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1. Inledning  
Uppsatsen belyser hur högpresterande högstadieelever uppfattar sitt lärande under 

högstadietiden. Urvalet bestod av elever som gått ut högstadiet våren 2016 med meritpoäng 

över 300. En utmaning har varit att hitta forskning som beskriver högpresterande elever och 

vad som kännetecknar dessa. Mycket forskning finns kring begåvade elever och även det som 

benämns som särbegåvade elever. Att vara en elev med höga meritvärden är inte likriktat med 

att vara särbegåvad. Både Hattie (2009) och Wallström (2010) menar att de finns 

undervisningsformer som stimulerar elever till högre prestationer. Elever påverkas även av 

vilket mindset de har (Dweck 2015), det vill säga hur de kan uppnå bättre resultat beroende av 

hur de tänker kring sin prestation och där talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av 

ansträngning, bra undervisningen och ihärdighet (Dweck, 2015). Genom rätt sorts beröm kan 

man enligt Dweck förändra sitt eget och andras mindset. Dweck utgår från dynamiskt och 

statiskt mindset där dynamiskt anses vara det främsta inom personligt och professionellt 

lärande.  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lgr11), anger att skolans 

uppdrag är att förmå varje elev att nå så långt som är möjligt i sin kunskapsutveckling, 

undervisningen ska stödja och stimulera alla elever på den nivå de befinner sig, detta är kanske 

en av de största utmaningarna och kanske det viktigaste uppdrag skolan har. Skollagen 

(2010:800) anger att skolan ska ta hänsyn till olika elevers behov där elever ska ges stöd och 

stimulans för att utvecklas samt uppväga skillnader i elevernas förutsättningar. Detta innebär 

att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att kunna ge alla elever möjlighet att nå så långt 

som möjligt oberoende av vilka förutsättningar eleven har utifrån bakgrund och 

uppväxtförhållanden. 

Det som fick oss att fördjupa oss i hur elever med höga meritvärden upplevde sin högstadietid 

var utifrån frågan om särskilt stöd för de elever som inte når målen. Vid föräldramöten, 

utvecklingssamtal ställs ofta frågan av vårdnadshavare hur skolan arbetar för att kompensera 

då elever inte når målen, ofta hamnar inte de elever som lätt når kunskapskraven i fokus. I vår 

rektorsroll har vi valt att med denna uppsats fördjupa oss i de elever som lätt når målen, får de 

rätt förutsättningar till kunskapsutveckling eller passerar de högstadietiden utan att känna sig 

utmanade?  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras vilka begrepp som lyfts fram i styrdokument och skollag gällande 

hur elever ska utmanas i sin kunskapsutveckling. I litteraturen nämns begrepp som särbegåvade 

elever eller högpresterande elever, dessa två begrepp förklaras i bakgrunden då uppsatsen 

kommer fokusera på de högpresterande eleverna. I bakgrunden redogörs för hur de 

högpresterande eleverna ser på sin undervisning, forskares syn på begreppet begåvning i 

förhållande till prestation, hur elevers prestation påverkas av olika mindset samt elevers 

motivation och förväntningar. I bakgrunden kommer vi löpande att redogöra för tidigare 

forskning. 

 

2.1 Skollagen och styrdokument i skolan 

Skolan har en central uppgift i det moderna samhället, den ska förmedla ett kulturarv och 

förbereda för morgondagens samhälle och arbetsliv. De svenska läroplanerna kan knappast 

beskrivas som enkla och snäva till sitt innehåll och sin inriktning, snarare som komplexa och 

breda. I skolväsendet möter eleverna allt från matematikens värld till motorik, musik och slöjd. 

Skolan ska inte bara bidra till kunniga individer utan också kompetenta vilket betyder att de 

ska kunna och vilja använda kunskapen i olika sociala och praktiska sammanhang (Skolverket, 

2013). 

I skollagen (SFS 2010:800) tredje kapitlet går det att läsa följande: 

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 till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

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

för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

 

Skolan ska också kompensera för elever med sämre förutsättningar, såsom mindre gynnsamma 

hemförhållanden. I både PIRLS, PISA och TIMSS visar elevenkäter och föräldraenkäter att de 

högpresterande eleverna i flertalet fall kännetecknas av att de i större utsträckning har föräldrar 

med en högre socioekonomisk förutsättning, däribland högre utbildningsbakgrund, och ett 

större så kallat kulturellt kapital jämfört med medelpresterande elever (Skolverket, 2012). 

Skälet till att jämförelser inom forskning görs med medelpresterande och inte med 

lågpresterande, är att skillnader som framträder mellan elever som ligger förhållandevis nära i 

prestation, synes mer intressanta (Skolverket, 2012).  

Detta lyfts fram i skollagen (SFS 2010:8) första kapitlet enligt följande: 

 4 § I utbildningen ska hänsyn tas till barn och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

Att i undervisningen stödja och stimulera alla elever på den nivå de befinner sig är en av skolans 

viktigaste och samtidigt svåraste uppgifter. Med stöd i resultaten från tillsyn och 
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kvalitetsgranskningar i landets skolor slår skolinspektionen fast att många lärare och skolor 

klarar detta på ett bra sätt (Skolinspektionen, 2014). Samtidigt har var femte grundskola fått 

kritik av skolinspektionen när det gäller att ge elever tillräcklig ledning och stimulans för att 

nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling sedan 2010 års skollag infördes. Kritiken 

handlar ofta om att undervisningen inte i tillräcklig grad anpassas efter elevernas behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Skolinspektionen, 2014). Skolinspektionens 

bedömning är att undervisningen både innehållsmässigt och i arbetssätt och tempo ofta är 

inriktad mot en medelnivå istället för att vara anpassad efter varje elevs behov. Det får 

konsekvensen att läraren missar de elever som vill gå fortare fram och som behöver mer 

stimulans, samtidigt som de elever som behöver extra anpassningar och mer stöd inte får det 

heller (Skolverket, 2015:2). 

Lgr 11 beskriver skolans uppdrag enligt följande: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska 

vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och ut veckling. Arbetet 

måste därför ske i samarbete med hemmen. (Skolverket, 2011 s.9) 

Många elever kommer från familjer där vissa förmågor värderas lågt och får sparsam stimulans, 

förmågor som i andra familjer lyfts fram och premieras. I detta sammanhang är det värt att lyfta 

fram att det inte var länge sedan matematisk begåvning ansågs reserverad för män. Viktigt är 

alltså att veta att könsmässiga, sociala och kulturella faktorer ofta kan maskera matematisk 

talang (Skolverket, 2012). På senare år har det växt fram en hel del empirisk forskning om vilka 

egenskaper eller förmågor hos elever som ger framgång senare i livet, framför allt på 

arbetsmarknaden. Studierna har ofta utgått från två huvudkategorier av förmågor. Dels de som 

benämns kognitiva vilka ofta mäts genom intelligenstest och också etablerade kunskapstester. 

