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Syftet med detta examensarbete har varit att försöka ta reda på vilka elever som lärare, och vissa politiker, ser 
som begåvade inom den svenska grundskolan. Mitt arbete består av en teoridel, där jag bland annat belyser 
olika tolkningar av begreppet begåvning. Jag har sedan försökt sammanfatta de nyhetsartiklar som skrivits i 
samband med begåvade elever och elitskolor/elitklasser samt särskild undervisning i Sverige. Detta för att få 
en bild av hur vissa politiska partier ser på ämnet. Jag redovisar sedan de resultat jag fått av min undersökning 
där jag intervjuat åtta grundskollärare med olika bakgrunder. 
 
Jag avslutar med en slutdiskussion där jag visar sambanden mellan de teoretiska avsnitten och de resultat jag 
fått från den praktiska delen. De intervjuade lärarnas uppfattningar om begåvade elever skiljer sig ganska 
mycket men visar även att samtliga lärare vill stimulera de begåvade eleverna mer än vad tiden räcker till för.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med mitt examensarbete är att utifrån den teori jag fördjupat mig i, 
försöka ta reda på vilka politiker och lärare ser som begåvade elever och 
vad dessa två grupper anser om att begåvade elever behöver särskild 
undervisning. Jag har följt den aktuella debatten politiker emellan och jag 
har fördjupat mig i den litteratur som varit aktuell för ämnet. Jag har även 
valt att göra en undersökning bland verksamma lärare i grundskolan. 
 
Förutom Howard Gardners teorier om de sju intelligenserna har jag 
inriktat mig på att jämföra Lpo 94 med hur det ser ut i praktiken. Vilka 
elever är egentligen elever med behov av särskilt stöd? Jag har även 
fördjupat mig i andra länders satsningar på begåvade elever. Sverige rör 
sig allt snabbare mot en internationalisering och politikerna börjar nu 
värna för de begåvade eleverna. Jag har följt artiklar i de stora svenska 
tidningarna och jämfört med litteraturstudier och undersökningar i andra 
länder. 
 
Jag har bland annat undersökt lärarnas åsikter och funderingar kring 
elitskolor och dragit slutsatsen att intresset för en uttalad elitskola inte är 
särskilt stort bland lärarkåren. Därmed inte sagt att de intervjuade lärarna 
inte vill att de begåvade eleverna ska stimuleras. Det verkar vara så att de 
resurser som finns hellre används till de elever som har större problem 
med att nå kunskapsmålen i läroplanen. 
 
Enligt ett flertal forskare, bland annat Dunn, Dunn & Treffinger samt T. 
Armstrong  finns det mängder av sätt att stimulera ett begåvat barn inom 
den svenska grundskolans ramar men kanske är det så att lärare verkar 
sakna den teoretiska biten om vad man kan göra för de starkpresterande 
eleverna. I lärarutbildningen kan man få information om hur man ska 
uppmuntra de svagpresterande med borde det inte även finnas en kurs 
instruerar lärare i att stimulera de särskilt begåvade eleverna? 
 
Jag har gjort en undersökning på tre olika grundskolor för att få veta mer 
om hur de ”begåvade” barnen kan synas i praktiken. 
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Inledning 

Den 24 maj 2001 läste jag en artikel i Aftonbladet om Skolor för snillen 
där skolborgarrådet Jan Björklund föreslår elitskolor där eleverna kan 
läsa in årskurserna i sin egen takt. Detta kan innebära att en sjätteklassare 
kan ”hoppa upp” till niondeklass om han/hon är tillräckligt klyftig. I 
samband med artikeln ställde Aftonbladet.se följande fråga: 
 
Ska vi ha elitskolor för väldigt begåvade elever? 
Av 711 svarande blev resultatet: 75% ja, 23 % nej.  
 
Under min studietid vid Linköpings universitet har jag många gånger 
funderat över hur lärare ser på begåvade elever och hur de undervisar 
dem i skolan. Artikeln fick mig att inse hur aktuell och viktig debatten om 
begåvade elever och elitskolor egentligen är. Kanske är det så att Sverige 
är ett jämlikt land och att vi på sätt och vis har blivit uppfostrade att tänka 
på lika sätt i skolan. Roland S. Persson, docent i psykologi vid 
lärarhögskolan i Jönköping, skriver om Jantelagen och dess innebörd i det 
svenska samhället1. Han menar att en individ som är för annorlunda 
lättare uppmärksammas som ett hot, än en person som anpassar sig till 
gruppen kan göra. 
  
De senaste åren har ett annat tänkande börjat synas mer och mer i 
Sverige; ett elittänkande. Vissa svenska politiker verkar tycka att vårt 
land inte längre har råd att vänta på framtidens eliter, som i sin tur besitter 
egenskaper som kan föra Sverige framåt. 
Detta tänkande är känsligt för många eftersom ordet elit även innehåller 
en statusfråga. Roland S. Persson skriver att begreppet elitism har kommit 
att bli ett samlingsbegrepp som allmänt anspelar på orättvisa, förtryck, 
privilegier för vissa grupper i samhället, social klassindelning och 
ojämlikhet i största allmänhet.2 
 
Jag har så långt jag kan minnas menat att alla barn kan vara begåvade 
men när jag fördjupade mig inom ämnet så insåg jag hur slarvigt 
begreppet begåvning används. Det jag menar i mitt arbete, då jag 
använder begreppet begåvade elever, är de elever som har lätt för sig i 
skolan. Då menar jag inte inom något specifikt ämne utan begåvningarna 
håller sig inom ramarna för de sju intelligenserna som presenteras senare. 
 

                                        
1Annorlunda land, särbegåvningens psykologi, s.11. Roland S. Persson 1997. 
2 Annorlunda land, särbegåvningens psykologi, s.15. Roland S. Persson 1997. 
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Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka som lärare anser är begåvade 
elever och om de i så fall anser att begåvade elever behöver särskild 
undervisning och/eller om vi ger våra begåvade elever särskild 
undervisning. 
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Centrala begrepp 

1.1 Begåvning 

Det går inte att beskriva exakt hur en begåvad människa är eller vilka 
specifika egenskaper hon besitter men det jag kommit fram till under 
mina litteraturstudier är att alla individer är mer eller mindre begåvade. 
Det finns nämligen en mängd olika definitioner på begreppet begåvning 
och bara genom att nämna ett par stycken kan man se att definitionerna 
skiljer sig ganska markant i vissa fall. I USA syftar man på den grupp 
elever som visar osedvanlig förmåga inom vissa erkända områden och i 
Kanada menar man exceptionella barn. I Kina talar man om supernormala 
barn.3 I Sverige har jag funnit bl a dessa definitioner på begåvad: 
 
Begåvade människor är personer som bl.a. kan tillgodogöra sig högre 
utbildning och lyckas väl i det yrke de väljer.4 
 
Begåvad, en beteckning för någon med en enastående förmåga. 
Särbegåvning, begreppet begåvning är allmänt men det finns en grupp 
individer som på olika sätt är exceptionella till sin anpassnings- eller 
prestationsförmåga. 5 
 
Begåvad: intelligent, talangfull, utrustad med gott förstånd, klok, skärpt.6 
 
Begåvade barn: Elever med ovanliga kunskaper och hög inlärnings- 
förmåga. Extra skärpta elever.7 
 
 
 
 

                                        
3 Annorlunda land, särbegåvningens psykologi, s.44. Roland S. Persson 1997. 
4 Begåvade barn i skolan, duglighetens dilemma? s. 26, Gunilla O. Wahlström 1995. 
5 Annorlunda land, särbegåvningens psykologi, s.43. Roland S. Persson 1997. 
6 Bonniers synonym lexicon 1991. 
7 Skolporten.com- för skolans lärare, ledare och politiker, nr 7, 1999-04-16. (Källa: Dagens Nyheter) 
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Litteraturgenomgång 

4.1 De sju intelligenserna 

Det finns inte och kan inte heller finnas, en enda obestridlig, allmänt 
accepterad lista över mänskliga intelligenser men enligt Gardner besitter 
alla människor någon typ av särskild förmåga, eller ”intelligens”8. Jag 
kommer att ge en kort beskrivning av de sju intelligenser Gardner 
studerat. 

