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Abstract 
 

Title: Does the above-average pupils get the challenge they are entitled to in school? - An 

empirical study based on teachers' opinions about the work of individualization with focus on 

high-performing students, Author: Gabriella Bäck, Supervisor: Karin Milles, Term: Spring 

2015 

The purpose of this study is to investigate five teachers’ opinions on the work with 

individualization with focus on above-average pupils. I have issued four questions based on 

the purpose of this study:  

- How do these teachers define the theoretical concepts of individualization and above-

average pupils? 

- How do the teachers reason about the concept of individualization with focus on the above-

average pupils? 

- How do the teachers reason regarding the work with individualization in the Swedish 

language? 

- Do these teachers consider that there are difficulties to individualize the work so that it will 

challenge above-average pupils? 

The method used to conduct this study was a semi-structured qualitative interview with five 

teachers in primary school. The theory and the theoretical concepts this study is based on is: 

what defines the above- average pupils, the zone of proximal development, the concept of 

individualization and motivation and the importance of cognitive and non-cognitive abilities. 

The study shows that the theoretical concept of above-average pupils is hard to define and it 

shows a difference between how the teachers choose to define it. However, the teachers show 

a good understanding of the concept of individualization which they define as an approach 

based on each individual's level of knowledge. It also shows that the teachers are having 

difficulties individualizing the school assignments to challenge and stimulate the above-

average pupils. The teachers mean that the main reason for this problem is the lack of 

resources the teachers have available.  

Keywords: Above-average pupils, individualization, motivation, challenge and stimulate.  

Nyckelord: Högpresterande elever, individualisering, motivation, utmana och stimulera.    
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1. Inledning 

 

Om man tittar på tidigare forskning som har gjorts gällande under- respektive överpresterande 

elever i svensk skola visar det sig att majoriteten av forskningen fokuserar på de 

underpresterande eleverna och hur man ska arbeta för att de ska klara målen. Roger Säljö och 

Eva Hjörne (2008) skriver att inrättandet av specialklasser i första hand har handlat om barn 

med lägre begåvning än vad som anses normalt. Vidare menar han att det alltid funnits barn 

med högre begåvning än det normala men att dessa barn aldrig riktigt fått någon 

uppmärksamhet i Svenska skolor (2008, s.48). Då fokus i Sverige ligger på de 

underpresterande eleverna undrar jag om de överpresterande eleverna glöms bort? Motiveras 

de högpresterande eleverna till att känna lust att lära?  

Då jag under min utbildning både observerat och aktivt deltagit i klassammanhang, har jag 

upplevt att lärare ser svårigheter med att individualisera undervisningen så att den utmanar 

och passar alla elevers olika kunskapsnivåer. Det jag har observerat tyder på att fokus hamnar 

på de lågpresterande eleverna som inte möter de kriterier som krävs då alla elever måste nå 

vissa mål. Därför vill jag undersöka hur verksamma lärare ser på individualisering med fokus 

på de högpresterande eleverna, alltså de elever som behöver mer stimulans och utmaning än 

de ”normalpresterande” eleverna i klassen.  

Min avsikt med detta arbete är att synliggöra vikten av och svårigheterna med att 

individualisera arbetet för alla elever. Jag har också valt att fokusera just på de högpresterande 

eleverna då mycket av fokus inom tidigare forskning riktats mot elever som är 

underpresterande. Jag anser därför att det finns en forskningslucka inom detta område som 

borde fyllas.  

 

1.1 Bakgrund 

Under svensklektioner ligger fokus generellt på elevernas språkutveckling, detta sker ofta 

med hjälp av olika skrivuppgifter och övningar för läsförståelse. Erling Lars Dale (1998) 

syftar dock på att Vygotskijs sociokulturella teori innebär att människan utvecklar sitt språk i 

samspel med andra via det talande språket och det sociala samspelet mellan människor. Detta 

sker inte bara under de lektioner som är menade åt svenska utan denna sociala process kan 

äga rum under alla lektionstillfällen. Vidare menar jag att denna studie fokuserar på ämnet 
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svenska, men fokus är inte endast på de lektioner som är dedikerade till ämnet svenska utan 

alla sammanhang där språket används som verktyg. 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att ” Undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket 2011, s 9).  Resultaten i 

tester som exempelvis de nationella proven, delas eleverna upp i kategorierna ej nått 

kravnivån och nått kravnivån (skolverket.se). Var hamnar då de som är långt över kravnivån? 

De elever som behöver mer utmaning än elever som ligger på normalnivån. Får dessa elever 

samma stimulans och motivation som de normalpresterande eleverna?  

Det står i läroplanen (Skolverket 2011) under Skolans värdegrund och uppdrag att ”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 2011, s 

10) och att ”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter.” 

(Skolverket 2011, s. 11). Får de högpresterande eleverna den utmaning som läroplanen 

antyder att alla elever ska få? 

I skolverkets broschyr Alla skolor ska bli bra skolor (2013) nämns ett antal punkter som anses 

känneteckna en bra skola. En av dessa punkter är ”Undervisningen anpassas genom bredd och 

variation i metodval efter elevernas förutsättningar och behov.” (Skolverket 2013, s. 2). De 

skriver också uttryckligen att lärare på en bra skola ska utgå ifrån att alla elever är olika och 

att skolmiljön därför ska anpassas efter dessa olikheter (2013, s. 30). Detta nämner även 

Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn i Baskunskaper i matematik (2002) 

Alla elever är olika, de har olika förmåga att kunna lära och olika ambition att vilja lära. […] 

Huvuddelen av undervisningen brukar av naturliga skäl bli inriktad mot en medelelev i klassen, 

vilket betyder att läraren får problem med att ägna tillräckligt stor uppmärksamhet åt såväl de 

högre som de lägre presterande eleverna. Problemet blir inte mindre av att de lägre presterande 

eleverna brukar behöva betydligt längre tid på sig än kamraterna för att tillgodogöra sig en viss 

kunskap (Löwing & Kilborn 2002, s. 121). 

I skolinspektionens rapport Stöd och stimulans i klassrummet - Rätten att utvecklas så långt 

som möjligt (2014) står det utskrivet i förorden att  

Lärare har en dubbel utmaning när det gäller att ge stöd till de elever som har svårt att hänga 

med i undervisningen samtidigt som lärarna ska stimulera de elever som har lätt för sig och som 

behöver utmaningar för att komma vidare i sitt lärande (Skolinspektionen 2014, s.3). 
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Rapporten belyser även det faktum att det i skollagen uttryckligen står att dessa utmaningar 

måste fullföljas av skolan. I rapporten beskrivs två fiktiva elevers berättelser som grundar sig i 

intervjuer och observationer som skolinspektionen genomfört. Den ena är Anna som har svårt 

att hänga med i skolan och den andra är Mohammed som alltid haft lätt för skolan. De 

beskriver att Mohammed ofta känner att han sitter av tid i skolan utan att lära sig då 

uppgifterna är alldeles för lätta vilket leder till att han inte blir kunskapsmässigt utmanad. När 

han bli färdig med en uppgift beskrivs det i rapporten att lärarna inte har förberett några 

uppgifter som kan utmana honom utan han får arbeta med sådana saker som han redan kan. 

Skolinspektionens granskning visar på att lärare har svårt att leva upp till de krav på 

individualisering som ställs i styrdokumenten (2014, s. 5-7) 

Utifrån alla riktlinjer och krav som lärare behöver förhålla sig till är det min intention att 

undersöka hur ett antal lärare resonerar kring att förverkliga dessa krav och hur de arbetar för 

att alla elever ska få den utmaning som de är berättigade till. Jag vill ta del av deras tankar 

kring hur de förhåller sig till styrdokumenten och få svar på om de upplever att de kan uppstå 

några problem kring att utföra de olika uppdragen i praktiken.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att genom intervjuer med ett antal verksamma lärare undersöka hur 

de resonerar kring arbetet med individualisering när det gäller högpresterande elever. Jag vill 

undersöka hur dessa lärare tänker kring uppdraget att utmana och motivera alla elever i en 

klass, oberoende av elevernas kunskapsnivåer. Jag vill även undersöka hur ett antal lärare 

arbetar med att stimulera eleverna för att varje elev ska nå sin fulla potential.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur ser dessa lärare på begreppen individualisering och högpresterande elever? 

- Hur resonerar de berörda lärarna kring individualisering med fokus på de högpresterande 

eleverna? 

- Hur resonera lärarna kring arbetet med individualisering i svenska? 

- Anser dessa lärare att det finns svårigheter med att individualisera arbetet så att det 

utmanar de högpresterande eleverna?  
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2. Teori 

 

I följande avsnitt redogörs teorier och begrepp som är centrala för min studie. De begrepp 

som kommer att belysas är: högpresterande elever, den proximala utvecklingszonen, 

individualisering och differentiering, motivation och kognitiva och icke-kognitiva förmågor.  

 

2.1 Högpresterande elever 

Jag har valt att använda begreppet högpresterande elever i denna studie. Det finns många 

olika benämningar på dessa elever, det finns också många olika förklaringar av de olika 

begreppen. Därför kommer jag nedan att redogöra för några definitioner. Begrepp som man 

kan möta är exempelvis: högpresterande, begåvad, duktig, intelligent, välpresterande, kunnig, 

talangfull, skärpt. 

Begåvad innebär enligt Nationalencyklopedin ”som har gott förstånd eller stor talang i 

allmänhet el. på antytt delområde” (Ne.se). 

Organisationen Mensa är en ideell förening för intelligenta människor med högt IQ. Nedan 

visas en tabell hämtad från deras hemsida som har framtagits utifrån Shirley Kokots 

forskning. Tabellen visar skillnaden på högpresterande och särbegåvade vilket kan vara 

centralt för förståelsen av begreppet högpresterande som denna studie utgår från.  

Tabell 1. Hämtad från Mensa.se - Skillnaden mellan högpresterande och särbegåvade elever.  

