får den stimulans och det stöd de behöver för 

att utvecklas på bästa sätt. Vi var också övertygade att om dessa elever inte får den hjälp och 

stimulans som de behöver så kan han/hon tappa lusten att arbeta och på det sättet kan 

individens utveckling hämmas. Något som då plötsligt slog oss var att specialpedagogen bör 

ha en roll när det gäller högpresterande elever i matematik. Därför bestämde vi oss för att titta 

på hur lärare och specialpedagoger arbetar med dessa elever, hur de anser man skulle kunna 

arbeta med dessa elever samt hur lärare och specialpedagoger ser på specialpedagogens roll i 

arbetet med de högpresterande eleverna. Såväl Reis (2004), Tomlinson (1995), Milgram och 

Hong (2009) som Törnfeldt (2009) menar att högpresterande elever i många fall blir 

understimulerande, vilket leder till att de kan förlora intresset för ämnet. Även i vår 

undersökning svarar de flesta intervjuade att det saknas resurser i skolan för att ta hand om 

dessa elever. I en av våra intervjuer får vi reda på att det finns en elev i den intervjuades klass 

som varit högpresterande i matematik, men som tappat lusten för ämnet då läraren i fråga inte 

hinner stimulera och motivera eleven. Läraren menar att det beror på att många i klassen har 

svårt att nå målen i matematik. I de fall en elev inte får tillräcklig stimulans får eleven inte 

heller möjlighet att ta steget till den proximala utvecklingszonen då handledning saknas. 

Samspelet mellan elev och lärare eller elev och elev är oerhört viktigt för att eleverna skall 

utvecklas. Därför ser vi genom vårt arbete att det finns risk för att elever stannar i 

utvecklingen om ingen finns där och hjälper dem vidare. I kursplanen för matematik står det 

att skolan skall sträva efter att eleven: ”utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det 

egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i 

olika situationer” (Skolverket, 2000). För att eleven ska få möjlighet till detta anser vi att 

skolan, förutom att stötta elever i behov av särskilt stöd, måste se till att de högpresterande 

eleverna får utmaningar som gör att de håller intresset och engagemanget vid liv.  
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Mönks och Ypenburg (2009) menar att motivationen är en viktig faktor för att de 

högpresterande eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga. Det spelar ingen roll hur 

begåvad man är om man saknar motivation. Vi anser att en av skolans uppgifter är att 

motivera och stimulera elever som har förutsättningar för att nå långt. Alla elever har rätt att 

utvecklas optimalt oavsett begåvning, alltså ska även högpresterande elever få möjlighet att nå 

sin fulla potential. Enligt Mönks och Ypenburg (2009) får ungefär 50% av de högpresterande 

eleverna inte den hjälp de behöver för att utvecklas optimalt. Det är viktigt att se varje 

individs olikheter och agera utifrån dem. Individuella utmaningar är bra för alla barn oavsett 

begåvning. Man ska inte behandla alla lika. Engström (2007) menar att  intresset för att 

stimulera och motivera de högpresterande eleverna finns bland lärare, vilket vi också fick 

fram i vår undersökning. Däremot menar Engström att arbetet bromsas på grund av 

förutfattade meningar hos till exempel rektorer kring vad dessa elever behöver. I vår 

undersökning kunde vi se att rektorernas inställning påverkade hur arbetet kring de 

högpresterande eleverna såg ut och därmed också pedagogernas inställning. På skola 3, där 

specialpedagog 2 arbetar, har rektorn en drivande roll och där bedrivs ett medvetet arbete för 

att alla elever ska få sina behov tillgodosedda utifrån sina egna förutsättningar, vilket de 

faktiskt har rätt till enligt styrdokumenten. Även Ahlberg (2010) menar att rektorns inställning 

påverkar arbetet på skolan.  

 

Vi menar att den sociala kontexten är viktig för elevernas utveckling, vilket vi får stöd i från 

såväl det sociokulturella perspektivet som det inkluderande perspektivet. Även Mönks och 

Ypenburg (2009) anser att den sociala omgivningen är viktig för elevens utveckling. Därför 

anser vi att eleven i största möjliga utsträckning ska få den stimulans han/hon behöver i 

klassrummet, vilket vi även får stöd i från undersökningen. Därför gäller det för läraren att 

differentiera och individualisera undervisningen istället för att differentiera eleverna. Såväl 

Ahlberg (2010) som Milgram och Hong (2009) menar att den pedagogiska differentieringen 

är den form av differentiering som kräver mest av läraren. Att ta ut eleven ur klassrummet kan 

ge många negativa effekter för eleven. Persson (2010) skriver att Lärarutbildningskommittèn 

menar att alla lärare bör besitta sådan kompetens att de planerar och organiserar sin 

undervisning på sådant sätt att alla elevers olika behov av stimulans, stöd och tid tillgodoses. 