1.1.1 Lingvistisk intelligens 

Förmågan att använda ord ändamålsenligt, antingen muntligt eller 
skriftligt. Intelligensen omfattar förmågan att behärska syntaxen eller 
språkets struktur, fonologin eller språkets ljud, semantiken eller 
betydelsen av språket och den pragmatiska dimensionen eller praktiska 
användningen av språket.  

1.1.2 Logisk-matematisk intelligens 

Förmågan att använda siffror ändamålsenligt och resonera logiskt. 
Intelligensen omfattar känsla för logiska mönster och sammanhang, 
förklaringar och analyser, funktioner och andra liknande abstraktioner. 

1.1.3 Spatial intelligens 

Förmågan att uppfatta den visuella-spatiala världen exakt och att kunna 
förändra denna värld. Intelligensen omfattar känsla för färg, linje, 
mönster, form och förhållandet mellan dessa olika element. Intelligensen 
innefattar förmågan att visualisera, att grafiskt åskådliggöra visuella eller 
spatiala idéer och att orientera sig korrekt i tre dimensioner. 

1.1.4 Kroppslig-kinestetisk intelligens 

Förmågan att skickligt använda hela kroppen för att uttrycka tankar och 
känsor och att skickligt använda händerna för att framställa eller förändra 
föremål. Speciella fysiska färdigheter som koordination, balans, 
fingerfärdighet, styrka, smidighet och hastighet ingår i denna intelligens. 
 

                                        
8 De sju intelligenserna, Howard Gardner, 1983.                
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1.1.5 Musikalisk intelligens 

Förmågan att uppfatta, urskilja olikheter, omforma och uttrycka alla 
sorters musik. I intelligensen ingår känsla för rytm, tonhöjd, melodi och 
klangfärg hos ett musikstycke. Personen kan ha en ”kroppslig” förståelse 
för musik - total, intuitiv -   en ”formell” förståelse - analytisk, teknisk - 
eller bådadera. 

1.1.6 Interpersonell intelligens 

Förmågan att uppfatta och urskilja skillnader och förändringar i humör, 
avsikter, bevekelsegrunder och känslor hos andra människor. Förmågan 
kan innebära känslighet för ansiktsuttryck, röstlägen och gester. Personen 
kan skilja mellan många olika sorters interpersonella signaler och 
förmågan att i rätta stunden svara på dessa signaler på ett lämpligt sätt. 

1.1.7 Intrapersonell intelligens 

Personen har mycket god självkännedom och förmågan att handla på ett 
lämpligt sätt med hjälp av denna kunskap om sig själv. Man har en riktig 
bild av sig själv – sina starka och svaga sidor . Man är medveten om sin 
egen sinnesstämning, sina avsikter, bevekelsegrunder, sitt temperament 
och sina önskningar, samt att man har förmåga till självdisciplin och 
självanalys. 

1.2 Lpo 94 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, i detta fall grundskolan, 
kan man tolka beskrivningarna om elever med särskilda behov på en hel 
del olika sätt. I Lpo 94 finns de mål lärare och elever ska uppnå 
tillsammans samt riktlinjer för alla anställda inom skolväsendet.  
 

”Läroplanen skall styra skolan och innehåller bindande 
föreskrifter för dess verksamhet. Läroplanen uttrycker därmed 
vilka krav staten ställer på skolan. Läroplanen uttrycker också 
vilka krav och förväntningar elever och föräldrar kan ha på skolan 
och vilka krav skolan ställer på eleverna.” (s.2) 

 
Det är viktigt att elever i grundskolan får samma möjligheter till en god 
utbildning och att elever med särskilda behov uppmärksammas och ges 
stöd. 
 

”Alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning och, 
inom varje skolform, få en likvärdig utbildning. I utbildningen skall 
hänsyn tas till elever med särskilda behov.”  (s.2) 
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I läroplanen menar man ändå att ”en likvärdig utbildning” inte bör tolkas 
som att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 
skolans resurser ska fördelas lika. Undervisningen ska anpassas till varje 
elevs behov och förutsättningar. 

 
”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 
kan undervisningen aldrig göras lika för alla.” (s.6) 

 
Eleven ska ta ett eget ansvar för sin utbildning samtidigt som skolan ska 
väcka elevens intresse för olika uppgifter och uppmärksamma olika 
förmågor bland eleverna. 
 

”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och att växa med 
sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. En 
harmonisk bildningsgång omfattar inslag av såväl manuellt som 
intellektuellt arbete.” (s.8) 

 
Alla elever har rätt till att få stimulans inom grundskolans ramar. Eleven 
ska visa repekt och förståelse för den kunskap som tillämpas i skolan. Det 
är upp till samtliga anställda och elever på skolan att se till att det finns en 
trygghetskänsla på skolan som gör att individen vill utvecklas. Lärare ska 
ställa krav på eleverna som varken är för höga eller för låga och allmänt 
arbeta för att göra skolan till en god miljö för lärande. 
 

”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. 
Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som 
ger trygghet och vilja och lust att lära. Strävan skall vara att söka 
skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. Varje elev har rätt att i skolan få 
utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter.” (s.8) 
 

Läraren har en mängd viktiga uppgifter och aspekter som han/hon måste 
ta hänsyn till enligt läroplanen. Frågan är hur det fungerar i verkligheten. 
Hinner en lärare med alla dessa krav?  

”Läraren skall utgå från varje enskild elevs särskilda behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stimulera, handleda 
och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter och organisera 
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och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga samt upplever att kunskap är meningsfull och att 
den egna kunskapsutvecklingen går framåt. (s.12) 

 
Läroplanen markerar tydligt att elevens utbildning i grundskolan ska vara 
värdefull och kännas viktig för eleven. Alla mål och uttryck från 
läroplanen kan dock anses vara diffusa för den som inte är tillräckligt 
insatt i skolans praktik. 
 

”Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan.” (s.15) 
 
Frågan är vad ”hög kvalitet” egentligen innebär men jag kan tänka mig 
att det åtminstone ger föräldrar, elever och lärare rätt att ställa krav på den 
svenska grundskolan.  