Högpresterande elever Särbegåvade elever 

kan svaret ställer frågor 

är intresserade är nyfikna 

har goda idéer har tokiga idéer 

arbetar hårt 

sysselsätter sig med andra saker 

men klarar sig ändå 

besvarar frågor diskuterar dem 

lyssnar med intresse 

visar starka åsikter och 

synpunkter 

lär sig snabbt kan redan 

har många jämnåriga kamrater föredrar vuxna 

Kopierar skapar nytt 

tycker om skolan tycker om att lära 

tar emot information bearbetar information 

tänker steg för steg tänker komplext 

är nöjd med sin inlärning är mycket självkritisk 

förstår idéer tänker abstrakt 
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I denna tabell kan man tydligt se skillnaden på de högpresterande elever som denna studie 

utgår från, och den definition av begåvning som Mensas organisation arbetar med. En annan 

skillnad på dessa visas i en utredning på uppdrag av Nacka kommun (Wallström 2009) där det 

presenteras en beräkning av elevpopulationens begåvning. Den visar på att 9 % av 

elevpopulationen är elever med mycket goda studieförutsättningar. Vidare menar de att ”En 

större del av gruppen på ca 9 % går lätt att identifiera som högpresterande elever. En mindre 

grupp som inom forskningen benämns särbegåvade kan däremot många gånger vara svårare 

att identifiera.” (Wallström 2009, s. 16).  

Franz J. Mönks och Irene H. Ypenburg (2009) menar att hög begåvning innefattar tre olika 

personlighetsdrag: hög intellektuell förmåga, kreativitet och motivation. Dem beskriver också 

att då människan är en social varelse är det inte endast dessa tre personlighetsdrag som krävs 

för att kunna klassificeras som hög begåvning. Det krävs också en social kompetens som de 

menar att man får från de tre sociala områdena: familj, skola och vänner (2009, s.26-30).  

I Skolverkets rapport Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen (2012a) 

beskriver de begreppet högpresterande elever som elever som presterar på en hög nivå i 

internationella kunskapsutvärderingar (2012a, s. 18). I denna studie kommer begreppet ha 

innebörden: elever som kunskapsmässigt ligger över klassens normalnivå. Detta innebär att 

utifrån denna definition kan en högpresterande elev i en klass ses som lågpresterande i ett 

annat sammanhang. Jag har valt den definitionen av begreppet för att ta del av tankar och 

åsikter hos lärare som är aktiva i skolor där det finns olika begåvningsnivåer hos elever 

generellt. Jag avser alltså inte att fokusera på de barn som anses vara särbegåvade, med högt 

IQ, vilket enligt Mensa endast är 2% av befolkningen (Mensa.se) utan vill undersöka hur 

lärare resonerar kring de som kunskapsmässigt placerar sig över medelnivån.  

 

2.2 Den proximala utvecklingszonen 

Lev Semenovi  Vygotskij (1896-1943) var en mycket framstående författare, filosof, pedagog 

och psykolog från Vitryssland (Bråten 1998, s. 8-9). En stor del av den svenska 

skolpedagogiken använder sig av hans tankar och teorier om att lärande sker i samspel med 

andra. Han är grundare av begreppet The zone of proximal development som kan översättas 

till ”den närmaste zonen för utveckling”, ”den proximala utvecklingsnivån” eller, den 

översättning som jag kommer att använda mig utav ”den proximala utvecklingszonen”.  
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Vygotskij (1978) förklarar begreppet den proximala utvecklingszonen som “…the distance 

between the actual developmental level as determined by independent problem solving and 

the level of potential development as determined  through problem solving under adult 

guidance or collaboration with more capable peers” (Vygotskij 1978, s.86). Den aktuella 

utvecklingsnivån menar han är den nivå där barnet klarar uppgifter på egen hand och den 

proximala utvecklingsnivån är där barnet i samspel med någon annan kan klara uppgifter 

(2001, s.329). Vidare skriver han att ”… det som barnet idag kan i samarbete kommer det 

imorgon att kunna göra självständigt.” (Vygotskij 2001, s.333). Han menar då att för att 

barnet ska komma framåt i sin utveckling borde undervisningen ligga i den proximala 

utvecklingszonen.  

Ivar Bråten och Anne Cathrine Thurman- Moe (1998) beskriver detta som att ”… barnet i 

samarbete med vuxna eller mer kompetenta kamrater kan prestera mer än de kan klara på 

egen hand.” (Bråten & Thurman- Moe 1998, s. 105). Bråten (1998) nämner att Vygotskij 

fokuserade på de kognitiva processer som ännu inte är uppnådda och betonar vikten av att 

barn inte endast arbetar självständigt, utan med hjälp av en mer kunnig för att eleven ska 

utvecklas (1998, s.24). Dale (1998) förklarar elevers utveckling som två nivåer. Nivå ett 

menar han, är barnets nuvarande utvecklingsnivå, där eleven kan utför uppgifter självständigt.  

Nivå två förklarar han som den proximala utvecklingszonen där elever kan lösa uppgifter med 

stöd av en vuxen (1998, s. 42-43). Bråten (1998) förklarar skiljaktigheten mellan dessa nivåer 

som “… skillnaden mellan det som ett barn kan handskas ensamt med på det kognitiva 

området och de uppgifter som det kan lösa under medverkan av en vuxen” (Bråten 1998, 

s.23).  

 

2.3 Individualisering och differentiering 

Nationalencyklopedins beskrivning av begreppet lyder ” individualisering betecknar inom 

undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till den enskilde elevens 

förutsättningar, behov och intressen.” (Ne.se). 

Christer Stensmo (1997) docent i pedagogik menar att bredden är stor mellan elevers 

förutsättningar, kunskaper och färdigheter i en heterogen grundskoleklass. Vidare menar han 

att man ur LGR 80 (Skolöverstyrelsen1980-1986) kan utläsa fler sorters individualisering. 

Dessa beskriver han som en variation av: undervisningens innehåll och former, den tid en elev 
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är i behov av för att tillgodose sig information, studiesätt och elevers olika behov av stöd 

(1997, s. 173).  

Monika Vinterek (2006) beskriver individualisering som ”… anpassning till elevernas 

läggning, mognad, förmågor, förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov.” (Vinterek 

2006, s. 9). Hon beskriver motsatsen till individualisering som undervisning där målet är att 

lämpa utbildningen efter gruppen, och inte individen (2006, s. 25). Hon presenterar även en 

lista som visar skillnaden på total individualisering och ingen individualisering (2006, s.47). 

Vidare presenterar Vinterek (2006) att det finns fler olika typer av individualiseringstyper att 

förhålla sig till. Dessa typer av individualisering är bland annat: innehållsindividualisering 

som innebär att anpassa innehållet efter elevens intressen och behov, nivåindividualisering 

som innebär att anpassa arbetet utifrån elevens färdigheter, metodindividualisering som 

innefattar hur man arbetar med ett individualiserat arbetssätt, hastighetsindividualisering 

vilket är när eleverna får arbeta i sin egen takt, materialindividualisering när läromedlen är 

utformade för att passa individen och fördjupningsindividualisering som är en form av 

innehållsindividualisering där eleverna utgår från en grundkurs och när de är färdiga med det 

arbetet får de arbeta med fördjupningsuppgifter. (2006, s.44-59) 

Löwing och Kilborn (2002) förklarar skillnaden på individualisering och differentiering. De 

menar att individualisering är ”… att anpassa stoffet, alltså det som en elev ska lära sig, till 

den elevens förkunskaper och förmåga att lära.” (Löwing & Kilborn 2002, s.127) . Vidare 

förklarar de att differentiering är ”… de organisatoriska åtgärder som vidtas för att möjliggöra 

individualisering.” (Löwing & Kilborn 2002, s.127). Löwing och Kilborns (2002) förklaringar 

av begreppen innebär alltså att individualisering är att anpassa någonting till en individ medan 

differentiering syftar till hur man gör detta.  

Nationalencyklopedin förklarar differentiering som ” uppdelning, skapande eller uppkomst av 

skillnader (differenser) inom något som först varit enhetligt” (Ne.se). Differentiering kan 

göras genom bland annat nivågruppering, detta beskriver Stenmo (1997) som att dela upp i 

homogena grupper, alltså grupper där eleverna är på ungefär samma nivå. Nivågruppering 

görs för att läraren lättare ska kunna anpassa undervisningens tempo och kunskapsnivå för att 

passa gruppen. Han förklarar också att man kan nivågruppera på olika sätt, ett sätt att 

homogenisera hela klasser, vilket inte görs i Sverige men kan förekomma i exempelvis 

engelska skolsystem. Det andra, som ibland förekommer i Sverige, är att dela upp en klass i 
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olika undergrupper beroende på deras prestationer. Dessa uppdelningar menar Stenmo oftast 

sker i ämnena matematik och språk (1997, s.147).  

 

2.4 Motivation 

Mönks och Ypenburg (2009) menar att motivation är en beteendefaktor som påverkar hur en 

persons intelligens yttrar sig. De skriver att ”… man kan vara aldrig så begåvad, men om 

motivationen saknas har man ingen större nytta av sin begåvning.” (Mönks & Ypenburg 2009, 

s.34). De menar att goda framsteg inte är möjligt utan motivation som driver personen framåt.  

Mönks och Ypenburg (2009) beskriver motivation som 

Motivation innebär att någon har viljan och kraften att slutföra en bestämd uppgift eller ett 

påbörjat arbete. Motivation innebär också att man lockas av en bestämd uppgift, att man tycker 

att något är roligt… (Mönks & Ypenburg 2009, s.27) 

De belyser här sambandet mellan motivation, vilja och att känna sig lockad. 

Stenmo (1997) beskriver motivation som ”… de processer som sätter människan i rörelse: de 

krafter som ger hennes beteende energi och riktning” (Stenmo 1997, s.97). Han beskriver att 

ordet motivation kommer ifrån det latinska ordet för att röra sig som är movere och att det är 

en ledares roll som motivatör att sätta andra i rörelse för att nå vissa mål. I klassrummet är 

läraren denna motivatör vars uppgift är att maximera elevers möjligheter till lärande (1997, s. 

103).  