Ahlberg (2010) menar att elever ofta arbetar på ett sätt som de inte uppfattar som intressant. 

Vi menar, liksom Ahlberg, att det är viktigt för lärare att skapa en undervisning med mening 

och sammanhang så att eleverna kan koppla kunskapen till sin verklighet, vilket kan öka deras 



 

43 

intresse, nyfikenhet och förståelse.   

 

Vi har diskuterat mycket kring begreppet elev i behov av stöd, men vi har inte fått fram någon 

definition på begreppet trots kontakt med Skolverket. I läroplanen står det om elever i behov 

av stöd, men inget om elever i behov av utmaningar. Vi funderade kring om det kan bero på 

att högpresterande elever räknas in i begreppet elev i behov av stöd. Anledningen till våra 

diskussioner är att vi upplever att begreppet är tolkningsbart. De högpresterande eleverna har 

sina behov som måste tillgodoses lika väl som behoven hos de elever som har svårt att nå 

målen. Enligt skollagen (2010:800) har alla elever rätt att utifrån sina egna förutsättningar få 

den stimulans som han/hon behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. De 

högpresterande eleverna ska ges den ledning och stimulans som behövs för att de ska kunna 

nå ännu längre än de lägsta kunskapskraven. Enligt vår uppfattning har alltså alla elever rätt 

till det stöd och den stimulans som behövs för att de ska nå så långt som möjligt. Därför borde 

även högpresterande elever vara i behov av särskilt stöd, särskilt om de inte får den stimulans 

som de behöver i den dagliga undervisningen. Denna diskussion fick vi även stöd i av två av 

de intervjuade lärarna, som själva tog upp ämnet. En lärare som medvetet arbetar för en 

individualiserad undervisning har antagligen möjlighet att ge eleven det stöd den behöver 

inom ramen för undervisningen. Persson (2010) skriver att antalet elever som inte når upp till 

de lägsta kunskapskraven har ökat under de senaste åren. Kan det då vara så att man väljer att 

prioritera de svaga för att de ska nå målen och att det därför inte finns tillräckligt med tid och 

resurser över till att stimulera de högpresterande eleverna? 

 

Då vi anser att även högpresterande elever är i behov av stöd så var det för oss självklart att 

specialpedagogen på skolan bör vara inblandad i detta arbete. Däremot var vår förutfattade 

mening att de inte alls arbetar med de högpresterande eleverna. Efter lärarintervjuerna och 

intervjun med specialpedagog 1 trodde vi alltjämt att så var fallet och därför blev vi förvånade 

när vi kom till intervjun med specialpedagog 2, som bedriver ett aktivt arbete för att alla 

elever ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och nå så långt som 

möjligt. Vi upptäckte att rektorn på denna skola var mycket engagerad i arbetet för att alla 

elever ska få möjlighet att nå som långt som möjligt utifrån deras egna förutsättningar. Enligt 

skollagen (SFS, 1985:1100) är det rektorns ansvar att arbeta för att utbildningen utvecklas 

samt kommun och landstings ansvar att se till att personalen får den kompetensutveckling de 

behöver. Även Ahlberg (2010) tar upp vikten av att lärare måste få möjlighet att utvecklas och 

öka sin kompetens om det ska vara möjligt att möta alla elevers olika behov. Vi menar även 
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att det är viktigt att lärarna själva är intresserade av att utvecklas och att de ständigt försöker 

utveckla sin yrkesroll. Persson (2010) menar att specialpedagogens roll ser väldigt olika ut på 

olika skolor och det är rektorn som bestämmer hur den ser ut på respektive skola. Bladini 

(2004) menar att kommunikationen mellan specialpedagog och rektor behöver förbättras och 

rektorn måste ge specialpedagogen större möjligheter att utveckla den handledande 

funktionen. Specialpedagogens roll är att arbeta med skolutveckling i förändringsarbetet mot 

en skola för alla. I det arbetet ska han/hon samarbeta med såväl lärare som skolledning, men 

även till viss del arbeta med elever. I vår undersökning kom vi fram till att specialpedagog 2 

arbetar på det sätt som beskrivs, men specialpedagog 1 arbetar mer som en speciallärare. 