1.3 Läroplaner för begåvade barn 

Särskilda läroplaner för begåvade barn är något som är verklighet i 
många andra länder, bland annat i USA. Dunn, Dunn & Treffinger har 
forskat om läroplanernas konsekvenser i USA och kommit fram till de 
fördelar och nackdelar som en särskild läroplan för begåvade barn kan 
leda till. 9 

1.3.1 Fördelar 

En särskild läroplan för begåvade barn leder till en ökad medvetenhet 
bland lärare och administratörer. Istället för att enbart respektera 
individuella skillnader förstod man att de begåvade eleverna behövde 
stimulans. Denna läroplan gjorde också att det blev plats för nyskapande 
och förändringar i undervisningsplanerna och därmed även fler och nya 
utbildningsmöjligheter för lärare.  
Lärarna har numera fått möjligheter att utbilda sig i inlärningsstilar, 
tankefärdigheter, undervisningsstrategier för smågrupper och sätt 
att anpassa undervisningen till elevernas individuella skillnader. 
 
Det finns en hel del myter om begåvade barn och deras egenskaper och 
behov. Tack vare läroplanen har de flesta myterna om duktiga elever 
försvunnit. Exempel på dessa myter är att intelligenta elever inte behöver 
någon hjälp och om eleverna blir snabbt klara med en uppgift ska de tyst 
vänta in de andra. Tron att alla i klassen ska arbeta på samma sätt och 

                                        
9 Alla barn är begåvade – på sitt sätt, Dunn, Dunn & Treffinger, 1992. 
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med samma uppgift har förändrats och det är inte längre självklart att 
begåvade elever får de bästa betygen på alla prov och uppgifter. 10 

1.3.2 Nackdelar 

Finns det fördelar existerar det naturligtvis även nackdelar med denna 
speciella läroplan för begåvade elever. Allmänheten har fått en begränsad 
uppfattning om begåvning. Skolan fokuserar på barnets IQ i stället för att 
ta tillvara på dess förmågor. 
 
Allt hänger på elevernas provresultat och istället för att fokusera på 
barnens behov inriktar sig skolan nästan enbart på deras prestationer. 
Skolans anställda ställer frågan om vem som är begåvad och vem som är 
mindre begåvad. Det blir helt enkelt en överdriven fokusering på 
urvalsprocessen. Undervisningen ges till ett visst procenttal av alla elever, 
då dessa enligt IQ- mätningar anses vara begåvade och därför ska ha 
särskild undervisning.11 

1.4 Utländska skolors satsningar på begåvade elever 

Många andra länder har en särskild inlärningspedagogik utvecklad för 
både svag- och starkpresterande elever i grundskolan. Vissa länder, 
exempelvis Tyskland och Österrike har inte ens en gemensam grundskola 
för alla på det sätt som vi har i Sverige. Jag kommer att berätta om 
Englands och Tysklands skolsystem samt visa på drastiska skillnader i 
länder utanför Europas gränser. 

1.4.1 Tyskland (och Österrike) 

Skolsystemet: Eleverna går i en gemensam skola, den så kallade 
grundskolan, från sex till nio års ålder. Därefter delas de upp, i samråd 
med lärare och föräldrar, i två olika skolor; die Hauptschule och das 
Gymnasium. Die Hauptschule kan ses som yrkesförberedande medan das 
Gymnasium är en traditionell skola för den begåvade eliten, ca 30% av 
årskullarna läser där. För att studera vidare på universitetet krävs en 
examen från gymnasiet. Lärarna som undervisar på gymnasiet har själva 
utbildning från universitetet medan lärarna för die Hauptschule är 
utbildade inom en speciell lärarutbildning.12 
 
Satsningar: Dramatiska förändringar har skett sedan Öst- och 
Västtyskland slogs samman. Tidigare hade Östtyskland mycket 
målmedvetet sökt efter särbegåvningar inom ett antal områden. Dessa 

                                        
10 Alla barn är begåvade – på sitt sätt, Dunn, Dunn & Treffinger, 1992. 
11 Alla barn är begåvade – på sitt sätt, Dunn, Dunn & Treffinger 1992. 
12 Neue Dreiländerkunde, 3 Auflage, Fritz Joachim Sauer 1997. 
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framgångar skulle visa ett enastående resultat från landet men på stor 
bekostnad av barn och ungdomar. Flera exempel finns att spåra då unga 
idrottare tvingades äta anabola steroider i hemlighet för att uppnå dessa 
fantastiska resultat. 13 Men sedan sammanslagningen ses de särbegåvade 
mer eller mindre som en investering för framtiden, men satsningen skall 
vara frivillig från elevens sida. Den specialpedagogik som skall gälla 
skall utveckla både akademiska och sociala förmågor. I Tyskland vill 
man upptäcka den speciella förmågan så tidigt som möjligt för att kunna 
sätta in rätt stöd för varje elev.14 

1.4.2 England 

Skolsystemet: Det finns en mängd privatskolor i England som är kända 
för att utbilda sk eliter. Men det är inte nödvändigtvis så att de elever som 
läser vid dessa skolor är särskilt begåvade från början. Det är mer så att 
pengar och status styr föräldrarna till att placera sina barn i dessa dyra 
skolor. Det finns dock forskare som lyckats visa att denna skolform inte 
alltid gynnar eleven i det långa loppet, den kan till och med hämma 
elevens emotionella utveckling.15 
 
Satsningar: Dessa privatskolor går mer under namnet ”sociala elitskolor” 
och det finns ett motstånd bland allmänheten att erkänna de 
särbegåvningar som finns inom den engelska grundskolan. Under de 
senaste femton åren har forskare, lärare och föräldrar ideellt satsat på att 
sprida information och kunskap till allmänheten. Detta har gjort att  
utbildningsdepartementets skolinspektörer insett att inte tillräcklig 
stimulans ges till särskilt kapabla barn i de flesta normalskolorna. Det 
finns nu en officiell skolpolitisk policy som omfattar både 
inlärningssvaga och inlärningsstarka under ämnet specialpedagogik.16 
 
Enligt en artikel i Skolporten.com ökar klassklyftorna allt mer i 
Storbritannien. Sedan början av 80-talet fanns nämligen ett system kallat 
”assisted places”. Systemet, som infördes av Margaret Thatcher, gick ut 
på att regeringen finansierade skolavgifter för begåvade men fattiga barn 
som ville studera på landets privatskolor. Tony Blair har nu avskaffat 
denna sponsring.17 

                                        
13 Annorlunda land, särbegåvningens psykologi, Roland S. Persson 1997. 
14 Annorlunda land, särbegåvningens psykologi, Roland S. Persson 1997. 
15 Children and emotion. The development of emotional understanding, P.L. Harris 1989. 
16 Annorlunda land, särbegåvningens psykologi, Roland S. Persson 1997. 
17 Skolporten.com, Klassklyftor ökar i Storbritannien, 010718, (Källa: TES on-line 990611). 
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1.4.3 Länder utanför Europa 

Kina har under 20 år haft särskilda program för barn med exceptionella 
talanger. Dessa program har motiverat mängder av barn och ungdomar att 
satsa på den akademiska utbildningen men svårigheterna består i att hålla 
dem kvar i landet efter att de har gjort sina framgångar.18 
På 20-30 institutioner runt om i Kina finns elitprogram vid speciella 
skolor. Ett litet antal personer antas till denna skola där eleverna lär 
genom lek och har en kortare skolvecka än de normala eleverna. De 
begåvade barnen lär sig trots detta på fyra år lika mycket som elever i de 
vanliga kinesiska skolorna behöver åtta år för att lära sig. 
Att det är så svårt att hålla dessa människor kvar i landet kan bero på att 
det är näst intill omöjligt att ta sig upp på karriärsstegen inom de 
kinesiska företagen. Man måste uppnå en viss ålder för att kunna få en 
bra position i sitt yrke. 
 