Håkan Jenner (2004) beskriver motivation som någonting som skapas till följd av erfarenheter 

man har fått av tidigare respons och bemötanden, alltså inte en befintlig egenskap hos en 

individ. Han menar att personen som är ansvarig för motivationsarbetet måste ha förståelse 

för hur tidigare erfarenheter av misslyckande kan påverka självkänslan (2004, s.15).  

Dona J. Matthews och David Yun Dai (2014) beskriver begreppet som ”Motivation can be 

defined as an internal process that initiates and sustains goal-directed behavior.” (Matthews & 

Dai 2014, s. 337). De menar alltså att motivation kan ses som en intern process som påbörjar 

och upprätthåller ett målinriktat beteende.  
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2.5 Kognitiva och icke- kognitiva förmågor 

I en rapport av Skolverket (Björnsson 2013) förklaras kognitiva förmågor som de begåvningar 

som innefattar olika typer av tankeverksamhet och ofta mäts genom intelligens- och 

kunskapstester. De icke kognitiva förmågorna beskrivs som ”… beteendemässiga, sociala och 

emotionellt betonade förmågor eller egenskaper.” (Björnsson 2013, s. 7). I rapporten kan man 

också läsa att de icke-kognitiva förmågorna kan ha stor inverkan på elevers skolgång och 

testresultat (2013, s.13).  

Detta kan också utläsas i resultatet av en brittisk studie som visar på att sociala förmågor och 

skolresultat går hand i hand. Elever som visades ha goda icke-kognitiva förmågor var mer 

benägna att stanna kvar i skolan efter 16års ålder än de elever som hade höga kognitiva 

resultat men sämre icke-kognitiva färdigheter (Carneiro, Crawford & Goodman 2007). 

Även i rapporten Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen (Skolverket 

2012a) visar resultatet på att fler egenskaper för högpresterande elever är goda icke-kognitiva 

förmågor som exempelvis motivation och uthållighet (Skolverket 2012a, s. 54).  
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3. Tidigare forskning 

 

I följande del presenteras studier som är både svenska och internationella. De undersöker 

ämnena högpresterande elever, individualisering, motivering och stöd i klassrummet och 

ämnet svenska. Först presenteras en uppsats och två rapporter som berör högpresterande 

elever, vidare presenteras en brittisk studie om vikten av resurser för att individualisera 

arbetet. Efter detta presenteras två avhandlingar som berör det svenska språket.  

 

3.1 Högpresterande elever 

Therese Andersson och Johanna Sundkvist undersökte i sitt självständiga arbete 

Högpresterande elever i grundskolans tidiga år- hur lärare kan utmana och skapa motivation 

hos dem (2013), hur lärare utmanar, stimulerar och motiverar högpresterande elever och hur 

lärarna ser på de högpresterande elevernas situation i klassrummet. Resultatet av studien visar 

på en del viktiga inslag i undervisningen för att utmana de högpresterande eleverna. Dessa 

inslag var att eleverna gynnas av att arbeta tillsammans, att föra diskussioner kring arbetet och 

att få förklara hur de tänker. Det framkom även att det största hindret för att utbildningen ska 

kunna individanpassas är tiden, de menar att då tiden inte räcker till fokuserar lärarna på de 

elever som inte når målen.  

Skolinspektionens rapport Stöd och stimulans i klassrummet - Rätten att utvecklas så långt 

som möjligt (2014:2) belyser lärarens ämneskunnande, deras kunskap om styrdokumenten, 

deras pedagogiska kunskaper och dess betydelse för elevernas lärande. Resultatet av 

rapporten tyder på att ”Elever som undervisas av de mest effektiva lärarna lär sig fyra gånger 

så mycket som elever som undervisas av de minst effektiva lärarna” (Skolinspektionen 2014, 

s.13). I klasser där lärare skapar förtroendefulla relationer och som utmanar och driver sina 

elever genererar bättre resultat och elever som får vara med att utforma undervisningen lär sig 

bättre än elever som inte får den möjligheten (2014, s.13).  

Rapporten Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen (Skolverket 2012a) 

beskriver resultatutvecklingen i internationella kunskapsmätningar för Sveriges högt 

presterande elever. I slutsatsen kan man läsa att resultaten av de internationella studierna både 

visar på resultatsänkningar i vissa ämnen och ett oförändrat resultat i andra. Det visar även ett 

samband mellan höga prestationer i skolan och barnets föräldrars utbildningsnivå då detta har 
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betydelse för vilket stöd man får i hemmet. I rapporten nämns några punkter gällande vad som 

kan gynna elevers undervisning, dessa punkter innefattar: att skolan behöver uppmuntra 

eleven, gagna elevens motivation, placera innehållet av undervisningen på en lämplig nivå 

vilket innebär att anpassa undervisningen för den enskilda elevens behov (Skolverket 2012a, 

s. 54-55).  

 

3.2 Individualisering, motivation och stöd i klassrummet 

I British Educational Research Journal skriver Peter Blatchford, Paul Bassett, Penelope 

Brown och Rob Webster den vetenskapliga artikeln The effect of support staff on pupil 

engagement and individual attention (2009). I artikeln redogörs det för en empirisk studie som 

genomförts på 49 stycken skolor. Artikeln adresserar vilken inverkan elevassistenter har på 

elevernas engagemang och individuella uppmärksamhet i skolan. Studien visar på att 

stödpersonalens deltagande bidragit till ökad individualisering, lättare att ha koll i 

klassrummet och att eleverna uppvisade mer engagemang och var mer aktiva i samspelet med 

vuxna (2009, s.661).  

 

3.3 Svenskämnet 

Lena Ivarsson pedagog vid Umeå universitet har skrivit avhandlingen Att kunna läsa innan 

skolstarten - läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare (2008). Syftet med studien är 

att se hur barnets omgivning påverkar barnets utveckling. Resultatet som presenteras visar 

bland annat att lärarna anser att individualisering är viktigt exempelvis genom att anpassa 

textens svårighetsgrad efter elevens läsförmåga. Dessa lärare menar också att tidiga läsare kan 

agera som förebilder och vara resurser i klassrummet. De nämns även att en elev som är tidig 

läsare inte behöver fortsätta utvecklas till en god läsare med motivationen till att läsa. 

Doktorsavhandlingen Barns skriftspråkande: att bli en skrivande och läsande person (2005) 

av Karin Gustavsson och Elisabeth Mellgren presentera hur man som lärare i förskolan kan 

uppmuntra, bemöta och utveckla barns skriftspråkande (2005, s.25). Resultatet som 

presenteras visar att barn tidigt skapar en grund för skrivandet, att det finns en syn på barns 

skriftspråksinlärning som borde ändras för att man ska uppfylla målen i läroplanen, att det 

finns brister i samarbetet mellan förskolan och skolan, att skapandet av en 

skriftspråksstimulerande miljö är en utmaning för lärare i förskolan och att man kan utveckla 

fler medier för att skapa fler möjlighet för skriftspråkande (2005, s.77).  
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4. Metod 

 

I följande avsnitt ämnar jag redogöra för hur jag har gått tillväga med arbetet av denna studie. 

Jag kommer att presentera hur jag gjort mitt urval av informanter, presentera valet av min 

metod och de forskningsetiska principerna jag har tagit ställning till under arbetets gång och 

presentera de informanter som studien baseras på. 

 

4.1 Urval  

Jag baserade mitt urval av informanter på följande kriterier: att de har en lärarutbildning och 

arbetar- eller har arbetat inom årskurserna F-3. Jag har valt att intervjua ett ganska brett 

spektrum av lärare då jag är intresserad av att se hur olika lärare resonerar kring 

individualisering med fokus på högpresterande elever, och dessa barn kan finnas i alla 

årskurser. Då mina frågeställningar inte lägger någon vikt vid var i Sverige studien är utförd 

kommer detta inte heller att nämnas. 

För att hitta mina informanter använde jag mig av något som kallas Snöbollsurval vilket 

innebär att ” Genom att fråga ett visst antal personer om vem annan man bör tala med ökar 

snöbollen i omfång när nya informanter hittas.” (SBU 2014, s. 93). Jag tog kontakt med 

bekanta och tidigare kontakter inom skolan som i sin tur vidarebefordrade mig till ett antal 

lärare. Jag tog sedan kontakt med dessa lärare via mail. 

 

4.2 Intervju 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det intressant att studera samhället och dess fenomen. 

Detta kan göras på några olika sätt, genom intervjuer av människor, observationer av 

människor, läsa texter och se på bilder som människor har producerat (Ahrne & Svensson 

2011, s.10). Dalen (2008) menar att kvalitativa metoder används för att ”… ge insikt om 

informanternas egna erfarenheter, tankar och känslor” (Dalen 2008, s.9). 

Då min frågeställning fokuserar på lärares åsikter om ett fenomen valde jag att endast utgå 

från intervjuer som empiriskt material då jag anser att detta är den mest lämpliga metoden för 

att ta del av lärares tankar och resonemang. Dalen (2008) beskriver ändamålet med en intervju 
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som ”… få fram träffande och beskrivande information om hur andra människor upplever 

olika sidor av sin livssituation.” (Dalen 2008, s.9). Detta överensstämmer med syftet i denna 

studie som är att se hur ett antal lärare resonerar kring arbetet med individualisering när det 

gäller högpresterande elever och hur dessa lärare tänker kring uppdraget med att utmana och 

motivera dessa elever. 

Jag har under intervjuerna använt mig av ljudinspelning som jag samma dag eller dagen efter 

har transkriberat. Mina transkriberingar är skrivna på ett sätt så att det ska bli lätt för mig att 

läsa dem. Det vill säga: orden är exakt samma som det informanterna säger, dock har jag på 

vissa ställen konstruerat meningar med hjälp av punkter och kommatecken för att 

transkriberingen ska bli mer lättläst.  

Intervjuerna som jag har utfört har varit semistrukturerade detta innebär att jag som 

intervjuare har en färdig intervjuguide med frågor jag vill ha besvarade men att jag är flexibel 

med ordningsföljden på frågorna och fokus ligger på att informanterna ges utrymme till att 

utvecklar sina åsikter om ämnet (Denscombe 2009).  