Specialpedagog 1 uttryckte dock att intervjun hade öppnat hennes ögon för att 

specialpedagogen skulle kunna göra mycket mer för de högpresterande eleverna. Hon 

uttryckte också sin vilja att arbeta med dessa elever i större utsträckning, men att det i nuläget 

inte finns möjlighet till det då alla resurser läggs på de elever som har svårt att nå målen. Vi 

tycker att det är intressant att vår studie fick sådan genomslagskraft på specialpedagog 1. Det 

var inte alls vår intention, vi ville bara undersöka hur det ser ut på skolorna, men vi ser det 

som positivt om vår intervju kunde bidra med något.  

 

En lärdom vi kan dra av arbetet är att för att de högpresterande eleverna ska få möjlighet att 

nå sin fulla potential måste lärare, specialpedagoger och rektorer samarbeta för att undanröja 

hinder och skapa möjligheter för alla elever, såväl de högpresterande som de som har svårt att 

nå målen. Samarbete mellan de olika yrkeskategorierna är en nödvändighet, då alla kan lära 

av varandra.  

 

8.2. Metod 

Vi valde att göra de avgränsningar vi gjorde för att kunna få svar på frågeställningarna. Vi 

menar att genom att intervjua lärare som arbetar med högpresterande elever samt 

specialpedagoger, så är det större möjlighet att kunna få svar på det vi vill veta. 

Bekvämlighetsurvalet valde vi för att det var lätt att få kontakt med de personer som var 

tänkta att delta i studien. Vi menar att chansen till deltagande blir större med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval. Att vi valde att göra en kvalitativ studie var för att vi ville ha mer 

ingående svar på våra frågeställningar. Om vi hade gjort en kvantitativ studie hade inte 

intervjupersonerna kunnat utveckla svaren på samma sätt. Dessutom fick vi på detta sätt 

möjlighet att ställa följdfrågor på de svar som var oklara eller om intervjupersonen svarade på 
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något annat än den ställda frågan, vilket vi menar ökar möjligheten att få svar på 

frågeställningarna. Vid databearbetningen valde vi att använda oss av en kvalitativ 

innehållsanalys för att få en klar struktur på arbetet. Vi anser att vårt metodval har varit bra, då 

vi har fått svar på våra frågeställningar.  

 

8.3. Generaliserbarhet 

Resultatet av undersökningen gäller för den grupp vi har undersökt, men då vi inte haft 

möjlighet att göra ett slumpmässigt urval så är generaliserbarheten låg. Enligt Patel och 

Davidson (2009) så måste man göra ett slumpmässigt urval från en population för att kunna 

generalisera resultatet till en större grupp individer. Dessutom är undersökningen för liten för 

att man ska kunna generalisera. Även om urvalet hade varit slumpmässigt, så hade det inte 

gått att generalisera. För att kunna generalisera resultatet hade det varit nödvändigt med ett 

större slumpmässigt utvalt deltagarantal, vilket det inte fanns tid till i den här undersökningen.  

 

8.4. Vidare forskning 

Då vår undersökning är väldigt liten, så är resultaten inte alls generaliserbara. Vi skulle tycka 

att det var intressant att göra om undersökningen på en större, slumpmässigt utvald population 

för att få ett mer generaliserbart resultat som kan visa på de högpresterande elevernas situation 

i Sverige. En sådan omfattande undersökning skulle på sikt kunna skapa en medvetenhet om 

de högpresterande elevernas situation och eventuellt leda till större fokus på dessa elever. Det 

vore också intressant att titta på skolledningens inställning, då vi i vår undersökning har fått 

uppfattningen att rektorns inställning till arbetet med de högpresterande eleverna påverkar hur 

arbetet på skolorna genomförs samt vilken roll specialpedagogen har i det arbetet. I vår 

undersökning har vi fått en splittrad bild av vad specialpedagogen har för ansvar för de 

högpresterande eleverna, då de båda specialpedagogerna arbetar på helt skilda sätt. Detta kan 

vara en annan intressant utgångspunkt för vidare forskning.  
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