Andra länders specialpedagogik som kan vara intressant att jämföra med 
Sveriges är bl a Nigerias och Brasiliens. Med specialpedagogik menar 
jag den pedagogik svenska skolan samt andra länder använder för elever 
med särskilda behov. Båda dessa länder har en specialpedagogik med 
inriktning mot både svag- och starkpresterande. Detta saknar Sverige 
trots att vi har en av de högsta utbildningskostnaderna i hela världen för 
våra elever. En svensk elev kostar enligt SCB 50 000 kronor per år medan 
Nigeria och Brasilien bara betalar 97 respektive 370 kronor per år och 
elev.19 Uppgifterna gäller för år 1988. 

1.5 Friskolor-privatskolor-elitskolor 

1.5.1 Friskolor 

Fristående skolor finns utanför det offentliga skolväsendet i Sverige. En 
sådan skola har alltså en annan ägare än de som anordnas av kommun 
eller landsting. Fristående skolor finns på grundskole- och gymnasienivå. 
Även fristående särskolor finns och de är ca 25 till antalet. Läsåret 91/92 
fanns det 90 friskolor och idag har de ökat till ca 350 skolor.  
En fristående skola är öppen för alla men har ibland olika 
intagningsregler. I Sverige finns det även sju internationella skolor som 
får statsbidrag. Dessa skolor är främst avsedda för elever som bara ska 
vistas i landet en kortare tid. 
Av landets alla elever går ca 3% i en fristående skola. 20 

                                        
18 Skolporten.com, Kina ifrågasätter elittänkandet, 010718, (Källa: The Nikkei Weekly 990827). 
19 Annorlunda land, särbegåvningens psykologi, Roland S. Persson 1997. 
20 Skolverket: Fakta om fristående skolor I Sverige, 010326. 



11  

1.5.2 Privatskolor 

Privatskolor är en typ av fristående skolor. Den mest kända privatskolan i 
Sverige är förmodligen Lundsbergs skola, grundad 1896 av William 
Olsson och belägen i  Värmland. Lundsbergs skola är en internatskola för 
både flickor och pojkar där, enligt Lundsbergs hemsida, ”individen, 
tryggheten och en bred social kompetens står i centrum”. Skolan har 
satsat mycket medvetet på praktisk ledarskapsutveckling, ett utökat 
samarbete med näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och 
högskolor. Lundsbergs skola har utbildning på högstadiet, gymnasiets 
program för naturvetenskap, samhällsvetenskap samt International 
Bacculereate (IB) och har sammanlagt ca 300 elever på dessa stadier. 
Som elev på Lundsbergs skola är du garanterad högre studier och en 
framtida yrkeskarriär. Skolan anser sig själv vara en investering för 
framtiden.21 
 
Flertalet av de mest överklassbetonade friskolorna är relativt gamla och 
två kategorier är överrepresenterade, överklassbarn och invandrarbarn. 
Med invandrarbarn menas här mer väl etablerade invandrargrupper.22 
Med detta menas elever som är födda i Sverige och som har en förälder 
som även denne är född i Sverige. 

1.5.3 Elitskolor 

Det finns än så länge i Sverige ingen uttalad elitskola men elitklasser 
prövas i Stockholm. Om man söker ordet elitskola på Internet så hänvisas 
man till Lundsbergs skola i Värmland. En skola kan ses som en elitskola 
då man garanterar att eleven ska lyckas och gå ut skolan med bra betyg. 
Något som är gemensamt för många av de sk privat/elitskolorna som 
finns, i Sverige och utomlands, är terminsavgifterna och/eller kraven på 
bra betyg. Detta skiljer en elitskola från den kommunala skolan. En 
kommunal skola kostar ingenting och eleverna ska nå kunskapsmålen 
men det är inget som garanterar att de gör det. 
 
I en elitskola är det tänkt att de begåvade eleverna ska gå men om man 
ser exempel från utländska skolor så är det inte alltid så. I England är det 
många rika barn som i stället hamnat på dessa ”elitskolor”. Tanken med 
en elitskola är dock att ge de begåvade och ”extra skärpta” eleverna en 
chans att bli stimulerade då detta inte anses ske i en statlig skola. 
 

                                        
21 Lundsbergsskola.se, 010720. 
22 Pedagogiska magasinet, Donald Broady- Gymnasieskolan och eliterna, 010411. 
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1.6 Debatten om begåvade elever och elitskolor i Sverige 

De senaste tre åren har det varit en intensiv politisk diskussion om 
elitskolor och begåvade elever och vad som ska göras för att stimulera 
denna grupp av elever. Debatten har varit synlig för allmänheten genom 
Internet, pedagogiska magasin samt dags- och kvällstidningar. Vissa 
partiers åsikter skiljer sig ganska markant och båda sidorna får stöd från 
olika forskare och undersökningar (se nedan). Debatten handlar 
egentligen om huruvida särskilt begåvade barn behöver extra stöd i 
undervisningen eller inte. 
 
Roland S. Persson, docent i psykologi vid Lärarhögskolan i Jönköping, 
menar att elever med ovanliga kunskaper och hög inlärningsförmåga 
diskrimineras i Sverige. Han hävdar även att ”lärarna står som 
handfallna inför elever med extra begåvning och låtsas därför som om de 
inte finns.”23 Persson menar vidare att skolan inte är till för de ovanligt 
duktiga. Med dessa syftar han på de elever som är först färdiga och som 
ständigt förvånar sina lärare med ovanliga kunskaper, idéer, 
lösningsförslag och insikter. 
 
Sedan mitten av nittiotalet finns en rekommendation från Europarådet om 
att medlemsländerna bör lagstifta om rätt till stöd för extra begåvade 
elever. Denna rekommendation rimmar dock illa med Sveriges attityd 
menar Roland S. Persson:      
”Vår kultur bygger på gruppen och gillar inte personer som utmärker sig 
för mycket.”  
Dessutom har både socialdemokrater och liberaler länge drivit en 
jämställdhetspolitik som ju är riktad nedåt och då kan man ju inte 
särbehandla begåvningar.  24   

1.6.1 Partiers åsikter  

Debatten om begåvade elever blev intensiv omkring år 1999 och de 
borgerliga partierna och socialdemokraterna började kritisera varandras 
åsikter. Den politiker som uttryckt sig mest provokativt genom dessa tre 
år är skolborgarrådet Jan Björklund (fp) och jag har följt en del av hans 
publicerade åsikter under denna period och tar här upp en del av de 
artiklar som skrivits under denna tid. 
 
En socialdemokratisk talesman menar att ”urval som bygger på duktighet 
leder till att barn med olika bakgrund och förutsättningar aldrig möts”. 