Dels icke-kognitiva förmågor vilket kan förstås som andra än de kognitiva, och som består av 

beteendemässiga, sociala och emotionellt betonade förmågor och egenskaper. Utvecklingen 

hos elever av det som benämns icke-kognitiva förmågor som t.ex. individers självvärdering, 

motivation, samarbetsförmåga, självdisciplin och samvetsnoggrannhet kan ha stor betydelse 

senare i livet (Skolverket 2013).   

Läroplanens kunskapskrav för de högsta betygen sammanfaller väl med det som ofta är 

utmärkande för begåvade elever. Ofta är det förmågan att resonera nyanserat, tänka abstrakt 

och förstå komplexa idéer som krävs för de högre betygen. Dessa elever lär sig oftast fort, har 

ett gott minne och drar lärdom av erfarenheter bortom det uppenbara. Men variationen är stor 

mellan elever och olika egenskaper som är utmärkande hos en elev behöver inte vara det hos 

en annan. Vissa elever har förutsättningar att vara högpresterande i alla ämnen, medan andra 

har en tydlig styrka inom ett enstaka ämne, som språk, naturvetenskap eller matematik. Icke-

kognitiva förmågor som motivation, intresse, drivkraft, öppenhet, ihärdighet och engagemang 

varierar också mellan personer och samspelar i hög grad med nivån på begåvning (Skolverket, 

2015:1). 
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2.2 Skillnader i begreppet särbegåvade elever och högpresterande elever 

I Sveriges kommuner och landstings handlingsplan för särbegåvade elever används ordet 

uppmärksamma istället för ordet identifiera eftersom att vara särskilt begåvad inte är en 

diagnos. I mötet med eleven är det i regel pedagogen eller någon annan vuxen som kan 

uppmärksamma signalerna för särbegåvad (SKL, 2016). Högpresterande elever följer oftast 

pedagogen väl, medan den särbegåvade eleven inte helt sällan ifrågasätter undervisningen och 

pedagogen. Särbegåvade elever kan i undervisningssituationer skilja sig från högpresterande. 

SKL:s handlingsplan (2016) redovisar följande skillnader enligt nedanstående figur: 

 

Särbegåvad Högpresterande 

Ställer frågorna Vet svaret 

Är synnerligen nyfikna Är intresserade 

Har oväntade, nästan fåniga idéer Har bra idéer 

Diskuterar i detalj och utvecklar Svarar på frågor 

Är långt bortom de mest högpresterande Hör till de mer högpresterande 

Visar passionerat intresse och har åsikter Lyssnar intresserat 

Vet oftast redan Lär med lätthet 

Föredrar vuxnas sällskap Trivs med klasskamrater 

Drar slutsatser av sin egen förståelse Förstår begreppen 

Förslår projekt och uppgifter Gör läxorna 

Är intensiv Är mottaglig 

Skapar snarare en ny design Härmar efter precist 

Älskar lärande (men nödvändigtvis inte i 

skolan) 

Trivs ofta i skolan 

Uppfinner Tekniker 

Goda och insiktsfulla gissningar Gott minne 

Njuter av komplexitet Föredrar en enkel seriell progression 

Är synnerligen observanta Är på alerten 

Är snarare mycket självkritiska  

Är ofta nöjd med vad de har lärt sig  

  

Figur 1. Ur SKL:s handlingsplan (2016, s.15) 

Persson (1997) har gjort en studie över 287 särbegåvade vuxna om hur de upplevt sin skoltid, 

92 procent beskrev skolans bemötande som mycket negativt och som en följd utvecklade de 

ofta psykosociala problem. Personer med särbegåvning vittnar om att de tidiga skolårens 

bristfälliga anpassning av undervisningen har gjort dem passiviserade, vilket har resulterat i 

bristande studieteknik för att tillgodogöra sig vidare utbildning (a.a.). Detta behöver skolan 

beakta och säkerställa så att denna förmåga utvecklas även hos dessa elever. Det är inte helt 

ovanligt att särbegåvade elever har en ojämn kunskapsprofil vilket gör det än mer viktigt att 

identifiera kunskapsnivån så att undervisningen hamnar på en nivå som motsvarar elevens 

förmåga. Elever med särbegåvning som får för lätta uppgifter kan mentalt blockeras vilket kan 

leda till att en del av dem underpresterar och till och med vägrar gå till skolan och blir 

“hemmasittare”. Skolan behöver beakta de skillnader som kan förekomma hos särbegåvade 

flickor och pojkar. Många gånger kan det vara svårt att upptäcka flickor med särbegåvning, då 

de trots understimulans i högre grad accepterar skolans ramar (Persson, 1997). 
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2.3 Hur kan högpresterande elever utmanas i undervisningen? 

Några undervisningsformer som ofta diskuteras i forskning, när det gäller anpassning av 

undervisning för att främja höga prestationer är acceleration, berikning och nivåindelning. 

Acceleration syftar på att eleverna går igenom utbildningen i snabbare takt än övriga elever, 

det vill säga att utbildningen accelereras. Berikningen avser att elever får ta del av ett annat 

material som syftar till att berika deras förståelse. Nivåindelningen syftar på att elever är 

uppdelade i olika grupper beroende på prestation eller förmåga (Skolverket, 2012). 

Hattie (2009) beskriver i sin forskning att acceleration handlar om att elever flyttas uppåt i 

skolsystemet, till högre årskurser. Hattie redovisar positiva effekter av denna insats. 

Acceleration gör det enligt Hattie möjligt för eleverna att arbeta med uppgifter på lämplig nivå. 

När det gäller berikning exemplifierar Hattie med aktiviteter som syftar till att utveckla vissa 

generella förmågor hos eleverna, eleverna arbetar alltså inte i dessa uppgifter med ett specifikt 

ämnesinnehåll. Berikning ger inte enligt Hattie lika positiva resultat som acceleration. Effekten 

skiljer sig dock mycket mellan olika ämnen. För matematik och naturvetenskap visas höga 

effekter, läsning nära medeleffekt och samhällskunskap nära låg effekt. Detta beror troligtvis 

på att effekten i matematik blir större då eleven får uppgifter utanför boken som stimulerar och 

utvecklar förmågan mer. Hatties studie gällande nivåindelning anger att betydelsen av 

nivåindelning för elevers lärande är beroende av vilket innehåll elever får möta. Hattie hävdar 

att i de fall eleverna får ta del av ett särskilt innehåll som utmanar eleverna på en lämplig nivå 

kan nivåindelningen ge positiva effekter (Hattie, 2009). 