Tre av intervjuerna är genomförda ansikte mot ansikte och två av dem är telefonintervjuer. 

Anledningen till detta var att det var svårt för alla informanter att finna tid till att ses. Detta 

löste vi genom att jag med dessa personer genomförde telefonintervjuer. Varje intervju tog 

från 21 till 46 minuter, och informanterna har på det inspelade materialet godkänt medverkan 

i studien.  

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Jag har under arbetet med denna studie tagit hänsyn till några forskningsetiska principer. 

Dessa principer har informanterna blivit meddelade om via det första mail jag skickade ut och 

de har även gett sitt medgivande till dessa krav under intervjuerna vilket finns med på det 

inspelade materialet. Nedan kommer jag att presentera vilka dessa principer är utifrån 

vetenskapsrådets (1990) beskrivningar och hur jag har förhållit mig till dessa under studiens 

gång.    

Informationskravet innebär att informanterna ska informeras om studiens syfte (1990, s.7) 

vilket jag har tagit ställning till genom att vid första kontakt med informanterna meddela dem 

om mitt syfte med deras medverkan. Samtyckeskravet innebär att informanterna måste ge sitt 
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tillstånd till att medverka i studien, de ska även vara medvetna om att studien är frivillig vilket 

innebär att de kan hoppa av när de vill (1990, s.9). Även detta informerades i de mail jag 

skickade ut då jag sökte efter informanter. Konfidentialitetskravet innebär att medverkan i 

studien ska vara helt konfidentiellt och ska därför inte kunna härledas tillbaka till någon av de 

personer som har medverkat i studien (1990, s.12). Detta är någonting jag under studiens gång 

har förhållit mig till på så sätt att namnen på informanterna har bytts ut till fiktiva namn. Jag 

nämner inte vilken skola eller vilken stad informanterna arbetar i vilket gör att de som läser 

detta arbete inte kan härleda informationen tillbaka till någon person. Nyttjandekravet innebär 

att materialet som samlas in endast får användas i det syfte som angetts (1990, s.14). Även 

detta har jag informerat informanterna om vid första kontakt.  

 

4.4 Presentation av informanter 

Jag har gett informanterna slumpvis valda fiktiva namn. Två av informanterna arbetar i skolor 

tillhörande samma kommun och de andra tre från olika kommuner. 

Tabell 2. Studiens informanter och information om dem. 

Fiktiva 

namn: 

Katja Clara Anita Emma Maria 

Ålder: 40 år 54 år 52 år 44 år 45 år 

Utbildning: Lärarutbildning 

1-7, Svenska 

och So 

Förskolelärarutbildning Förskollärare, 

lärarlyft och kurser i 

specialpedagogik 

Lärarutbildning 

F-6, Matte 

Lärarutbildning 1-7, 

Svenska, Matte och So 

Tid som 

lärare: 

14 år 17 år  29 år 5 år 17 år varav 12 som 

utbildad lärare 

Arbetar nu: Årskurs 2 Förskoleklass Resurs för elev i 

mellanstadiet 

Årskurs 2 Ämneslärare i 

Svenska, årskurs 4-6 

Arbetat 

tidigare: 

Lågstadielärare, 

samma skola 

Förskollärare, olika 

skolor 

Lärare för låg och 

mellan stadium 

Lågstadielärare, 

olika skolor 

Låg/mellanstadielärare, 

olika skolor 

Område: Hög 

socioekonomisk 

status 

Medel socioekonomisk 

status 

Medel 

socioekonomisk 

status 

Medel 

socioekonomisk 

status 

Låg socioekonomisk 

status 

Skola: Liten skola, F-3, 

endast en klass i 

varje årskurs 

Stor skola, F-9, 3 

klasser i varje årskurs 

Medelstor skola, F-9 

med särskola, 2 

klasser i varje 

årskurs 

Medelstor skola, 

F-5, 3-4 klasser i 

varje årskurs 

Medelstor skola, F-6, 2 

klasser i varje årskurs 
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5 Resultat och Analys 
 

I följande del presenteras resultatet av mitt empiriska material såväl som min analys av detta 

material med stöd i teorin och tidigare forskning. Först presenteras informanternas definition 

av begreppet högpresterande elever och vilka andra kompetenser de relaterar till dessa. Sedan 

presenteras deras tankar om individualisering, hur de arbetar med gruppindelningar, hur de 

resonerar kring att motivera eleverna och problem som kan uppstå i arbetet med 

individualisering med fokus på högpresterande elever.  

 

5.1 Definition av högpresterande elever  

När jag bad informanterna att definiera en högpresterande elev ansåg de flesta att de besitter 

kompetenser som: bra kunskaper i skolämnen, kommit långt i sin utveckling och lätt att ta till 

sig kunskap, vilket överensstämmer med den definition av begreppet som jag framförde i 

teoridelen. De fokuserade även på några andra kompetenser som de anser definierar en 

högpresterande elev. Kompetenser som hastighet, social kompetens och ämneskunnande var 

aspekter som informanterna ansåg vara kunskaper som kvalificerar en högpresterande elev. 

 

En högpresterande elev… det kan man ju faktiskt tolka lite olika men i min värld är ju det den 

då som har kommit långt i sin utveckling i det ämnet man nu… jag menar man behöver ju inte 

vara högpresterande i allting (Emma, 26/3-2015).  

 

Emma anser alltså att en högpresterande elev inte behöver vara högpresterande i alla ämnen. 

Enligt hennes definition av begreppet innebär detta att eleverna är högpresterande utifrån dess 

kunskaper i ett visst ämne. Denna definition av begreppet sätter jag i relation till Gunilla O. 

Wahlströms (1995) förklaring av begreppet specialbegåvning som innefattar begåvning inom 

ett specifikt ämne (1995, s.26). Maria däremot definierade en högpresterande elev som ”En 

högpresterande elev är duktig i alla sammanhang” (Maria, 1/4-2015). Hon menar alltså, till 

skillnad från Emma, att elevens höga prestationer inte alls har med ett specifikt ämne att göra 

utan beror på elevens förmåga att ta in information och instruktioner generellt. Denna 

beskrivning av högpresterande elever anser jag liknar beskrivningen av begreppet begåvning 

som definieras av Wahlström (1995) som en individ med förmåga att utveckla goda 

kunskaper i alla ämnen. Ovan ser vi två olika definitioner av samma begrepp. De två 
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informanterna har tolkat begreppet högpresterande på olika sätt som enligt Wahlström (1995) 

skiljer sig åt markant då jag satte ena beskrivningen i relation till begreppet specialbegåvning 

där eleven är extra duktig i ett specifikt ämne, och den andra förklaringen till Wahlströms 

(1995) klargörande av begreppet begåvning som innefattar högre prestationer i alla ämnen.  

 

Wahlström har presenterat begåvade elever med hjälp av listor som visar en rad gemensamma 

drag hos begåvade barn. I en av listorna som är skriven av Laycock finns exempelvis punkter 

som:  

… Lär sig snabbt och enkelt 

Kan arbeta effektivt och oberoende 

Kan snabbt lära sig utantill 

Kan enkelt följa komplicerade anvisningar  

Är snabba läsare 

Är intresserad av att läsa om många olika ämnen (Wahlström 1995, s.31). 

 

Några av dessa punkter tar upp hastighet vilket jag även kan tyda innefattas av Katjas svar då 

hon definierade begreppet. Hon säger att ”Ja den blir färdigt väldigt fort när man jobbar…” 

(Katja, 16/3-2015). Hon menar alltså att en högpresterande elev ofta arbetar i en hög hastighet 

och att detta, beskriver hon, har att göra med att deras tankar går så fort, vilket ibland kan leda 

till att eleverna kladdar ner svaren. Detta uttalande relaterar jag till rapporten Högpresterande 

elever, höga prestationer och undervisningen (Skolverket 2012a) som presenterar en studie 

där resultatet i en enkätstudie visar att lärare ser hög hastighet som tecken på speciell 

matematisk förmåga. Detta anser jag stämmer överens med Katjas beskrivning av hur hon ser 

på dessa elever. Däremot anser författaren av denna studie att dessa lärares synsätt är 

begränsat och har såsom åsikt att speciell matematisk förmåga generellt innebär ”… att kunna 

insamla, bearbeta och bevara matematisk information.” (Skolverket 2012a, s.40). Författarens 

resonemang liknar jag med det Anita beskrev då hon menade att det inte handlar om tempot 

utan att eleven även måste förstå och ta till sig den information som ges. Även Emma antydde 

att det inte alls handlar om hastighet. Hon menade att: 

 

… man kan ju faktiskt vara väldigt snabb men ändå inte komma framåt så mycket i sin 

utveckling… och då är man ju inte högpresterande i min tanke (Emma, 26/3-2015).  

 

Även här kan jag se olika tolkningar av vad som innefattas i begreppet högpresterande elever 

då Katja menade att högpresterande är snabba, medan både Anita och Emma menade att 
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hastigheten inte behöver vara ett tecken på höga prestationer. Detta ser jag som att de 

högpresterande eleverna kan uppfattas olika av olika personer, detta kan bero på många 

faktorer. Exempel på faktorer som kan påverka hur man ser på elever tror jag kan vara: vilken 

socioekonomisk förutsättning skolor eller kommuner har, att lärarna har olika mycket 

erfarenhet av högpresterande elever eller vad skolan har för prioriteringar i form av fokus på 

resultat kontra elevers förståelse. Då Katja är den enda av informanterna som arbetar i en 

kommun med hög socioekonomisk status ställer jag mig frågande om detta kan ha någonting 

att göra med hennes syn på dessa elever. I en rapport av Skolverket (2012b) framkommer att 

elevers resultat inte bara påverkas av den enskilda elevens föräldrar och dess 

socioekonomiska bakgrund och utbildning, utan att den även påverkas av övriga elevers 

förutsättningar och socioekonomiska status. Det har visat sig att på skolor där majoriteten av 

eleverna har högutbildade föräldrar presterar eleverna bättre (2012b, s.71). Då Katjas skola 

befinner sig i ett område med hög socioekonomisk status kan eventuellt detta bidra till att 

hennes syn på högpresterande elever är annorlunda än de andras. Kanske har Katja inte så 

många lågpresterande elever sin skola och har därför en annan bild av begreppet?  