                                        
23 Skolporten.com, Ge begåvade barn stöd! , 990416 (Källa: Dagens Nyheter). 
24 Skolporten.com, Ge begåvade barn stöd! , 990416 (Källa: Dagens Nyheter). 
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Samtidigt vill de borgerliga partierna i Stockholm så snart som möjligt 
satsa på de begåvade eleverna genom att skapa högstadieklasser där 
tempot är högre än i en vanlig klass och lärarna specialutbildade. Detta, 
menar skolborgarrådet Jan Björklund, skulle stimulera de skärpta 
eleverna, samtidigt som det ger alla rätten att studera i sin egen takt.25 
Eva Johansson (s) i riksdagens utbildningsutskott anser att tanken på att 
välja ut några studenter som man kallar de mest begåvade eleverna och 
sedan ge dem de bästa lärarna är absurd och att den strider mot de 
grundläggande värderingar som de flesta är överens om.26 
 
Hösten år 2000 startade profilklasser i matematik och naturorienterande 
ämnen vid åtta kommunala skolor och nu går Jan Björklund vidare med 
att elever skall kunna få slutbetyg före årskurs nio och därmed ha rätt till 
att lämna grundskolan och börja på gymnasial nivå tidigare. Alla slutmål 
ska dock vara uppnådda men Björklund menar att de fasta 
åldersindelningarna måste luckras upp. Han säger vidare att Sverige inte 
har råd att slösa med begåvningar, att ”alla har rätt att få tugg-
motstånd”.27 
 
Oppositionsborgarrådet Erik Nilsson (s) håller med om att man skall lyfta 
fram de begåvade eleverna men anser att det borde gå att hitta utmaningar 
till dessa elever inom grundskolans ram. Han tror inte heller att det blir 
någon större efterfrågan på att gå före sin egen årskull. 25 
Inte heller ordföranden i Lärarförbundet, Christer Romilson, tror riktigt 
på Stockholms stads planer. Han menar att vi ska diskutera en flexiblare 
gräns mellan olika skolformer men att Björklunds idéer verkar vara lite 
extrema: 
”Elever som är extra studiemotiverade ska självklart stimuleras i skolan, 
likaväl som elever med svårigheter ska få extra stöd.” 25 

1.6.2 Skolor för särskilt begåvade 

I en artikel i Aftonbladet, maj 2001, används uttrycket ”skolor för 
snillen” och begreppet elitskolor börjar formas i Stockholm. Jan 
Björklund föreslår särskilda skolor för begåvade i form av elitskolor, där 
eleverna kan läsa in årskurserna så snabbt de själva vill och klarar. Om de 
vill ska de dessutom kunna plugga hemma och bara komma till skolan för 
idrott och musik. Eftersom eleverna kan studera i sin egen takt innebär 

                                        
25 Svd.se, Elitklasser kritiseras av socialdemokrater, 990430. 
26 Svd.se, Elitklasser kritiseras av socialdemokrater, 990430. 
27 Svd.se, Särbegåvade ska få sluta tidigare, 010307. 
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förslaget att de kan få hoppa över årskurser och i extremfall kan det bli så 
att en elev tar sin universitetsexamen redan i gymnasieålder. 
 
Lärarnas Riksförbunds ordförande Tomas Johansson är till viss del 
positiv till förslaget och menar att elevers förutsättningar ska kunna 
påverka deras studier. Han får medhåll från oppositionsrådet Lars Rådh 
(s), som dock oroar sig för att segregationen och klyftan bland eleverna 
kommer att öka. Både Johansson och Rådh menar att även de svagare 
eleverna måste få mer tid och stöd och att vissa, i stället för att hoppa 
över årskurser, kan behöva ett extra år.28 

1.6.3 Eliter på gymnasienivå 

Donald Broady, professor i pedagogik vid lärarutbildningen vid Uppsala 
universitet och ledare för forskningsgruppen för utbildnings- och 
kultursociologi, har gjort en undersökning om den ökade variationen 
inom skolväsendet och kan konstatera att de sociala skillnaderna i skolan 
har ökat. 29 Undersökningen om skolans utveckling är gjord under 1990- 
talet och omfattar en tioårsperiod. 
 
Eliter och begåvade elever är inte självklart samma sak men för många 
tror jag att de begåvade eleverna förknippas med elitskolor. 
 
Broady menar att de viktiga förändringarna gäller relationer mellan 
sociala grupper. Att vi har en gemensam grundskola beror på att det anses 
vara nyttigt att samhällsklasserna möts. Enligt Broady tjänar de 
underpriviligerade på en skola där även överklassen tvingas placera sina 
barn, eftersom en sådan skola aldrig tillåts bli alltför dålig. Många eliter, 
enligt Broadys definition, mer bemedlade grupper i samhället, har vunnit 
på den ökade variationen då de besitter den orienteringsförmåga som 
krävs för att överblicka de många vägarna för att ta sig fram i livet. 
Fristående skolor är ett attraktivt alternativ för eliterna och så är även de 
profilerade utbildningarna vid de kommunala gymnasieskolorna. Vad 
som är intressant i undersökningen är att många sk eliter verkar föredra 
de profilerade utbildningsalternativen inom den kommunala skolan 
framför friskolor. Det verkar även, som på många välkända skolor 
utomlands, bli viktigare att ha läst vid en ansedd skola än att gå ut med 
bra betyg. 
 

                                        
28 Aftonbladet.se, Skolor för snillen, 010524. 
29 Följande stycken är, då inget annat anges, hämtade ur: Pedagogiska magasinet, Donald Broady – 
Gymnasieskolan och eliterna, 010411. 
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Vidare kan det, enligt Broadys undersökning, ge påtagliga konsekvenser 
när man låter betyg i stället för bostadsadress bestämma var man ska läsa 
vidare på gymnasiet. Höstterminen 2000 lät man skolframgång i stället 
för geografisk placering styra valet av gymnasieskola i Stockholm. Detta 
gjorde, menar Broady, att de som bodde i områden med förtursrätt till sk 
elitskolor drabbades hårt.  
Som det är nu styr betygen och/eller pengarna det mesta när det gäller val 
av framtida utbildning och debatten lär väl gå vidare om huruvida man 
ska välja ut de sk eliterna så att både deras sociala kompetens och 
kunskapsmässiga utveckling gynnas. 
 
Det har gjorts många undersökningar bland begåvade barn för att man ska 
få reda på  vad som är bäst för dem. Det finns nästan lika många 
slutsatser och alla kan finna något som stöder deras åsikt eller synsätt. 
Det enda de är överens om är att särskilda insatser för exceptionellt 
akademiskt särbegåvade elever på det hela taget är välbehövliga och 
förmånliga. 30 
 
 

                                        
30 Begåvade barn – myt och verklighet -, Ellen Winner, 1996. 
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Forskningsfrågor 

Under mina studier och mitt fördjupande i detta ämne undrar jag följande: 
 

1. Vad innebär begreppet begåvning och begåvade elever för 
lärare? 

2. Behöver begåvade elever särskild undervisning? 
3. Ger lärare begåvade elever särskild undervisning? 

 

1.7 Metod 

Jag hade redan från början bestämt mig för att göra en undersökning 
bland ett antal lärare i grundskolan. Allt låter till en början så enkelt med 
elitskolor och satsning på begåvade elever men så fort man dyker djupare 
ner i ämnet, inser man att den består av en ganska avancerad och framför 
allt känslig problematik. Jag bad åtta lärare deltaga i min 
intervjuundersökning. Jag valde den kvalitativa metoden eftersom jag 
ville åt lärarnas personliga åsikter i det här ämnet. Enligt Kvale31 är den 
kvalitativa intervjun en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. 
Genom en sådan intervju kan de beskriva sina åsikter och upplevelser 
med egna ord. Jag får dessutom djupare kunskaper i ämnet och kan lätt 
sätta mig in i intervjupersonernas tankar.  
 