Skolverkets kunskapsöversikt (2009) anger att det finns vissa vinster med nivåindelad 

undervisning i de fall det innebär att eleverna får tillägna sig kunskaper inom områden de 

annars inte skulle komma i kontakt med. Det beskrivs även att nivåindelning kan ge positiva 

effekter för alla elever på alla nivåer om undervisningen utgår från elevers kunskaper och 

erfarenheter och inriktas mot höga mål. Men kunskapsöversikten visar även på en rad risker 

med nivåindelning, exempelvis alltför högt ställda förväntningar som leder till stress hos 

eleverna. Även att läraren förutsätter att eleverna är mer jämnpresterande än vad de är, över 

tid, i relation till varandra och mellan moment. För att förhindra detta är det av stor vikt att 

undervisningen är flexibel och anpassas till elevers olika och föränderliga lärandebehov 

(Skolverket, 2009).  

Wallström (2010) delar in dessa tre kategorier enligt acceleration, berikning och 

motivationshöjare. Till skillnad från Hatties (2009) tre undervisningsformer, acceleration, 

berikning och nivåindelning menar Wallström (2010) att nivåindelning är en form av 

acceleration. Wallström (2010) väljer att kategorisera följande tre undervisningsformer som 

ska främja höga prestationer, acceleration, berikning och motivationshöjare.  Exempel på de 

olika kategorierna redovisas i figur 2. 

 

Acceleration berikning motivationshöjare 
Flytta upp en eller flera årskurser Spetsprogram i ma, en Författartävlingar 

Läsa ämne på gymnasienivå Avancerat mtrl Stipendier 

Tentera av ett ämne Datastöd Matematiktävling 

Åldersblandning Fördjupnings profiler Högre förväntningar 

Nivågruppering Klubb för elever med inriktning på 

problemlösning 

Huvudroll i skådespel 

Samarbete med gymnasieskola Leda projekt elevrådsordförande 

Figur 2. (Wallström, 2010 s.69) 
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2.4 Hur ser högpresterande elever på sin undervisning? 

I den internationella PISA rapporten från 2010 kommenteras att prestationer kan variera 

mycket mellan ämnen och elever. Det är mer förekommande att elever är högpresterande inom 

ett av ämnena matematik, svenska eller naturvetenskap än i två eller fler ämnen. 

Högpresterande elever har en genomgående mer positiv bild av ämnet, jämfört med 

medelpresterande elever (Skolverket, 2012). I TIMSS undersökningen ställs ett antal frågor om 

elevernas uppfattning om nyttan med matematik och de naturvetenskapliga ämnena. De 

högpresterande elevernas svar antyder genomgående att de i högre grad än de medelpresterande 

eleverna, upplever nytta med ämnena. De högpresterande inom ett ämnesområde tycks vidare 

ha ett större självförtroende när det gällde möjligheten att lära sig jämfört med de 

medelpresterande. Självförtroendet påverkar även elevens möjlighet att klara av uppgifter i det 

ämne eleven presterar bra i (a.a.). 

Elever som identifieras som högpresterande i de stora internationella mätningarna som TIMSS, 

PIRLS och PISA har ofta föräldrar med en högre socioekonomiska förutsättningar, däribland 

starkare utbildningsbakgrund jämfört med de medelpresterande eleverna. Hög-presterande 

elevers hemmiljö har ett högre index för kulturell kommunikation, som handlar om hur ofta 

elevernas föräldrar diskuterar bland annat politiska frågor och sociala frågor, samt böcker och 

filmer med sitt barn. Det kan uttryckas som att de högpresterande eleverna kännetecknas av ett 

högre s.k. kulturellt kapital jämfört med de medelpresterande (Skolverket, 2012). 

Skolverkets statistik liksom de stora nationella mätningar visar att föräldrarnas utbildningsnivå 

har betydelse när det gäller elevers prestationer. Elever med föräldrar vars högsta utbildning är 

grundskola hade våren 2010 ett genomsnittligt meritvärde på 158,4. Elever med minst en 

gymnasieutbildad förälder hade ett genomsnittligt meritvärde på 194,7 och elever med minst 

en högskoleutbildad förälder hade ett genomsnittligt meritvärde på 231,7 (Skolverket, 2012). 

 

2.5 Hur ser forskare på begreppet begåvning i förhållande till prestation? 
Ofta talas det om att elever som presterar på en hög nivå har talang eller är begåvade. Men vad 

innebär det att en elev är begåvad, och vilken roll spelar undervisningen? Detta diskuteras i 

den internationella samlingsvolymen The Routledge International Companion to Gifted 

Education (Balchin, Hymer & Matthews, 2009). Författarna till denna samlingsvolym menar 

att det idag råder en otillfredsställelse kring det som länge varit ett etablerat sätt att se på 

begåvning i forskning, ett synsätt enligt vilket begåvning ses som en till stor del medfödd och 

statisk egenskap hos vissa individer. Istället förespråkas en syn på begåvning som en aspekt av 

mänskligheten, något till stor del inlärt och föränderligt som kräver betydande uppmuntran och 

ansträngning för att utvecklas. Detta synsätt talar mer om begåvad undervisning än om 

begåvade barn, och snarare om att skapa begåvning än att upptäcka (a.a.). 

Författarna Claxton & Meadows (2009) har skrivit i samlingsvolymen att begåvning innefattar 

flera olika färdigheter, såsom sociala, perceptuella, kognitiva och språkliga, och att dessa 

färdigheter till stor del är resultatet av lärande i de sociala sammahand eleven ingått i. De syftar 

på de vuxnas vägledning, stöd, kommentarer och tolkningar av barnets aktiviteter. De vuxnas 

bemötande av barnet under de första åren formar enligt Claxton & Meadows (2009) barnets 

beteende, varav visst beteende är sådant som värdesätts i skolan. Författarna menar att en syn 

på begåvning som något statiskt, kan medföra att lärare inte ser hur elever varierar i förmåga, 

från dag till dag och mellan ämnen och moment (Balchin, Hymer & Matthews, 2009).  
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Matthews & Folsom (2009) bidrar också med en artikel i samlingsvolymen, och 

utgångspunkten för författarnas resonemang är synen på begåvning som ämnesspecifik och 

föränderlig. Författarna menar att test som enbart mäter individers intelligens eller kreativitet 

bör användas sparsamt, eftersom de inte ger information om hur elevernas lärandebehov i ett 

ämne ser ut, och eftersom behoven varierar över tid och sålunda kräver en kontinuerlig 

anpassning. Begåvning är som författarna Matthews & Folsom uttrycker ett rörligt mål 

(Balchin, Hymer & Matthews, 2009).  