 

Clara ansåg att högpresterande elever inte bara definieras av kognitiva egenskaper utan även 

av elevens sociala kunskaper. Hon uttryckte att de högpresterande eleverna ofta är mycket 

utvecklade även i leken och i interaktion med andra. Alltså menar hon att högpresterande 

elever både besitter sociala kunskaper och goda kunskaper i skolämnen. Hennes definition av 

begreppet ser jag som exempel på Mönks och Ypenburgs (2009) beskrivning då de menar att 

det inte bara krävs kognitiva färdigheter för att klassas som högpresterande utan även icke-

kognitiva färdigheter. Att Clara ger denna beskrivning av begreppet tolkar jag som att det kan 

ha att göra med att hon arbetar i en förskoleklass och att hon då arbetar mycket med att 

utveckla elevernas sociala kunskaper och förmågor. Hon ser alltså inte eleven som en 

självklart högpresterande elev enbart för att denne har bra resultat i skolämnen utan hon 

menar att man måste utgå från hela människan, i enhet med Vygotskijs teorier. Bråten (1998) 

beskriver Vygotskijs teori om undervisning som en avgörande roll för individens 

psykologiska utveckling och att dessa hänger ihop (1998, s. 24-25).  

 

Det jag kan utläsa både utifrån informanternas definitioner men även från forskningen som 

presenteras är att begreppet högpresterande elever är ett komplicerat begrepp som är svårt att 

definiera. Ser man på ordets betydelser kan man utläsa att högpresterande avser elever som 

presterar högt. Denna tolkning av begreppet är dock bara en av många definitioner. Varför de 
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fem informanterna har tolkat begreppet olika är svårt att svara på, däremot drar jag slutsatsen 

att deras tolkning av begreppet grundar sig på deras tidigare erfarenheter av elever med olika 

kunskapsnivåer.   

 

5.2 Individualisering med fokus på högpresterande elever 

När jag bad informanterna definiera begreppet individualisering och beskriva vad det innebär 

för dem fick jag liknande svar av alla fem. En informant beskrev individualisering som ”… att 

man ska nå alla elever från där de är.” (Katja, 16/3-2015). Alla informanternas beskrivningar 

av begreppets innebörd betonar att man ska utgå ifrån varje individs kunskapsnivå. Detta 

liknar de beskrivningar av begreppet som tidigare nämnts i teoridelen av Vinterek (2006), 

Löwing och Kilborn (2002) och Nationalencyklopedin (Ne.se). Då alla informanter beskrev 

begreppet på liknande sätt tolkar jag detta som att begreppet är tydligt i det avseende att alla 

informanterna har bra inblick i vad individualisering syftar på.  

Trots att alla hade liknande beskrivningar av begreppet betonade två av informanterna andra 

aspekter som kan relateras till individualisering. En informant accentuerade elevers sociala 

förmåga i relation till individualisering och en annan diskuterade hur rimligt det egentligen är 

att hela tiden arbeta med ett individualiserat arbetssätt. 

Clara, som arbetar inom förskoleklass var den informant som även belyste att den sociala 

förmågan måste räknas in när man diskuterar individualisering. Hon menade att bara för att en 

elev ligger på en viss kunskapsnivå betyder inte detta att eleven har nått till ett visst stadium i 

hens sociala utveckling. Denna aspekt av begreppet anser jag relaterar till det som skrivs i 

Skolverkets rapport Betydelsen av icke- kognitiva förmågor (Björnsson 2013). I rapporten går 

att tyda att en persons icke-kognitiva förmågor påverkar personens utförande av kognitiva 

handlingar som exempelvis resultat på olika kunskapstester (Björnsson 2013, s.13). Då 

individualisering är att utgå från elevens individuella förutsättningar menade Clara att detta 

även innefattar dess sociala förmåga och att man därför bör anpassa undervisningen därefter.  

Då alla informanter är införstådda med vad individualisering innebär framkom det dock att 

Maria var skeptisk till tanken att individanpassa allt arbete då hon menade att detta var en 

utopi. Hon menade att vad som borde innefattas av ett individualiserat arbetssätt inte alltid 

stämmer överens med verkligheten. Utifrån Marias uttalande anser jag att detta är ett exempel 

på att total individualisering kan ses som en ytterlighet av individualisering (Vinterek 2006). 
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Total individualisering avser en individualisering där elevens uppgifter är utformade efter 

dennes intressen och förutsättningar, att eleven får enskilda instruktioner och att arbetets 

svårighetsgrad och mängd anpassas till individens egna förutsättningar (Vinterek 2006, s.47). 

Maria menade att det krävs otroligt mycket resurser för att kunna arbeta på detta sätt vilket 

enligt henne inte är rimligt i det dagliga arbetet i skolan. Vad jag kan tyda av hennes 

beskrivning är att hon menade att det på grund av brist på resurser inte går att 

totalindividualisera. Hon avslutade intervjun med att klargöra att ”individanpassad 

undervisning är väl att i största möjliga mån försöka utmana eleven att nå så långt som möjligt 

som varje enskild elev kan nå…” (Maria, 1/4-2015). Här återkopplar hon till den ursprungliga 

innebörden av begreppet individualisering som tidigare beskrivits av samtliga informanter.  

 

5.3 Arbetet med individualisering 

Vid frågan hur de intervjuade lärarna resonerar kring arbetet med individualisering fokuserar 

svaren på några olika aspekter. Vissa pekade på att alla elever ska få arbeta på det sätt som 

gynnar dem bäst och andra menade att själva materialet, och tiden att få fram materialet, var 

det viktigaste för att kunna individualisera arbetet. Det framkom också att många av 

informanterna arbetar utifrån någon slags baskurs vilket innebär att de arbetar med en 

undervisning som baseras på en medelnivå. Dock berättade informanterna att de arbetar med 

denna baskurs på olika sätt, antingen med material i baskursen som går att nivåanpassa eller 

genom att utgå från samma uppgifter och sen ge extrauppgifter till de eleverna som blir klara.  

 

5.3.1 Alla lär sig på olika sätt 

Både Anita och Maria menade att lärare bör utforma arbetet så att det passar så många elever 

som möjligt, vilket är viktigt för att alla elever ska få chans att ta del av arbetet på det sätt som 

gynnar dem bäst. Maria poängterade att alla lär olika och nämner att en optimal 

undervisningsmetod är att implementera alla olika inlärningsstilar i sin undervisning för att nå 

så många elever som möjligt. Hon nämnde, i samband med detta, Howard Gardners teori om 

de sju intelligenserna: språklig, logisk-matematisk, visuell, kinestetisk, musikalisk, social och 

självkännedom (Wahlström 1995, s.34-35). Gardner menar att någon eller några av dessa 

intelligenser ofta är dominerande hos en person men att de flesta besitter alla. Genom att ta 

reda på vilken av dessa intelligenser som är dominerande menade Anita och Maria att det går 

att anpassa arbetet utifrån de dominerande intelligenserna för individen. Det vill säga att om 
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lärare använder arbetssätt som utgår från alla de sju intelligenserna är chansen större att fler 

elever tillgodogör sig kunskapen som presenteras i skolan. Detta är ett arbetssätt som Maria 

försöker införa i all undervisning och som hon även kämpar med att försöka upprätthålla. Jag 

tolkar det Maria sa som att, efter att hon fått information om Gardners teori, har hon i det 

dagliga arbetet i skolan infört ett arbetssätt där hon ofta arbetar på olika sätt för att fånga in så 

många elever som möjligt.  

 

”att […] alla gör likadant är ju inte rättvist…” (Anita, 25/3-2015). Här beskriver Anita att det 

inte är rättvist att alla ska arbeta på samma sätt om eleverna tillgodogör sig kunskap på olika 

sätt. Det mest rättvisa är istället att alla elever får arbeta på det sätt som de lär sig bäst på. Jag 

ser detta som exempel på det Wahlström (1995) nämner då hon beskriver att när man endast 

fokuserar på de barn som behöver extra stöd blandar man ihop begreppen jämlikhet och 

likhet, då även högpresterande elever är i behov av extra stöd (1995, s.24). I Anitas klass 

arbetar de ofta med samma ämne men med olika hjälpmedel som är speciellt anpassat efter 

elevens behov. Denna beskrivning relaterar jag till begreppet metodindividualisering som 

Vinterek (2006) nämner, där individualiseringen av arbetet anpassas efter hur eleven lär sig 

bäst. Då Anita arbetar i en skola med både grundskola och särskola ställer jag mig undrande 

om det arbetssätt hon beskriver kan bero på det faktum att det i hennes skola finns många 

elever som är i behov av olika hjälpmedel. 

 

Dessa arbetssätt som beskrivs ovan syftar till ett varierat arbetssätt på två olika nivåer. Maria 

menar att man ska variera arbetet för hela klassen, vilket jag kopplar till Vintereks (2006) 

beskrivning av metodindividualisering som innebär ett individualiserat arbetssätt baserat på 

metodanpassad undervisning, alltså i detta fall metoder anpassat för klassen. Anita anser jag 

däremot syftar till total individualisering som utgår från individen. 

 

5.3.2 Materialet 

Både Emma och Maria menade, till skillnad från Anita, att bara för att man ska möta varje 

elevs behov betyder inte detta att alla alltid gör olika uppgifter. De menade att det kan finnas 

olika utvecklingsfaser i arbetet och att eleverna då kan få svårare uppgifter allt eftersom. 