Om jag gjort en kvantitativ undersökning hade jag kanske fått raka och 
direkta svar men jag ville träffa lärarna eftersom jag trodde jag skulle få 
ut mer när jag talade om begåvade elever och deras möjliga studievägar. 
Patell, Davidson32 menar att den kunskap man som intervjuare erhåller 
vid en kvantitativ intervju ofta är fragmentiserad medan man genom den 
kvalitativa intevjun har ambitionen att försöka förstå och analysera 
helheter. 
 
Jag visste att alla som jobbar som lärare troligtvis någon gång stött på 
minst en elev som de skulle kunna kalla ” begåvad”. En nackdel med 
denna metod är att intervjusituationen kan bli personlig33 och det kan 
ibland kännas svårt att inte ge kommentarer i diskussionen pga den 
kunskap man själv har. Å andra sidan kan intervjupersonerna öppna sig 
mer då de märker att man är intresserad av utvecklade åsikter. 
 

                                        
31Den kvalitativa forskningsintervjun, S. Kvale, 1997. 
32 Forskningsmetodikens grunder, R. Patell, B. Davidsson, 1994. 
33 Den kvalitativa forskningsintervjun, S. Kvale, 1997. 
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1.8 Urval, uppläggning och genomförande 

Lärarna som jag valde ut kände jag till sedan tidigare. Några har varit 
mina handledare under mina praktikperioder under de fyra år jag studerat 
vid lärarutbildningen i Linköping. Samtliga lärare arbetar eller har arbetat 
på grundskolor i Östergötland. Jag valde dessa lärare eftersom jag tror att 
de känner mig och litar på mig tillräckligt för att lätt kunna öppna sig och 
dela med sig av sina åsikter. 
Jag hade tidigare nämnt mitt intresse för dessa lärare men inte berättat 
syftet med min undersökning. Jag visste att en del av dessa lärare var 
intresserade av ämnet men det enda de fick veta innan intervjun gjordes 
var att den skulle handla om starkpresterande elever eftersom jag sökte 
spontana svar till mina frågor.  
 
Ca tre dagar innan intervjun skulle äga rum skickade jag ett kortfattat 
brev till de berörda lärarna. Intervjuerna spelades in på band och jag har 
själv renskrivit dem på datorn kort efter intervjusamtalen för att komma 
ihåg så mycket som möjligt av stämningar och reaktioner hos 
intervjupersonerna. Efter intervjuerna diskuterade vi kort syftet med min 
undersökning och samtliga lärare var väldigt engagerade i ämnet. 
 
Mina intervjupersoner är i olika åldrar och undervisar på olika 
stadier/ämnen i grundskolan. Jag redovisar dem i tabellen nedan. 
 
Intervjuperson Kön     Ålder        Utbildning       Antal år i skolan 
1 Man 26 Ma/No 4-9, Id 1 
2 Kvinna 50 Lågstadielärare 26 
3 Man 45 Mellanstadielärare 17 
4 Man 28 Ej behörig lärare 4 
5 Kvinna Ca 55 Högstadielärare 32 
6 Kvinna 26 Sv/So 1-7, drama 4 
7 Kvinna 39 Sv/So 1-7 10 
8 Kvinna 24 Ma/No 1-7, bild Praktik 

 

1.9 Metoddiskussion 

Intervjuerna gick mycket bra. Jag kände att intervjupersonerna var öppna 
och ärliga mot mig. Jag kände själv att jag under intervjuerna fick en 
djupare kunskap om ämnet. Det enda som krånglade var när jag skrev 
rent intervjuerna från banden. I vissa fall kunde det vara svårt att höra vad 
lärarna sa, p g a bakgrundsljud eller en något felriktad mikrofon. De flesta 
intervjupersonerna reagerade aningen negativt på att vårt samtal spelades 
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in. Denna känsla verkade dock försvinna efter en stund och därför 
startade jag alltid intervjuerna med att småprata lite om något som inte 
direkt rörde intervjun. 
 
Ingen av intervjupersonerna kände från början till mitt syfte med 
undersökningen och jag tog deras svar som egna och uppriktiga. Jag har 
ingen anledning att tvivla på intervjupersonernas åsikter. Hade jag 
tillsammans med lärarna fört en diskussion om ämnet före 
intervjutillfället tror jag att risken finns att man lätt ändrar eller 
omformulerar sina åsikter. Jag anser därför att det är av största vikt att 
man inte avslöjar sitt ärende innan intervjun.  
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Resultatredovisning 

Jag har valt att sammanfatta de teman jag funnit i intervjusamman-
ställningen under följande punkter eftersom jag finner dessa rubriker mest 
intressanta och relevanta i mitt arbete samt i min redovisning.  
 

• Definition på begåvad elev 
• Upptäckt av begåvad elev 
• Kommentarer till Lpo 94 
• Särskild undervisning av begåvad elev 
• Konsekvenser för begåvad elev utan särskild stöd 
• Funderingar och åsikter om elitskolor/elitklasser 

 
Jag kommer i min redovisning att sammanfatta de åsikter som pekar åt 
samma håll och belysa de exempel som skiljer sig markant från de andras 
svar. Mina intervjupersoner kommer att synas som IP (Intervjuperson) 
1,2,3,4 osv. 

1.10 Definition på begåvad elev 

De flesta lärare ansåg att en begåvad elev är en elev som har en talang för 
någonting utan att den behöver kämpa för det. Ett sorts medfött intresse 
som ”bara kommer och visar sig hela tiden” (IP 5). 
 

”Det ska finnas en talang där till att börja med, som inte är 
framövad. (...) Inte att man lyckas pricka in något utan att man på 
en oförberedd uppgift, i svenska till exempel, ska skriva en 
berättelse på ett givet ämne, och lyckas utveckla den så att det 
funkar hela vägen, att det blir intressant att läsa den, att man 
kommer fram till nån typ av slutsats utan att ha fått det i 
hemuppgift.” (IP 5) 

 
En annan lärare menar att en begåvad elev lika gärna kan vara 
känslomässigt begåvad som ämnesmässigt begåvad. Eleven ser en 
struktur på det han/hon håller på att lära sig och kan med lätthet även se 
lösningen på de problem den ställs inför. 
  
IP 3 hade åsikter som var lite ”bredare” än andra lärares uppfattningar om 
vem som är  en begåvad elev. Han tyckte att en elev som är trygg i sig 
själv, har utstrålning, ork och kraft att vara intresserad av saker är 
begåvad.  
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”En begåvad elev är en sån som utnyttjar relationer till något 
positivt för sin egen del. Denne äger språk och kännedom om 
andra människor och har intresse för andra kulturer och säger inte 
bara sitt utan är nyfiken på olika områden. 

 
En lärare menade liksom Dunn, Dunn & Treffinger att alla barn är 
begåvade men på olika sätt. Hon tyckte det var svårt att ge en definition 
och menade att människan använde begreppet begåvad på ett slarvigt sätt. 