 

2.6 Hur påverkas elevers prestationer av olika mindset? 
I Dwecks (2015) bok, Du blir vad tänker, lyfter författaren fram begreppet mindset. Dweck 

menar att ditt mindset till stor del styr din självuppfattning och även din personlighet. I boken 

lyfts två typer av mindset fram, statiskt mindset och dynamiskt mindset. Att tro att ens 

egenskaper är huggna i sten - ett statiskt mindset- skapar ett starkt behov av att visa vad man 

går för, om och om igen. Om du bara har en viss mängd intelligens, en viss personlighet, en 

viss moraluppfattning då är det bäst att du visar att du har rejäla doser av dem. Många 

människor med ett statiskt mindset är uppslukade av detta mål att enbart visa att de duger i ex. 

klassrummet, på jobbet och i sina relationer. Varje situation kräver att de bekräftar sin 

intelligens, personlighet eller karaktär. Varenda situation bedöms. Ett dynamiskt mindset är 

istället baserat på uppfattningen att du kan utveckla dina grundläggande egenskaper genom att 

anstränga dig. Även om människor kanske är olika på många olika sätt i sina ursprungliga 

talanger och anlag, intressen eller temperament kan alla ändra sig och utvecklas genom träget 

arbete och erfarenhet. Passionen för att anstränga sig och hålla fast vid något, till och med eller 

särskilt när det inte går så bra, är kännetecknet för ett dynamiskt mindset. Det är det dynamiska 

mindset som gör att människor kan lyckas under några av de mest utmanade perioderna av livet 

(Dweck, 2015). 

Dweck har i sin studie valt att undersöka mindset hos elever i början av högstadietiden under 

två års tid. Under början av elevernas högstadietid hade de två grupperna jämbördiga resultat. 

Men högstadietidens utmaningar visade på skillnader i betyg och prestation över tid. Elever 

med ett statiskt mindset förklarade sina svagare betyg med att nedvärdera sina förmågor ex. 

jag är dummast av alla eller jag är på botten av matte. Många dolde dessa känslor genom att 

skylla på någon annan, läraren är dålig, läraren kan inte lära ut. Dessa analyser av problemet 

leder knappast till framtida framgångar. Med hotet om misslyckande hängande över sig 

mobiliserade elever med ett dynamiskt mindset i stället sina resurser för lärande. De berättade 

att de kände sig otillräckliga ibland, men deras reaktion var att hugga i och göra vad som 

krävdes. För människor med ett statiskt mindset är tonåren faktiskt en enda stor prövning. Är 

jag smart eller dum? Är jag snygg eller ful? Är jag cool eller töntig? Är jag en vinnare eller 

förlorare? Det är inte konstigt att många tonåringar mobiliserar sina resurser, inte för att lära, 

utan för att skydda sina egon. Och en av de viktigaste metoderna för detta utöver att ge livfulla 

porträtt av sina lärare är att inte försöka (Dweck, 2015). 
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2.7 Elevers motivation och förväntningar 

Elevernas motivation spelar en stor roll i hur framgångsrik elevens skolgång blir. Men elever 

uppfattar skolarbetets och lärandets funktion på olika sätt. Vissa elever lär för lärandets egen 

skull och för att de uppfattar det som roligt och intressant att lära sig nya saker. Det finns 

samtidigt en grupp elever som lär i skolan för att de uppfattar att de måste, för lärarnas och för 

föräldrarnas skull, inte för sin egen (Skolverket, 2015:2). 

De flesta elever tycker det är roligt och oftast meningsfullt att gå till skolan. Skolverkets rapport 

Attityder till skolan 2015 (Skolverket, 2016) visar att bland elever i åk 7–9 och gymnasieskolan 

tror tre fjärdedelar att de kommer att få ganska eller väldigt mycket nytta av det de lär i skolan, 

cirka hälften anser att skolan ger dem lust att lära sig mer. Andelen elever som tror de kommer 

att få nytta av vad de lärt sig har dock minskat något sedan 2009. 

För att alla elever ska lyckas i skolan är det viktigt med höga förväntningar på alla elever, både 

vad gäller kunskapsutveckling och lusten att lära. Forskning ger stöd för att elever blir mer 

effektiva i sitt eget lärande när de förstår hur lärande och motivation hör ihop och hur de kan 

arbeta för att höja sin egen motivation. I detta arbete har läraren en viktig funktion. Elever 

behöver utmanas på en nivå som ligger strax över deras nuvarande förmåga. Forskningen visar 

på att elever som upplever sig ha möjlighet att påverka också blir mer motiverade att lära, tar 

mer ansvar och blir mer engagerade. Med påverkan anses att eleverna får inflytande över 

undervisningens form och innehåll (Giota, 2013). 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att få kunskap om högpresterande elevers uppfattning av sin 

högstadietid när det gäller lärandet.  

 

• Hur uppfattar högpresterande elever sitt lärande under högstadietiden? 
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4. Metod 

Under metodavsnittet kommer uppsatsens metodiska val att förklaras och diskuteras samt 

uppsatsens genomförande när det gäller datainsamling, analys, urval, etiska ställningstagande 

att beskrivas.  

  

4.1 Fenomenografi 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som syftar till att beskriva människors 

upplevelse av ett objekt, metoden är framförallt vanlig inom pedagogiken. Fokus är inriktat på 

att kartlägga variationerna i uppfattningar där det under processens gång gäller att kunna 

höra/se det uppenbara men som inte alltid uttalas vilket ofta resulterar i att man får läsa, 

analysera textmaterialet om och om igen för att få ut essensen av materialet som ska bearbetas. 

Uppfattningarna delas in i beskrivningskategorier och utgör rapportens huvudsakliga resultat. 

Beskrivningskategorierna är utfallsrummet, alltså resultatet av intervjuutsagorna (Uljens 1989) 

Fokus, där individer beskriver hur verkligheten tett sig för dem, benämns som den andra 

ordningens perspektiv (Marton 1981) vilket kan jämföras med första ordningens perspektiv där 

omvärlden beskrivs som den är.    

Fenomenografi innebär att man intar ett förståelseinriktat perspektiv och är intresserad av att 

undersöka hur individer uppfattar objekt i sin omvärld. För forskaren gäller det att inte låta sin 

egen kunskap/förförståelse färga intervjun och resultatet, forskaren måste sätta sin egen 

kunskap inom parantes (Dimenäs 2007).  Samtidigt finns det en vinning med att ha en 

förtrogenhet om det fenomen som ska analyseras där tillgången till fler perspektiv kan utnyttjas 

vid tolkningen av det som sägs (Larsson 2010). 

En utgångspunkt i detta arbete är att elevernas uppfattning av sin högstadietid skiljer sig åt, de 

har inte samma historia att berätta och det finns inget sant eller falskt, varje beskrivning är 

elevens egen uppfattning av verkligheten där utmaningen har legat i att systematisera elevernas 

erfarenheter. Resultatet utgör en beskrivning av de kvalitativt olika uppfattningar som kommer 

till uttryck i en grupp människors tankar och utsagor i form av kategorier (Uljens 1989). I 

resultatet har elevernas uppfattningar av sitt lärande delats in i olika beskrivningskategorier. 

Dessa beskrivningskategorier ses som undersökningens utfallsrum och är resultatet i en 

fenomenografisk studie (Marton 1994).  