Denna förklaring av begreppet anser jag går att relatera till Vintereks (2006) definition av 

materialindividualisering, där materialet som informanterna nämner kan individualiseras 

beroende på elevens förutsättningar och tidigare kunskaper. Arbetet med en 
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materialindividualisering tas även upp i rapporten Stöd och stimulans i klassrummet 

(Skolinspektionen 2014) där det framkommer att de elever som behöver utmaning anser att 

deras lärare har svårt att hitta passande uppgifter som utmanar dem. De anser alltså att lärare 

har svårt med detta vilket Skolinspektionen menar, leder till att eleverna känner sig 

omotiverade och har lätt för att tappa koncentrationen. En annan del av rapporten som jag 

relaterar till det informanterna nämnt är när en lärare i studien fick frågan om hur man går till 

väga med de elever som lätt når målen svarar hon, just som Emma och Maria menade, att 

uppgifterna ska vara öppna, alltså så att de går att utveckla eller förenkla beroende på elevens 

förutsättningar (2014, s.14).  

Båda informanterna lägger stor betoning på materialet och att de i så stor utsträckning som 

möjligt försöker ha ett material som går att individualisera och ger utrymme för olika nivåer. 

Emma nämnde även att individualisering handlar om tiden man har att förbereda ett material 

som ska fungera för elever med olika kunskapsnivåer. De två informanterna, utläser jag, 

betonar vikten av vad Vinterek (2006) kallar materialindividualisering. Men även 

innehållsindividualisering innefattas av det Maria och Emma beskrev, då de inte bara 

fokuserar på själva materialet utan även på hur materialet de tar fram kommer att passa de 

enskilda individernas kunskapsnivå.  

Även Anita belyste vikten av material men hon betonade, till skillnad från de andra två 

informanterna, hur viktigt det är att alltid ha extramaterial att tillhandahålla till de elever som 

blir klara fort. Detta ser jag som ett exempel på att de i Anitas skola arbetar med 

hastighetsindividualisering där eleverna får jobba i sin egen takt (Vinterek 2006). Arbetet med 

extrauppgifter menar Vinterek (2006) handlar om en individualisering som en anpassning av 

tiden där de elever som gjort färdigt de uppgifterna som de förväntats genomföra får extra 

material utformat efter svårighetsgrad (2006, s.72).  

 

5.3.3 Undervisningen som presenteras för hela klassen 

Som jag nämnde ovan berörde fler av de intervjuade att den undervisning som presenteras för 

hela klassen ligger på någon slags basnivå. Emma, Katja och Maria beskrev att 

undervisningen som presenteras inför hela klassen ofta hamnar på någon slags medelnivå som 

de flesta eleverna förstår. Katja förklarade att alla elever först arbetar med uppgifterna som 

hör till grundkursen och om det är någon elev som arbetar klart dessa kan denna elev få 

extrauppgifter som är mer utmanande. Är det fler elever som blir klara med basuppgifterna 
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som ges till hela klassen placerar hon dem i en grupp som gemensamt får samarbeta med de 

lite svårare uppgifterna. Det hon här nämner relaterar jag till det Vinterek (2006) skriver om 

fördjupningsindividualisering där grunden är densamma, men när eleverna blir färdiga kan de 

få fler uppgifter som kan individanpassas (2006, s.58). Jag uppfattar även att hennes arbetssätt 

kan ses som hastighetsindividualisering då eleverna får arbeta i sin egen takt, det är alltså en 

blandning av fördjupnings- och hastighetsindividualisering (Löwing & Kilborn 2002, s. 129).  

 

Detta arbetssätt, där man utgår från en medelnivå, skriver Löwing och Kilborn (2002) är hur 

undervisningen brukar se ut. De beskriver en modell för individualisering där man utgår från 

en baskurs som alla elever ska klara av och när eleverna har tillgodosett sig den kunskap som 

innefattas i baskursen kan de sedan få uppgifter inom samma område som är mer utmanande.  

 

 

… när en elev har tillägnat sig baskunskaperna inom ett undervisningsmoment, skall den eleven 

även erbjudas möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom momentet. (Löwing & Kilborn 

2002, s. 128).  

 

Det arbetssätt som Katja beskrev skiljer sig dock från det som de andra två informanterna 

berättade om även om alla tre utgick från en så kallad baskurs. De andra informanterna 

beskrev att de har en gemensam genomgång och sen har de material som går att arbeta med på 

olika nivåer. Alltså arbetar inte alla elever med samma uppgifter från början, som Katja 

menade. Emma berättade att om hon har tid att förbereda sig ordentligt försöker hon även ha 

med frågor i genomgången av uppgiften som kan utmana de högpresterande eleverna. Maria 

menade att hon efter den gemensamma genomgången hjälper de elever som behöver mer 

utmaning. Deras syn av en baskurs innebär alltså att de utgår från samma tema men utvecklar 

arbetsuppgifterna beroende på elevens kunskapsnivå så att eleverna inte ska behöva sitta med 

uppgifter de redan kan. Detta arbetssätt får mig att tänka på Mohammed, den högpresterande 

eleven som beskrivs i Skolinspektionens rapport (2014). Han berättade att hans lärare sällan 

hade tid att anpassa undervisningen till hans behov och hur de hade svårt att hitta passande 

uppgifter till honom (2014, s. 6). Kanske hade detta arbetssätt gynnat honom när han gick i 

skolan?  
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5.4 Organisering av grupparbeten 

Vid frågan vilket arbetssätt informanterna brukar använda sig av i klassrummet och om/hur de 

arbetar med gruppuppgifter svarade fyra av dem att de arbetar både med individuellt arbete 

och med gruppindelningar. I grupperna arbetar man i form av både homogena 

nivågrupperingar och blandade heterogena grupper. En av informanterna förklarade att hon 

inte brukar arbeta med gruppuppgifter alls, men om eleverna inte ska arbeta individuellt delar 

hon upp dem två och två, och hon nämner då att de delas in i homogena par. 

Anita menade att det sätt hon organiserar arbetsgrupper ofta utgår från elevernas 

personligheter och därför oftast inte fokuserar på elevers kunskapsnivåer. Hon poängterade 

dock att heterogena grupper kan vara bra att använda sig utav då elever med olika 

kunskapsnivåer kan hjälpa varandra. Hon menade att detta gynnar båda parterna då den som 

berättar får sätta ord på sin kunskap och den andra får någonting förklarat för sig. Utifrån 

detta uttalande relaterar jag Anitas tankar kring gruppindelning till det Bråten och Thurman- 

Moe (1998) nämner om Vygotskijs teori att eleven utvecklas då den befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen. De förklarar den proximala utvecklingszonen som den nivå där 

en elev kan klara av uppgifter med hjälp av en mer kunnig elev (1998, s.105). Denna syn på 

grupparbete, som en metod där elever kan dra nytta av varandras kunskaper, är en faktor som 

alla informanterna nämnde som en positiv aspekt av att dela in eleverna i heterogena 

arbetsgrupper.  

 

Maria berättade att, då hon arbetar i en skola med åldersintegrerade klasser, att de olika 

eleverna kan dra nytta av varandras kunskaper. Både Emma och Maria belyste också aspekten 

av att olika eleverna kan dra nytta av olika typer av grupperingar, och båda menade att de 

försöker ha ett varierat arbetssätt. Vidare berättade Emma att de gånger hon nivågrupperar är 

vid arbetet med läsgrupper då de som är i samma grupp måste kunna läsa samma texter för att 

sedan kunna diskutera dessa tillsammans. Detta uttalande sätter jag i relation till det Stenmo 

(1997) beskriver om nivågruppering, där han skriver om att dela in elever i grupper beroende 

på läshastighet och kunskapsnivå. Det Emma gör, när hon delar upp klassen i olika läsgrupper 

beroende på deras läskunskaper, är enligt Stenmo (1997) en nivågruppering av undergrupper, 

vilket innebär att hon delar upp den befintliga klassen i små grupper baserat på deras 

kunskapsnivå.   
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Katja var den enda informanten vars arbetssätt till största del präglades av ett individuellt 

arbetssätt, vilket jag sätter i relation till det som sägs i skolverkets rapport (2012a). Där står 

utskrivet att individuellt arbete innebär att eleverna måste ta ansvar för sitt eget arbete och att 

detta ställer höga krav på eleverna (2012a, s.46). Då elever i sitt arbete inte har någon kamrat 

att diskutera med, som man har då man arbetar med gruppuppgifter, förväntas de då klara allt 

arbete utan stöd av någon annan. Anledningen till att Katja arbetar med detta arbetssätt 

förklarar hon med att hennes klass inte är mogen för att arbeta i större grupper utan stöd av 

läraren, och att hon då istället brukar dela upp eleverna så de får arbeta två och två. I arbetet 

med parövningar nämner hon att ”Jag brukar inte ta en jättestark med en jättesvag.” vidare 

säger hon att ”Jag försöker utgå från att de är på samma nivå.” (Katja, 16/3-2015). Detta 

kopplar jag till att hon syftar till homogena grupper. Varför hon väljer att dela upp eleverna i 

homogena grupper nämnde hon inte explicit, men utifrån det hon sa tolkar jag att hon gör 

detta för att eleverna ska kunna arbeta med samma uppgifter i ungefär samma takt. Vidare 

menade Katja att enda gången hon delar upp i grupper är när högpresterande elever blir klara 

med sina arbeten ungefär samtidigt och då får extra uppgifter som de kan arbeta med 

individuellt, men de sitter tillsammans för att kunna ta hjälp av varandra. 

 

Utifrån detta uttalande kopplar jag Katjas arbetssätt till hastighetsindividualisering och 

fördjupningsindividualisering (Vinterek 2006) då eleverna arbetar i sin egen takt (hastighet) 

och när de är färdiga får de fördjupningsuppgifter. Även om dessa olika 

individualiseringstyper inte direkt har någonting med gruppindelningar att göra kan detta 

härledas till Vintereks (2006) teori då informanten redogör för att hon inte arbetar med 

gruppindelningar.  

  

Utifrån informanternas svar om hur/varför de jobbar med vissa arbetssätt drar jag slutsatsen 

att arbetet med grupper där eleverna fått stötta varandra är någonting som de flesta arbetar 

med och tycker är bra. Däremot arbetar de flesta inte endast med ett arbetssätt, då de anser att 

en varierande undervisning är att föredra. Min tolkning av det empiriska materialet är att de 

fyra informanterna som förklarar att de blandar arbetssätt, arbetar på skolor där detta är 

normen. Då informanten som förklarar att hon inte arbetar med gruppindelningar arbetar på 

en skola där hennes klass är den enda i den årskursen, sätter hon också normen för vilket 

arbetssätt som ska vara norm.  
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5.5 Att motivera och utmana högpresterande elever  

De verktyg informanterna nämnde att de använder sig av för att motivera högpresterande 

elever var bland annat att: peppa, använda sig av internet som komplement och att ha 

utmanande och roliga uppgifter. Under intervjuerna framkommer även att om elever inte blir 

utmanande kan detta leda till att de tappar motivation.  