 
(...) Kan vara att du är duktig på nånting, på att teckna, eller 
duktig på matte, men också att du har lätt för sociala relationer 
eller lätt att förstå sammanhang. (IP 6) 

 

1.11 Upptäckt av begåvad elev 

 
IP 1 menade att man kan kommunicera med en begåvad elev på ett helt 
annat sätt än vad man kommunicerar med ”en vanlig elev”. Eleven kunde 
ställa frågor till läraren som gjorde att han uppmärksammade elevens 
begåvning. 
 

”Eleven kom och frågade mig om en massa saker. (...) Han såg 
saker som inte andra såg. Han såg helt enkelt inte så mycket 
problem utan han såg, ungefär som att man säger bil och då ser en 
bil framför sig, och säger vi då x³+ 2 så såg han den här 
logaritmiska kurvan framför sig. Han upplevdes som en begåvning, 
helt klart. Han var så långt fram i sitt tänkande gentemot andra 
elever.”  

 
Majoriteten av lärarna jag intervjuade ansåg att man upptäcker en 
begåvad elev ganska snabbt, på hans/hennes sätt att prata och resonera 
med sina kompisar, läraren och inför klassen samt dennes sätt att vara. 
 

”Det läser man på olika sätt. Bara genom att träffa eleven så ser 
man vad det finns för kapacitet.” (IP 3)  

 
”Det upptäcker man nästan medsamma som man träffar eleven. 
(...) Man förväntar sig att det ska bli nånting stort (av eleven).”  
(IP 5) 

 
En annan lärare menade att en begåvad elev snabbt läser av andra 
människor och situationer.  
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”(...) Förmågan märks även i klassrummet, i kontakten med andra 
barn och hon kan se utanför sig själv, fast hon är så liten. Hon kan 
läsa av läraren också. (...) Hon är drivande i gruppen och vill lösa 
problem.” (IP6) 

1.12 Kommentarer till Lpo 94 

Flertalet lärare tolkade ”elever med särskilda behov” (som det står i Lpo 
94) som de svaga eleverna som har svårigheter med att nå upp till 
kunskapsmålen i läroplanen. Samtliga hade dock en personlig åsikt som 
sade att även de starkpresterande eleverna var elever med särskilda 
behov. 
Många tyckte att det var svårt att hinna med de begåvade eleverna. De får 
oftast sköta sig själva eftersom läraren annars inte kan ge de svaga 
eleverna den hjälp de behöver för att kunna nå målen. De få resurser som 
skolan har räcker inte ens till de elever som har problem med att nå 
målen. 
 

”De begåvade eleverna ska inte behöva göra samma tråkiga 
uppgifter som alla andra ungar utan de ska få börja där de är, på 
sin nivå. Begåvade elever är elever med särskilda behov, de 
behöver stimulans för att gå vidare, självklart. Men sedan att 
hjälpa dem få de här behoven tillgodosedda, där ligger skolan 
efter.” (IP 2) 

 
Två lärare menade att man med ”elever med särskilda behov” i första 
hand syftade på de svaga eleverna. De tyckte båda att det krävs mer jobb 
och tid för att stimulera de svaga än de som verkligen är starka och 
begåvade. 
 

”Ja, då tänker jag kanske mera på de som är lite mindre begåvade. 
De begåvade ska ju också stimuleras, vi ska inte hålla tillbaka eller 
understimulera dem, men det är mycket lättare i sammanhanget 
med begåvade än att försöka få upp nån som egentligen inte har så 
stora gåvor.” (IP 5) 

 
De flesta lärarna tyckte att alla elever har mer eller mindre behov. 
Tolkningen av Lpo 94 kan variera ganska mycket från lärare till lärare 
men flertalet av de lärare jag intervjuat verkar tycka att det är pga 
tidsbrist som de inte hinner uppmärksamma de begåvade eleverna mer än 
andra elever. 
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”Jag har skyldighet att se till att varje elev får det den behöver. 
(...) Jag har inte hämmat elever men ingen elev får ju tillräckligt 
med hjälp, det är ju mer en fråga om att fördela sin tid och då 
högprioriterar man väl inte de här begåvade eleverna men det är 
också så att de klarar sig i högre grad själva.” (IP 3) 

 
En intervjuperson reagerade ganska kraftigt när jag frågade om hur han 
tolkar läroplanens formulering om elever med särskilda behov. 
 

”Tyvärr tolkar jag det som alla andra gör, att särskilda behov är 
underpresterande elever och det är ju där debatten har legat hela 
tiden, det har aldrig fått nån annan betydelse egentligen men 
särskilda behov är ju tvärtom också. (...) Vi ger dem (de 
starkpresterande) inte det stöd de behöver som det är nu. De får i 
princip sitta själva eftersom de jobbar med sitt. (...) Man finns ju 
inte till som handledare, man kommer inte åt dem alls, eftersom 
man håller på och trycker ner de andra stackarna så att de kan 
hålla tyst.”  
(IP 4) 

1.13 Särskild undervisning av begåvad elev 

Majoriteten av lärarna anser att begåvade elever behöver någon form av 
särskild undervisning eller extra stimulans, antingen i form av olika 
grupper eller nivågrupperade lektioner i vissa ämnen. En lärare tycker det 
är viktigt att man inte i och med denna gruppering avgör vilka som är mer 
eller mindre begåvade. 
 

”Det ska inte bli ”där är de som är dåliga, där är de som är bra”, 
utan ”där är de som vill lära sig mer och där är de som nöjer sig 
med G, de som inte tycker att det är så kul”.” (IP 1) 

 
Problemet är att hinna med de elever som behöver extra stimulans. För 
några lärare var ett sätt att hinna med dessa elever att arbeta individuellt 
med varje elev.  
 

”(...) I mitt arbetssätt försöker jag göra rätt så stor plats för 
individuella variationer. En arbetsgång som passar för elever som 
har svårt för att läsa och skriva men som även passar de som är 
oerhört drivna, språkligt och matematiskt. (...) Jag ställer olika 
krav på olika elever.” (IP 3) 

 
IP 4 gjorde klart att han var mycket positiv till att nivågruppera eleverna.  
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”Det ska inte vara nåt fult med att nivågruppera elever. Jag tycker 
det är lika självklart som att det finns olika linjer på gymnasiet att 
läsa. Alla väljer inte natur, eller vad det nu är som är svårt. Då 
hux flux får man chansen att rikta in sig på sitt specialintresse, ta 
bedömning för när man är tillräckligt bra för det här. Jag tycker 
man ska kunna göra det mycket, mycket tidigare.” 

 
En del lärare hade svårt att tänka sig att man skulle bilda speciella skolor 
eller klasser för begåvade elever. Det får bli den vanlige lärarens uppgift 
att se till att de får den stimulans de behöver i den vanliga skolvardagen. 
De ansåg att det är nyttigt för de begåvade att möta olika typer av 
människor.  
 

”Jag tycker inte att det skulle vara så nyttigt för en ung människa 
att känna sig så där utvald, priviligerad och lära sig se ner på alla 
de som är dumma. De ska ju leva i samhället sen så de behöver 
tampas med alla och sen är det andra som kanske har glädje och 
nytta av att de finns också.” (IP 5) 

 

1.14 Konsekvenser för begåvad elev utan särskilt stöd 

Samtliga lärare som ansåg att en begåvad elev behöver särskild 
undervisning menade att eleven riskerar att bli skoltrött om den inte får 
den stimulans den behöver.  