Inom Fenomenografin brottas man med vad och hur i förhållande till ett objekt där ex 

Kroksmark (2007) menar att vad som uppfattas och hur det uppfattas är själva kärnan i ett 

fenomen. Varje uppfattat innehåll (vad) kan uppfattas på olika sätt (hur) där hur lägger grunden 

till analysen men betonar förhållandet till vad. Dessa båda, vad och hur, existerar samtidigt och 

samverkar hela tiden med varandra.  

 

 

4.2 Datainsamling  
Datainsamlingen har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Denna 

intervjuform benämns ibland som djupintervjuer. Enligt Byrman (2002) är djupintervjuer 

särskilt användbara i studier med få deltagare där variationen mellan intervjuerna kan vara stor. 
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Vid en kvalitativ semistrukturerad intervju har intervjuaren ett antal förutbestämda 

intervjufrågor men utrymme lämnas till följdfrågor. Eleverna har fått svara och berättar om sin 

upplevelse medan det ställts nyfikna/öppna frågor och intervjuaren har ansvarat för att "den 

röda tråden" hålls. Det är elevernas subjektiva upplevelser och tankar kring sin högstadietid 

som varit av intresse för studien. Dimenäs (2007) lyfter fram Piaget som en central forskare 

när det gäller utvecklandet av en klinisk intervjumetod där eleven tillåts tala fritt, samtidigt 

som intervjuaren hela tiden är medveten om intervjuns riktning och ständigt fokusera på denna. 

I denna metod måste intervjuaren i sina frågor ligga mitt emellan det helt planerade och det 

helt spontana för att kunna följa elevens tankebanor och se svaren utifrån elevens kontext.  

Intervjuformen är vald då de intervjuade har möjlighet att förklara och resonera om hur de 

upplever sina erfarenheter. Enligt Bryman (2002) handlar kvalitativa intervjuer om att det är 

de intervjuade deltagarnas uppfattning som står i fokus där den kvalitativa forskningen ger en 

beskrivning av elevernas livsvärld och är snarare en teorigenerering än en teoriprövning. 

En kvalitativ semistrukturerad intervjuguide har sammanställts med ett fåtal basfrågor. Marton 

(1981) pekar på vikten av att inte ha för många färdiga frågor, eftersom detta kan minska 

möjligheten att följa upp elevernas svar. Vid intervjutillfället har följdfrågorna varit av lika stor 

vikt som de förutbestämda frågorna.  

Intervjuerna har spelats in och transkriberats och sedan analyserats.  Utifrån materialet bildas 

sedan meningsbärande enheter och innebördskategorier. Variationerna i intervjuerna kommer 

att beskrivas med ett försök till att hitta/identifiera essensen i elevernas berättelser. Denna 

forskningsprocess är induktiv, där målet är att på basis av iakttagelser och data komma fram 

till en förklaring eller modell av något (Thurén 2007). 

 

4.3 Analys  
Analysen har gått igenom olika faser. Första fasen har ägnats åt att bli förtrogen med 

intervjuutskrifterna, materialet har lästs flera gånger för att få ett helhetsintryck av underlaget 

samt att kunna urskilja olika uppfattningar. Därefter har de olika intervjuutsagorna jämförts 

med varandra med fokus att urskilja likheter och skillnader. Elevernas uppfattningar har sedan 

ordnats i kategorier; beskrivningskategorier som valts med omsorg då de ska vara intressanta 

för det objekt som tas upp samt skilja sig åt i uppfattningar (Larsson 2011). Kategorierna har 

granskats kritiskt och omformulerats åtskilliga gånger för att få en fenomenografisk karaktär. 

Resultatet av analysen beskriver variationen av högpresterande elevers uppfattningar om sitt 

lärande under sin högstadietid och återfinns i resultatdelen. 

 

4.4 Urval  
Urvalet är elever som i sitt slutbetyg åk 9 har ett meritvärde över 300 poäng. I vårt skolsystem 

kan du läsa maximalt 17 ämnen, har eleven A i alla ämnen genererar det ett meritvärde på 340 

poäng. Eleverna kommer från två olika högstadieskolor och gick ut åk 9 läsåret 2015/2016, 

alla de med ett meritvärde över 300 poäng listades därefter valdes sex elever slumpmässigt från 

denna grupp,  
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4.5 Etiska ställningstagande 
Uppsatsen följer de forskningsetiska principer – inom human/samhällsvetenskaplig forskning 

som Vetenskapsrådet (2002) utformat. Det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i 

fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan presenteras hur dessa huvudkrav har använts under 

datainsamlingsprocessen för denna uppsats. 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska informeras om uppsatsens syfte 

vilken uppgift och vilka villkor som gäller för deltagandet. Detta gjordes via 

informationsbrevet (bilaga 1). I brevet informerades undersökningsdeltagarna om syftet med 

intervjun, att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan under 

processens gång. 

 

Samtyckeskravet. Undersökningsdeltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Alla de elever som blev tillfrågade att ingå i studien blev fick aktivt tacka ja eller nej till sitt 

deltagande genom ett svarsbrev på informationsbrevet (bilaga 1).  

Konfidentialitetskravet. I samband med transkriberingen avkodades alla namn, personuppgifter 

samt vilken skola eleven gått på.  

Nyttjandekravet. Det empiriska underlaget har bara använts för uppsatsen syfte. 

Undersökningsdeltagarna har meddelats att de kommer få den färdigställda uppsatsen  
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5. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet av de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna. 

Analysen har utifrån vår frågeställning resulterat i fyra beskrivningskategorier. Varje kategori 

innehåller en analys av intervjumaterialet samt citat hämtade från intervjuerna. 

 

 5.1 Hur uppfattar högpresterande elever sitt lärande under högstadietiden. 
Våra fyra kategorier är: lärande är beroende av relationer, kunskapskraven är viktiga, 

variation och utmaning samt systematik i sitt lärande. 

 

5.1.1 Lärande är beroende av relationer 

I denna kategori uttrycker eleverna hur viktigt behovet är av att känna samhörighet till både 

kamrater och lärare.   

 

Eleverna ger uttryck för att gemenskap var en viktig grund för ett positivt mående. Flera av 

eleverna berättade att de sökte jämbördiga kompisar som låg på samma ambitionsnivå.  

Högstadietiden präglades av en teamkänsla, en anda av att vi presterade tillsammans. 

Relation och omtanke var viktig, det gjorde att jag presterade bättre. 

Vi lärde av varandra. Skolan var en lärande enhet där alla bidrog. 

Högstadietiden var den tid då man byggde sin egen framtid men det krävdes en god 

hejarklack i lärare, vänner och familj. 

De intervjuade eleverna nämnde att deras föräldrar funnits som ett stöd men att de inte ställt 

krav på prestation. Föräldrarna har fungerat som en bromskloss och de har försökt att visa på 

att skolan är en del av livet, där både skola och fritid ska fungera tillsammans. Föräldrarna har 

sett till helheten. 