 

För att motivera eleverna betonade Clara vikten av att peppa eleverna och att försöka fånga 

deras intresse genom att göra arbetet roligt och att även leken är viktig i sammanhanget. Detta 

är någonting jag relaterar till det Birgitta Kullberg (2004) belyser då hon nämner vikten av det 

lekbaserande lärandet. Med lekbaserat lärande menar hon att barnet utvecklar en förståelse för 

den sociala världen genom leken. Enligt Kullberg (2004) skulle då läraren vara med i barnens 

lek för att försöka få en förståelse för var eleven befinner sig i sin proximala utvecklingszon 

(2004, s.59-60). Clara berättade att arbetet i förskoleklass inte alltid får vara allt för 

strukturerat då leken är så viktig och ”… att jag då också kan gå in och liksom spela spel och 

jag kan vara mormor en stund i leken…” vilket hon menar stärker hennes relation till 

eleverna. Utifrån de resonemang som Clara och Kullberg (2004) diskuterar kan jag även se en 

koppling till Vygotskijs sociokulturella teori, vilket även Kullberg nämner, som innebär att 

man lär i samspel med andra.  

 

När det gäller motivation menade Clara att de flesta eleverna är motiverade i förskoleklass 

även om det kan vara svårt för dem att behålla fokus ibland. För att lyfta de högpresterande 

eleverna förklarade hon att man som lärare kan uppmuntra dem att exempelvis presentera sina 

arbeten för andra elever. På så sätt kan de högpresterande eleverna både bidra till att inspirera 

någon annan elev, samtidigt som deras egen självkänsla höjs. Detta får mig att tänka på 

Mohammed i Skolinspektionens rapport (2014) som beskriver glädjen i när en lärare lät 

honom och två klasskamrater arbeta med uppgifter som var på deras kognitiva nivå, och att de 

sedan fick redovisa dessa inför klassen. Att få redovisa kan engagera eleven, stärka deras 

självkänsla och bidra till att eleven blir engagerad i arbetet. Detta nämner Kullberg (2004) och 

menar att Vygotskij anser att detta bidrar till motivation (2004, s.30).  

 

Anita nämnde att internet är ett bra verktyg som med fördel går att kombinera med vanliga 

uppgifter, både för att motivera och för att utmana eleverna. Hon menade att det finns en 

uppsjö av extrauppgifter som eleverna kan arbeta med på internet och att man därför lätt kan 
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individualisera arbetet. Något som kan relatera till detta är det Kullberg (2004) nämner då hon 

diskuterar att någon inte kan lära någon någonting utan den kan endast skapa möjligheter för 

att lära. Hon menade att datorn och internet är ett verktyg som kan skapa en sådan möjlighet 

för lärande. Då datorer och internet är ett verktyg som skolan måste tillhandahålla blir detta 

även en fråga om resurser, vilket jag kommer att diskutera mer i senare avsnitt.  

 

Fyra av informanterna menade att det är viktigt att alltid ha material som utmanar elever, ha 

extrauppgifter förberedda och att ha ett material som går att utveckla. Katja anser att, för att 

eleverna ska bli motiverade, måste man se till att de har uppgifter som utmanar dem. Hon 

säger att ”Man ska ju ligga lite över deras nivå så att de liksom får lite utmaningar så att de 

känner att de lär sig någonting.” (Katja, 16/3-2015). Detta tolkar jag som att hon menar att, 

för att eleverna ska bli utmanade, måste uppgifterna de arbetar med ligga i deras proximala 

utvecklingszon. Jenner (2004) skildrar Deci, Koestner och Ryans beskrivning av att stärka 

elevens inre motivation. De menar att för att göra undervisningen meningsfull bör man utgå 

från elevens kunskapsnivå och se till att uppgifterna är tillräckligt utmanande (2004, s. 61). 

Detta är något som även nämns i rapporten Stöd och stimulans i klassrummet 

(Skolinspektionen 2014) där Skolinspektionen skriver om forskning som tyder på att de 

uppgifter som eleverna får under lektionstid bland annat måste vara utmanande och 

meningsfulla för att eleverna ska känna motivation (2014, s. 8-9). Att uppgifterna ska vara 

tillräckligt utmanande tolkar jag som att de syftar till Vygotskijs proximala utvecklingszon. 

Det som nämns om att se till att eleverna har tillräckligt utmanande uppgifter är något även 

Maria nämnde då hon sa att om elever får för enkla arbetsuppgifter kan de tappa 

motivationen, och att man därför alltid måste anpassa arbetsuppgifterna till elevens 

kunskapsnivå. Detta uttalande anser jag tyda på att om högpresterande elever inte är 

motiverade kan detta mycket väl bero på att de inte får utmanande arbetsuppgifter.  

 

De resonemang informanterna har framfört tolkar jag som att alla fem har en liknande bild av 

hur de anser att man som lärare ska arbeta för att utmana och motivera eleverna. Många 

menade att de två begreppen utmaning och motivation hör ihop, då de nämner att ett sätt att 

motivera elever är att ge dem utmaningar. Vad jag kan utläsa av informanternas svar är att det 

finns olika sätt att utmana eleverna, och använder man sig av dessa olika verktyg kommer 

detta leda till att eleverna känner motivation och lust att lära.   
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5.6 Svårigheter och problem 

Under intervjuerna belyses vissa svårigheter som informanterna menar kan uppstå i arbetet 

med individualisering med fokus på högpresterande elever. De menade att dessa svårigheter 

kan utgöra problem som försvårar arbetet. Alla informanterna ansåg att bristen på resurser är 

huvudorsaken till varför det kan vara svårt att individualisera arbetet. Bristen på resurser är 

någonting som Vinterek (2006) nämner fler gånger i sin bok. Hon nämner att Bentley menar 

att faktorer som klasstorlek och finansiella resurser kan påverka undervisningsprocessen 

(2006, s.85). Hon nämner också att forskning visar att det är viktigt med återkoppling från 

läraren, men att detta kan vara svårgenomförbart då den offentliga skolan har begränsade 

resurser (2006, s.123). Då bristen på resurser är den aspekt som alla informanterna nämnde, 

drar jag slutsatsen att lärarna anser att det är skolan som försvårar arbetet med 

individualisering genom att inte tillhandahålla de resurser som krävs för att utföra det uppdrag 

som står utskrivet i läroplanen. Vidare belyste informanterna olika aspekter av avsaknaden av 

resurser. Vissa poängterade att klassernas storlek orsakar svårigheter med att individualisera, 

andra poängterade bristen på tid för att få fram bra material och vissa hur de lågpresterande 

eleverna tar så mycket tid att de högpresterande hamnar i skymundan.   

En resursfråga som kommer upp i både Katja och Claras intervjuer var frågan om 

personalresurser. De menade att svårigheterna med att individualisera till stor del beror på det 

faktum att de har 24 respektive 30 barn i en klass. Clara förklarade att hon ofta löser denna 

svårighet med att dela upp klassen i mindre grupper, dock kräver detta att det finns personal 

tillgänglig som kan hjälpa till, vilket hon nämner kan vara ett problem. Ofta finns detta att 

tillhandahålla, men om någon i personalen är sjuk kan hela planeringen fallera. Även Maria la 

vikt vid klassens storlek och menade att hon utformar arbetet beroende på hur gruppen ser ut. 

Hennes förra klass var 33 stycken elever och den klass hon har nu är 19 elever, vilket ger helt 

olika förutsättningar för att individualisera arbetet, eftersom hon inte har fler resurser att tillgå 

även om hon har 14 elever extra. Även dessa argument, anser jag, tyder på att lärarna 

bedömer att det är skolans brist på resurser som försvårar arbetet. Bristen på personal eller för 

stora klassen är något som tas upp i den vetenskapliga artikeln The effect of support staff on 

pupil engagement and individual attention (2009) där det redogörs för den stora inverkan 

resurser, som elevassistenter, har på elevernas engagemang och individuella uppmärksamhet i 

skolan. Elevassistenternas närvaro i klassrummet menar undersökningen leder till ökad 

individualisering, lättare för lärarna att ha koll i klassrummet och att eleverna uppvisade mer 

engagemang och var mer aktiva i samspelet med vuxna (2009, s.661).  
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Även Emma och Maria argumenterade för resursbrist men la mer fokus på bristen på tid att 

planera som ett problem som försvårar individualiseringsarbetet. ”Svårigheten som sagt, det 

är hela tiden att ha tid att planera.” (Emma, 26/3-2015). Hon tycker alltså att det är svårt att 

finna tid till planering och på så vis få fram material som kan anpassas till alla olika 

kunskapsnivåer. I Skolverkets rapport (2014) står det utskrivet att ”Eleverna vittnar om att 

lärarna har svårt att hitta lämpliga uppgifter för de som behöver utmanas.” (2014, s.8). En 

fråga jag ställer mig angående detta uttalande i rapporten är att lärarna kanske inte har svårt 

att hitta uppgifter till eleverna? De kanske har samma problem gällande tidsbrist för planering 

som Emma och Maria diskuterar?  

 

Även Katja nämnde tidsaspekten men menade att hon ofta har svårt att hinna med att utmana 

de duktiga eleverna. Hon menade att de högpresterande eleverna ofta får klarar sig själva då 

de lågpresterande behöver lärarens stöd. Detta är en svårighet som även Maria beskrev då hon 

ser bekymmer med att hon inte få tid för de högpresterande eleverna:  

 

Den största svårigheten med de högpresterande eleverna det är väll att de tyvärr ofta får stå 

tillbaka för de väldigt lågpresterande eleverna eller elever med oerhört stora 

koncentrationssvårigheter eller läs och skrivsvårigheter och sånna saker tar väldigt mycket tid 

och kraft och därför få de högpresterande eleverna, eftersom de klarar sig själva i så många 

sammanhang så tyvärr så blir det dem som kanske får minst (Maria, 1/4-2015). 