Jag fick alltid mycket pepp hemifrån men ingen press. Vi har alltid diskuterat mycket 

hemma och jag har fått både feedback och coachning av dem. Upplevde att jag klarade 

mitt skolarbete själv men att stödet fanns alltid hemifrån. 

Pappa var min mentala coach, både han och mamma ville vara delaktig i mitt skolarbete. 

Elevernas höga förväntningar på sig själva ledde i flera fall till dåligt mående. De beskriver att 

de hade behövt någon att samtala med för att lätta på trycket. I flera samtal framkom det att 

eleverna inte vågade berätta hur de upplevde att kraven påverkade deras mående. Det framkom 

att inte alla elever hade förmågan att ta kontakt med andra, då framförallt lärare. Eleverna var 

rädda för att inte nå lika höga betyg om de berättade om sina känslor inför skolarbetet. De 

kände även av grupptrycket bland klasskamrater och det fanns de elever som inte mådde väl 

av konkurrensen. Kraven kom inte alltid utifrån utan det var krav som de ställde på sig själva 

utifrån upplevelse av klasskamraters ambitioner. 

Jag upplevde en avsaknad av relation och hade behövt någon som kunde avgränsa mig, 

pluggade för mycket och vågade inte säga till läraren var jag kände. 
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Mina egna prestationskrav blev en börda. Det var fler klasskompisar som tävlade med 

varandra.  

Sammantaget i denna kategori är att eleverna angav ordet relation som betydelsefullt ur flera 

aspekter både att känna samhörighet till kamrater men framförallt fick läraren en viktig betydelse 

både utifrån feedback men även dess förväntningar på eleven. Någon elev menade att avsaknad 

av relation kunde leda till sämre prestation och dåligt mående.  

 

5.1.2 Kunskapskraven är viktiga 

I denna kategori uttrycker eleverna hur förståelsen för ord och begrepp ur läroplanen 

påverkade deras möjligheter att nå bra resultat. Kunskapskraven kom att bli en viktig del i att 

ta till sig vad som förväntades av dem samt hur deras kunskap skulle bli bedömd.   

Det centrala i hur eleverna upplevde sin kunskapsinhämtning är att de återkommer vid flertalet 

tillfällen till att högstadiet och lärandet var en resa som utgick mycket från kunskapskrav, 

matriser och begrepp som de inte var bekanta med sedan tidigare skolår. Med detta menar 

eleverna att det hade underlättat om de haft med sig en förförståelse av ord som att resonera, 

reflektera, samt vad det innebär att föra enkla eller välutvecklade resonemang.  

Jag hade behövt mer information om vad som skulle bedömas och vad som förväntades 

av mig. Det hade behövts tydligare koppling till kunskapsmatriserna och vilka 

kunskapskrav som skulle uppfyllas för att nå de olika stegen. 

Det blev mer fördjupning inom ämnena på högstadiet. Vi hade behövt börja prata om 

begreppen redan på mellanstadiet. Det blev andra kunskapskrav som innebar begrepp 

som att resonera och nyansera – det var nytt och jag förstod inte vad det innebar. I åk 8 

knäckte jag koden, då jag såg strukturen i lärandet. Detta var för sent, jag tappade fart 

och hade behövt kunna detta redan på mellanstadiet. 

De intervjuade eleverna gav uttryck för att de saknade någon som kunde avgränsat dem i sitt 

skolarbete, någon som kunde coachat dem genom sin skoltid. Flera av eleverna drevs av mottot 

bättre att göra för mycket än för lite. Detta ledde till att fokus hamnade på kvantitet istället för 

att kunna avgränsa och fokusera på det som bedömdes relevant. 

Jag lärde mig allteftersom vad som krävdes och hade velat veta mer vad som förväntades 

av mig. Jag hade ett starkt fokus på vad som krävdes och ville uppnå bra betyg men 

någon hade behövt lärt mig att bli mer effektiv och avgränsa mig.  

Flera elever återger hur de utvecklades i sitt lärande utifrån den feedback de fick av sina lärare. 

Eleverna gav uttryck för att kunskapskraven blev en viktig väg in i lärandet. 

Kunskapsmatriserna underlättade i förståelsen för vad som krävdes av dem i de olika ämnena. 

Eleverna påpekade att strategier i lärandet samt den egna motivationen spelade en stor roll i 

hur de väl de lyckades i skolarbetet. Eleverna uppskattade de lärare som brann för sitt ämne, 

detta skapade ett större intresse för ämnet och gjorde dem än mer engagerade.  

Vi hade behövt jobba mer med motivation - lärarna hade behövt bli tydligare på 

feedback som mer bottnade i kunskapskraven. Undervisningen hade behövt vara mer 

kopplade till kunskapskraven, nu gick jag igenom dem själv. 
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5.1.3 Variation och utmaning 

I denna kategori uttrycker eleverna vad som gjorde att de kunde utmanas att nå längre i 

lärandet ex. olika grupper men även att arbeta ämnesöverskridande. 

 

Nivågruppering nämndes som en stimulans i lärandet där man blev mer utmanad. En annan 

metod var grupparbete där eleven blev utmanad genom att lära och förklara för kamrater. 

Grupparbete bidrog även till ett lärande tillsammans med sina klasskompisar. Genom att 

eleverna fick arbeta i grupper där elever med olika förutsättningar och betyg blandades ansåg 

eleverna att det skapade förtroende för varandra och att man lärde att se olika förmågor hos 

varandra. 

Jag blev utmanad när man blev nivågrupperad i ex. matten. Då blev det ett högre tempo, 

mer intressant och undervisningen blev mer utmanande. Vi hade nivågruppering i 

engelska och svenska vilket stimulerade mig genom att jag fick möta elever som 

sporrade mig. 

Grupparbete där olika typer av elever blandades alltifrån A till E elever, var bra för man 

drog lärdom av varandra. 

Flertalet av eleverna anger variation i innehåll men framförallt även formen som en viktig del 

i att väcka lust i lärandet. Eleverna ansåg att de utvecklades mer då de fick arbeta 

ämnesövergripande och utifrån sina intressen. En förförståelse och eget intresse i ämnet var en 

starkt bidragande orsak till att eleverna presterade bättre, men även att eleverna såg en mening 

i att lära och utveckla kunskaperna ytterligare inom ämnet. 

På idrotten gjorde vi ett stort arbete där vi fick varva teori och praktik 

ämnesövergripande. Här kunde jag plocka in både biologi, kemi och samhällskunskap 

vilket gjorde att jag själv fick tänka till, argumentera och reflektera för att sedan dra 

slutsatser. Gillade att se helheten i ämnet och att ha friheten att kunna fördjupa mig inom 

det jag tyckte var intressant.  

Eleverna var beroende av vad som ansågs accepterat av övriga elever utifrån att ställa höga 

förväntningar på sig själva. I matematik och no ämnen upplevde de att det var fler elever med 

höga förväntningar som hamnade ihop och det var ok att plugga. 

Det fanns möjligheter att fördjupa sig inom det man tyckte var intressant. På matten 

fanns en acceptans att vara duktig. I no-ämnen fanns det fler elever som hade höga 

förväntningar på sig själva att lyckas vilket bidrog till bra klimat. 

Eleverna nämner även vikten av att se helheten och kunna hantera kunskapskraven utifrån 

resultat och betyg.  Flera av eleverna hade egen drivkraft att ta reda på det som de ansåg 

saknades i lärarens undervisning, men ambitionen kunde även vara en begränsning i att kunna 

avgöra när kunskapskraven var uppnådda, vad förväntades av eleven för betyget A. 

Jag såg till att få feedback genom att fråga och stanna kvar efter lektionen. Jag skrev allt 

jag kunde, visste aldrig vad det var de ville veta. Jag hade kvantitet före kvaliteten. 
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5.1.4 Systematik i sitt lärande  

I denna kategori beskrivs hur eleverna upplevde högstadiet utifrån studieteknik, 

prestationskrav, egna uppsatta mål.  

 

Eleverna var reflekterade och utvecklade studietekniker för att nå så långt som möjligt i 

skolarbetet. Eleverna angav att drivkraften var att nå de höga betygen och detta gjorde att de 

hittade olika vägar och strategier för att nå de högsta betygen. Flera elever sporrades av sin 

tävlingsanda och hade bestämda mål ex. stipendier i ämnen. 

Nöjd med min prestation. Stipendiet var en morot, det var mitt mål att få detta 

stipendium. 

Det gick bättre och bättre. Jag utvecklade en studieteknik som passade mig väldigt bra. 

Här såg vi tydligt att det fanns ett samband mellan ambitionsnivå i skolan och på fritiden. 

Eleven var van att prestera och hade en god förmåga att hitta strategier för att vara framgångsrik 

i både skola och inom fritidsintressen. Lektionerna blev ett viktigt verktyg för att kunna lära 

och samtidigt kunna få tid till idrottsintresset. 

Man kan säga att jag tog vägen över Askersund för att komma till Huskvarna. Skolan 

var väldigt späckad, det hände saker hela tiden. Jag lade ner mycket tid på skolan, min 

simning och teater. Pluggade när det behövdes inför prov och inlämningsuppgifter. Har 

lätt för att lära mig och minnas. Visste att jag inte hade mycket tid till att plugga hemma, 

satsade därför på lektionerna. Jag var fokuserad och försökte att få så mycket som 

möjligt gjort på lektionerna. Kunde det mesta efter lektionerna. 

Här såg vi tydligt att eleverna inte hade bekymmer med att prestera utan det var snarare en 

fråga om att kunna avgränsa bedöma rimlighet i omfattning av uppgifterna. Sammantaget såg 

vi att eleverna var vana att prestera utan att vara beroende av andra men de såg positivt på 

utbyte av kamrater och lärare. Intressant var att notera att lärares förmåga att lära ut inte alltid 

var avgörande, eleverna hittade alternativa informationskällor utanför skolan. 

Jag hade höga krav på mig själv och hade lätt för att fokusera. Mitt intresse styrde var 

jag lade mitt engagemang eftersom jag visste att jag inte kunde lägga ner lika mycket 

jobb på alla ämnen. 

Valde kompisar som också presterade. 

Jag var min egen coach, det lärarna inte lärde mig tog jag reda på själv genom Youtube 

och böcker hemma. 
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6 Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att se hur högpresterande elever uppfattar sin högstadietid. Detta 

avsnitt inleds med en diskussion kring metoden och därefter diskuteras resultatet i relation till 

bakgrund och egna erfarenheter. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Under arbetets gång har det varit svårt att hitta relevant litteratur. Mycket av litteraturen berör 

särbegåvade elevers prestation och resultat medan det är svårt att hitta litteratur om de 

högpresterande eleverna. En svårighet har varit att särskilja dessa begrepp, de går in i varandra. 

En styrka i arbetet har varit valet av metod: kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Intervjusituationerna möjliggjorde att det kunde ställas följdfrågor samt att skiftningar i 

samtalet kunde fångas upp och utvecklas.  

Från början fanns en tanke att vi skulle intervjua elever från en annan skola än vår egen. Denna 

tanke övergavs vilket resulterade i att vi båda satt med på alla intervjuer. Vi var ansvarig 

intervjuare på den egna skolan och rektor två, var ansvarig ljudinspelare och fokushållare. 

Upplevelsen var att relationen med de före detta eleverna underlättade samtalet. Det fanns en 

farhåga att rollen som rektor skulle påverka intervjun genom att eleven i detta sammanhang 

skulle känna sig obekväm men intervjun blev ett positivt möte där upplevelsen var att eleverna 

kände sig utvalda och tog det på största allvar. Valet att intervjua elever som gått ut åk 9 

föregående läsår var positivt då eleven fått distans till sin högstadietid och troligtvis hade lättare 

att reflektera och kunna se frågorna mer övergripande. Vår bedömning var att hade vi intervjuat 

elever som varit på sista terminen av åk 9 kunde de fått svårt att se tillbaka på sin högstadietid 

utan hade kunnat hamna i här-, och nu-fokus. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultaten från intervjuerna belyser tydligt att eleverna hade ett eget driv och ett intresse för 

skolan både utifrån ämnen men att även kamratskap och gemenskap var viktigt. Flera av 

eleverna berättade att den sociala delen i skolan spelat en viktig roll både för att sporra och 

bringa glädje i skolarbetet. Samtidigt fanns det även någon elev som svarade att den svåraste 

utmaningen under högstadietiden var att klara av de sociala relationerna, det kändes som ett 

ensamrace. Det var inte alltid accepterat att vara duktig. Eleverna nämnde att det förekom 

nedsättande kommentarer i klassrummet. Någon elev berättade att det fanns tävlan mellan 

kamrater och att de egna prestationskraven blev en börda.  Relation är ett ord som återkom i 

flera sammanhang både med kamrater men framförallt till lärare, eleverna upplevde att det var 

viktigt att känna tillit till sina lärare de återkom ofta till lärarens betydelse för att lyckas i skolan, 

här handlade det om formativ feedback, höga förväntningar från lärare. Flera elever nämner 

lärarens roll som viktig både för att skapa engagemang samt att kunna utmana i lärandet. 

För att alla elever ska lyckas i skolan är det viktigt med höga förväntningar på alla elever, både 

vad gäller kunskapsutveckling och lusten att lära. Forskning ger stöd för att elever blir mer 

effektiva i sitt eget lärande när de förstår hur lärande och motivation hör ihop och hur de kan 

arbeta för att höja sin egen motivation. I detta arbete har läraren en viktig funktion. Elever 

behöver utmanas på en nivå som ligger strax över deras nuvarande förmåga (Giota, 2013). 