 

 Då de lågpresterande eleverna eller elever med stora koncentrationssvårigheter tar upp 

mycket av lärarens tid och kraft får de högpresterande eleverna i många sammanhang klara 

sig själva och får då inte den utmaning de kanske skulle behöva. Hon menade också att detta 

problem påträffas ofta i Svenska skolan då prioriteringen brukar vara att flytta upp de 

lågpresterande eleverna. Detta anser jag framkommer tydligt i Skolinspektionens rapport 

(2014) där både lärare och elever uttrycker att energin läggs på de lågpresterande eleverna då 

de behöver mest hjälp, och detta resulterar i att de högpresterande då får klara sig själva. 

Rapporten belyser också att ”Resultatet av bristande stimulans blir inte sällan fallande 

motivation, passivitet eller utåtagerande ointresse bland eleverna” (2014, s.8) vilket kan 

kopplas till det som diskuterades i tidigare avsnitt där informanterna förklarade att elever 

behöver utmaning för att bli motiverade och stimulerade. Detta är en punkt som Emma 

nämnde under intervjun. Hon menade att då högpresterande elever inte blir utmanade i sin 

undervisning kan de vänja sig vid bristen på sporrar och blir då lata och ger upp när de väl får 
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utmaningar. Deras fokus är att bli klara snabbt, och blir det då svårare kan detta leda till att de 

ger upp. Detta är någonting som enligt Jenner (2004), är viktigt för läraren att ta ställning till 

då han menar att motivation är någonting som skapas till följd av tidigare erfarenheter och 

bemötanden, vilket innebär att elevernas erfarenheter påverkar deras motivation (2004, s.15). 

Har eleverna då inte blivit motiverad i skolarbetet kan detta leda till att de inte heller känner 

mening med arbetet som utförs och det är då lärarens uppgift som motivator att väcka deras 

motivation till liv.  

 

I detta avsnitt illustrerades vissa problem som informanterna ansåg att det finns i skolan som 

försvårar arbetet med individualisering. De var alla eniga om att för att kunna individualisera 

krävs resurser av olika slag, och att de ser en brist på dessa i skolan.  
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6. Sammanfattande diskussion 

 

Jag har i denna studie använt mig av intervjuer för att undersöka hur ett antal verksamma 

lärare resonerar kring arbetet med individualisering när det gäller högpresterande elever. Jag 

har undersökt hur dessa lärare tänker kring uppdraget att utmana, motivera och stimulera 

dessa elever. Nedan sammanfattar jag resultatet av min empiriska studie samt redogör för de 

slutsatser jag kommit fram till i relation till min frågeställning, tidigare forskning och de 

teorier studien ligger till grund för.   

Informanternas definitioner av högpresterande elever fokuserade på kompetenser som: bra 

kunskaper i skolämnen, kommigt långt i sin utveckling och lätt att ta till sig kunskap vilket 

överensstämmer med de definitioner av begreppet som Skolverket (2012a) och Mönkz och 

Ypenburg (2009) nämner. Andra kompetenser som de ansåg definierar en högpresterande elev 

var informanterna inte överens om vilket gjorde att jag under intervjuerna fick olika 

beskrivningar av vad som innefattas av en högpresterande elev. Utifrån detta drar jag 

slutsatsen att begreppet är komplicerat och svårdefinierat. Detta är även någonting som jag 

har märkt i sökandet efter tidigare forskning och teorier gällande begreppet då det finns 

många benämningar av högpresterande elever och lika många olika beskrivningar av som 

kännetecknar dessa.  

Begreppet individualisering definierade alla informanter som att utgå ifrån varje individs 

förutsättningar, kunskaper och förmågor dessa beskrivningar av begreppet liknar det Vinterek 

(2006), Löwing och Kilborn (2002) och Nationalencyklopedin framfört. Då alla 

informanterna tolkat detta begrepp på liknande sätt drar jag slutsatsen att begreppet är tydligt i 

det avseende att alla informanter har en klar bild av vad individualisering generellt syftar till. 

Eftersom alla informanter både har kunskap om begreppet och har en tydlig bild av hur de 

arbetar med individualisering kan jag som intervjuare tydligt se att de aktivt arbetar för att nå 

alla elever.  

Arbetet med att anpassa undervisningen utförs på olika sätt av de fem informanterna men 

målet är detsamma, att alla ska få tillgång till den utmaning de är berättigade till enligt 

läroplanen (Skolverket 2011). Detta försöker de uppnå genom att de i så stor utsträckning som 

möjligt försöker att arbeta med varierade uppgifter så att alla elever ska tillgodose sig med 

den kunskap som presenteras under lektionerna. Nästan alla informanter redogjorde för att de 
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arbetar med ett varierande arbetsätt det vill säga ett arbetssätt som innefattar både individuellt 

arbete och grupparbeten.  

Informanterna förde även liknande resonemang om hur man bör arbeta för att utmana och 

motivera eleverna. De nämner olika verktyg de menar är användbara för att upprätthålla ett 

sådant arbetssätt. Vissa av informanterna poängterade också att om man misslyckas i 

uppdraget med att utmanar eleverna kan detta leda till att eleverna tappar motivationen. De 

menade alltså att utmaning och motivation är aspekter som påverkas av varandra. 

Huvudproblemet med att utmana arbetet för högpresterande elever ansåg alla informanter var 

brist på resurser, utifrån detta drar jag slutsatsen att det krävs vissa resurser för att 

individualisera arbetet. Fler av lärarna i denna studie, såväl som i Skolinspektionens rapport 

(2014, s.7), vittnade om att de högpresterande eleverna är ”det dåliga samvetet” dem kämpar 

med då tiden inte räcker till för att stötta alla elever. Däremot ser jag informanternas 

motivation i arbetet med att utmana alla elever som en inspiration. Jag kan, utifrån 

informanternas uttalande, se att alla de fem lärarna arbetar utifrån det som står utskrivet i 

Skollagen (Sverige 2013): 

 

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 

3 § 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. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (Sverige 2013, s.12).  
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http://nacka.se/SiteCollectionDocuments/05_maximal_utveckling_for_alla.pdf (hämtad 2015-

04-22) 

 

Otryckt material: 
 

Intervju 1: Katja, 16/3-2015. Tid på inspelning av intervju: 21 minuter och 2 sekunder 

Intervju 2: Clara, 23/3-2015. Tid på inspelning av intervju: 25 minuter och 44 sekunder 

Intervju 3: Anita, 25/3- 2015. Tid på inspelning av intervju: 46 minuter och 27 sekunder 

Intervju 4: Emma, 26/3-2015. Tid på inspelning av intervju: 21 minuter och 23 sekunder 

Intervju 5: Maria, 1/4- 2015. Tid på inspelning av intervju: 26 minuter och 20 sekunder 

 

  

http://nacka.se/SiteCollectionDocuments/05_maximal_utveckling_for_alla.pdf
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Bilagor 

Intervjuguide 
 

1. Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Tid som verksam lärare: 

 

2. Du har tidigare fått information av studiens syfte och hur den kommer att användas. 

Ger du ditt medgivande till att jag får använda det material som kommer att samlas in 

under denna intervju och observation i mitt självständiga arbete? 

 

3. Vad betyder begreppet individualisering för dig? 

 

4. Hur jobbar du med individualisering? 

-   Känner du att du har tillräckligt med resurser för att individualisera 

undervisningen? 

-   Med fokus på de högpresterande eleverna, hur och vilka sorts arbetsuppgifter? 

 

5.  Hur skulle du beskriva en högpresterande elev? 

 

6.  Hur resonerar du kring att utmana alla elever oberoende av kunskapsnivå? 

- Vilka svårigheter ser du kring detta? 

 

7. Vilka elever anser du är svårast att motivera? 

- De högpresterande, de normalpresterande eller de underpresterande? 

- Varför? 

 

8. På vilken nivå ligger undervisningen som presenteras för hela klassen? 

- Får alla olika uppgifter eller får de samma? 

 

9. Vilket arbetssätt används mest i klassrummet? 

- Individuellt, i grupp? 

- Om individuellt hur? 

- Om i grupp, hur organiseras detta? Samma grupper? Olika? Elever på samma nivå 

eller på olika nivåer? Får eleverna välja eller blir de tilldelade? 

 

10. Vad kan man göra för att utmana och stimulera de högpresterande eleverna?  

- Är det något du anser det finns svårigheter med? 

 

11. Vilka problem kan uppstå om en högpresterande elev ”faller mellan stolarna”? 

 

12. Är det någonting du skulle vilja tillägga? 
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Mail 

 

Hej! 

Mitt namn är Gabriella Bäck, jag går sista året på Grundlärarutbildningen med interkulturell 

profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 på Södertörna högskola. Jag skriver 

nu mitt självständiga arbete och söker efter lärare som kan ställa upp på intervju samt där jag 

kan observera minst ett tillfälle under en svensk lektion.  

Mitt självständiga arbete kommer att handla om individualisering inom ämnet Svenska, jag 

vill undersöka hur lärare resonerar kring arbetet med individualisering i klassrummet.  

Jag kommer att utgå från de forskningsetiska principerna vilket innebär att allt material jag 

samlar in kommer att vara anonymt. Jag kommer alltså inte nämna några namn på varken 

skola eller personer. Att medverka i denna studie är också frivilligt vilket innebär att man får 

välja att dra sig ur när som helst. Under studiens gång kommer jag att ha stöd av en 

handledare från Södertörns högskola. 

Ni kommer även att kunna ta del av det slutgiltiga arbetet då det kommer att publiceras under 

vårterminen 2015. 

Om du skulle vilja hjälpa mig med att medverka i studien, hör av dig till mig antingen på Mail 

eller telefon som bifogas nedan.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Gabriella Bäck 

Tel. xxx 

Mail. xxx 