Forskning visar på att elever som upplever sig ha möjlighet att påverka också blir mer 
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motiverade att lära, tar mer ansvar och blir mer engagerade. Med påverkan anses att eleverna 

får inflytande över undervisningens form och innehåll (Giota 2013). Eleverna berättade att då 

de blev extra utmanade i sitt lärande var under grupparbeten, nivågruppering i matematik, 

svenska och engelska. Nivågruppering gav möjlighet till högre tempo, fördjupning inom ett 

speciellt intresseområde. Grupparbetet gav möjlighet att utvecklas genom att lära av varandra 

men samtidigt utmanades eleven av att lära ut till kamrater. I bakgrundsdelen lyfts några 

undervisningsformer fram utifrån anpassning av undervisning för att främja höga prestationer. 

Dessa undervisningsformer är acceleration, berikning och nivåindelning (skolverket, 2012). 

Acceleration syftar på att eleverna går igenom utbildningen i snabbare takt än övriga elever, 

det vill säga att utbildningen accelereras. Berikningen avser att elever får ta del av ett annat 

material som syftar till att berika deras förståelse. Nivåindelningen syftar på att elever är 

uppdelade i olika grupper beroende på prestation eller förmåga (a.a.). 

Eleverna ansåg att lärare kunde varit tydligare med vad som förväntas av vad dem. Eleverna 

uttryckte tydligt att ofta pluggade de för mycket utifrån att de inte visste vad som räckte för 

betyget A. En elev återgav detta på ett mycket bildligt sätt "... jag tog vägen över Askersund 

för att komma till Huskvarna".  Eleverna ansåg att de hade varit bättre förberedda inför 

högstadiet om lärare redan under mellanstadietiden pratat mer om förmågor och kunskapskrav. 

Studieteknik och förståelse av nya ord och begrepp utifrån kunskapskraven dröjde för flera 

elever ända in i åk 8 innan de kunde ta till sig detta och applicera det i sitt lärande. Eleverna 

hade en tydlig inre drivkraft som inte bara återspeglades i skolarbetet utan flertalet utövade 

även idrott utanför skolan och även där återfanns samma ambition om att den egna insatsen var 

viktig för att nå framgång. Elevernas motivation spelar en stor roll i hur framgångsrik elevens 

skolgång blir.  

I våra intervjuer framkom att elever uppfattar skolarbetets och lärandets funktion på olika sätt. 

Vissa elever lär för lärandets egen skull och för att de uppfattar det som roligt och intressant 

att lära sig nya saker. Det finns samtidigt en grupp elever som lär i skolan för att de uppfattar 

att de måste, för lärarnas och för föräldrarnas skull, inte för sin egen (Skolverket, 2015:2). De 

elever som intervjuats ger en gemensam bild av att de lär för sin egen skull och de kunskaper 

de fått med sig från högstadietiden underlättar i deras pågående gymnasiestudier. Eleverna 

nämnde att deras föräldrar funnits som ett stöd men att de inte ställt krav på prestation. 

Föräldrarna har fungerat som en bromskloss och de har försökt att visa på att skolan är en del 

av livet, där både skola och fritid ska fungera tillsammans, föräldrarna har sett till helheten. De 

intervjuade eleverna hade föräldrar med efter-gymnasialutbildning. Enligt skolverket (2012) 

finns det ett samband mellan elevers prestationer och föräldrars utbildningsnivå. 

   

6.3 Avslutande reflektioner 
På en skola finns det lika många föreställningar om verkligheten som det finns antal elever. 

Alla elever bär på sin historia. På olika sätt vittnar de intervjuade eleverna om att relationer i 

skolan är viktigt, för de som har haft det och för de som saknat det. Pedagoger som ser sina 

elever, kan pusha vid rätt tillfälle men som också kan berätta när det är "good enough" är 

betydelsefulla. Att kunna avgränsa vid rätt tillfälle ter sig vara viktigt för det psykiska 

välbefinnandet - detta är ett uppdrag för våra pedagoger som inte ska förringas.  
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Något som fler av våra intervjuade elever efterfrågar är studieteknik. En del av dem har haft 

svårt att begränsa sitt arbete vilket gjort att skolarbetet har tagit för mycket tid av dygnets vakna 

timmar. Detta är en viktig fråga då det allt oftare diskuteras om ungas ohälsa. 

Begreppen från lgr11 var något som fler elever önskade hade implementerats tidigare i 

utbildningen. Här gäller att komma ihåg att läroplanen var relativt ny när dessa elever gick på 

mellanstadiet. Begreppsfloran ser säkerligen annorlunda ut idag än vad den gjorde vid denna 

tid. 

Att ha fått intervjua dessa elever och komma ner på djupet i samtalen har varit en fröjd. 

Eleverna har haft en distans till sin högstadietid vilket gjort att de har kunnat reflektera över 

sin upplevelse där de kunnat lyfta sin skoltid ur ett annat perspektiv. För oss har dessa intervjuer 

inneburit ny kunskap som vi kommer ta med oss i vårt fortsatta arbete. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till f.d. elever som ska intervjuas 
 

Hej 

Kan du tänka dig att bli intervjuad av två rektorer om hur du upplevde din högstadietid?  

Vi, Ulrika Kragner och Annika Nordgren, håller på att skriva en C-uppsats. Vi vill intervjua elever 

som gick ut 9.an läsåret 15/16 och som hade ett meritvärde på mer än 300 poäng. Syftet med vårt 

arbete är att ta reda på hur högpresterande elever uppfattat sin högstadietid. Vad fick dig att bli 

engagerad? När blev du utmanad i ditt lärande? Fanns det något du saknade under din högstadietid?  

Intervjuer kommer att genomföras med 8 stycken f.d. elever. Varje intervju tar ca 30–60 minuter. 

Intervjuerna spelas in därefter kommer materialet transkriberas och bara användas till detta arbete. 

Alla personuppgifter kommer avkodas i samband med transkriberingen, det betyder att det inte 

kommer att kunna spåras vem som sagt vad och på vilken skola man gått.  

Vi vill informera dig om att du när som helst under processen kan välja att hoppa av. Din ev. intervju 

kommer då att raderas.  

 

 

MED VÄNLIG HÄLSNING 

 

 

 

Ulrika Kragner                                                                                Annika Nordgren 

 

…............................................................................................................................................................... 

Jag har tagit del av ovanstående information och vill gärna intervjuas! 

 

________________________________________________________ 

Namnteckning 

 

 

_______________________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

• Hur skulle du beskriva din högstadietid? 

• Hur såg du på din egen prestation under högstadietiden? 

• Beskriv vilken påverkan dina lärare hade på din kunskapsutveckling? 

• Kan du beskriva undervisningssituationer där du blev engagerad/utmanad i ditt 

lärande? Varför blev du engagerad/utmanad vid dessa tillfällen? 

• Finns det något som skulle behövts förbättras under högstadietiden för att du skulle 

kunna nå längre i din kunskapsutveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