 
”Om man bara gör saker som man kan hela tiden så uppfattar man 
det aldrig som kul, man behöver ha lite motstånd.” (IP 1) 

 
Flera lärare tror att eleven tappar lusten att utvecklas om den inte får möta 
utmaningar. Risken finns att eleven tröttnar och då stagnerar. 
IP 4 uttrycker sin frustration över att tiden inte räcker till för att handleda 
de begåvade eleverna. 
 

”Skoltrötta blir de (...) Det är självklart när de gör grejer de kan. 
Det är väl det man lider mest av tycker jag som lärare, att titta på 
och se att nu har den här killen tråkigt men vi måste ändå för det 
finns inte utrymme eller min tid räcker inte till att göra nånting 
extra.” 

 
En lärare menar att om det är en riktigt begåvad elev kan han eller hon 
söka sin stimulans eller få uppgifter, eftersom det egentligen finns 
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möjligheter för dem att gå vidare om de har språk eller matte som ”sin 
begåvning”. 
 

”De kan i princip gå hur långt som helst, även om de har 
gemensamma stunder med klassen.” (IP 5) 

 
Denna lärare, tillsammans med IP 7 finner att en begåvad elev, såsom alla 
andra elever, ska ta del av den undervisning som ges inom den svenska 
grundskolans ramar. Det är upp till den vanlige läraren att se till att alla 
elever får den stimulans de behöver. Begåvade elever ska inte undervisas 
på något särskilt sätt utan det är viktigt för dem att de får möta alla typer 
av människor. 
 

”Vi har ju elevens val och andra former, olika saker man väljer i 
den vanliga undervisningen där man får möjligheter att utvecklas. 
Men det är inte samma sak som att de har de helt bra, visst kan 
man göra det bättre, precis som man kan göra det bättre för de 
svaga eleverna.” (IP 7) 
 

1.15 Funderingar och åsikter om elitskolor/elitklasser 

De flesta lärarnas åsikter om elitskolor och elitklasser var kopplade till 
deras politiska grundsyn. Ordet elitskolor väckte inte särskilt positiva 
känslor och endast två av de intervjuade lärarna ansåg att elitskolor av 
någon form absolut borde införas.  
 

”Som jätteröd människa så anser jag att de har fel ändå. Jag köper 
att alla måste erbjudas möjligheten att nå målen men taket måste 
bort, för nu ligger det ett tak på; ”hit ska ni komma men stick inte 
upp!” Det ska finnas ett golv; ”det här är det minsta ni ska kunna” 
och det ska alla erbjudas. (...) Så elitskolor- ja. Massor, det tycker 
jag. Men sen beror det på vart medlen till sånt kommer, det kan ju 
alltid diskuteras.  
(...) Kan vi nånsin få nivågruppera matteelever så skulle jag vara 
jätteglad.”   (IP 4) 

 
Intervjuperson 8 hade konkreta förslag på hur hon tycker att man kan 
undervisa extra begåvade elever. Hon har en ganska bred syn på 
begåvning och grundar sina förslag i de sju intelligenserna. 
 

”Ja, jag tycker man ska införa någon form av elitklasser. På det 
viset att de begåvade eleverna kanske kan åka iväg två dagar i 
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veckan för att få göra andra utmanande saker. Jag tycker dock det 
är viktigt att ha dem i klassen den mesta tiden. Jag skulle vilja att 
man tog tillvara på alla begåvningar, om man ser till de sju 
intelligenserna, och utveckla dem i både sociala och 
kunskapsmässiga sammanhang. Det är en bra idé att försöka ta 
tillvara på våra begåvningar, det är konstigt att den inte har 
utvecklats förrän nu.” (IP 8) 

 
Övriga lärare hade starka åsikter om elitskolor och allt vad det kan 
innebära. De flesta lärarna trodde att det kunde vara mindre bra för en 
begåvad elev om han/hon placerades i en annan sorts skola eller fick 
hoppa över klasser för att få extra stimulans. Det finns olika typer av 
begåvade människor och därför kan eleverna må bra av att vara i samma 
skola som sina klasskamrater. 
 

”Jag vill ju naturligtvis inte att de begåvade eleverna ska hindras 
på något sätt eller att de ska finnas till i klassrummet för att höja 
de andras begåvning. Man ska ju se till att de inte blir hindrade 
men samtidigt tror jag att det är större fara med att bilda 
elitgrupper på något sätt. De som är riktigt sympatiska och 
fungerande, de tar säkert ingen skada av en sådan elitgrupp, de 
klarar sig säkert. Men det finns ju olika sorter bland de begåvade 
också, det kan säkert finnas ganska många som kan ta skada av att 
vara isolerade. (...) Jag tycker den sociala biten är väldigt viktig 
också. 
Jag känner mig inte särskilt positivt inställd till elitskolor, det gör 
jag inte. Men jag kanske kan tänka mig att man kan välja mer, få 
fler valmöjligheter. Kanske redan i grundskolan när de har blivit 
lite äldre. (...) Att de får utlopp för sin begåvning men att de går 
kvar i grundskolan.” (IP 5) 

 
Eftersom samtliga lärare är positiva till att de begåvade eleverna ska 
stimuleras, är det många som har förslag på hur de kan få stimulansen i 
grundskolan. Det är flera lärare som förknippar tanken på elitskolor med 
de privat- och friskolor som finns och som blir allt vanligare i Sverige. 
 

”Elitskolor vet jag inte riktigt om jag vill ha, eftersom, det 
återspeglar ju då samhället i stort. (...) Det går ju mot en 
privatisering och då blir det mer och mer pengar i privatskolorna 
och de normala skolorna kommer att få mindre och mindre pengar. 
Däremot skulle jag kunna tänka mig att man har vanliga skolor 
med olika nivåer på klasser i stället. Så att man lägger ner mer tid 
på de begåvade och ger dem mer stimulans. Och i den formen 
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kanske har samma utsträckning på undervisningen men man 
kanske har det på en högre nivå. Att ha en elitskola, det innefattar 
så mycket mer än att höja nivån på stimulansen.” (IP 1)  

 
En lärare uttryckte sina tankar om Sveriges framtid. Samtidigt är hon 
absolut inte för en elitskola. Begreppet väckte många frågor om vem som 
skulle gå i dessa skolor och om barnen verkligen skulle få välja själva 
eller om det blir föräldrarnas önskan att placera sina barn i en sådan 
skola.  
 

”Det här handlar ju om vad man har för grundsyn och det är inte 
min grundsyn. Jag tycker inte att man ska dela upp barnen så att 
det blir en elit. Visserligen saknar Sverige idag ungar som kanske 
blir de här människorna med mycket kunskap och vi behöver dem. 
Det ska inte vara det här slätstrukna men skolan idag är inte 
slätstruken. Vi får fram de här topparna även i en vanlig klass. 
Absolut ingen elitskola. Nej, pga politiska värderingar. Jag tror 
inte på sånt. (...) Men vi får inte glömma att vi behöver specialister 
idag. Jag tror att det satsas mer i andra länder än vad det görs i 
Sverige. Men det hänger ju på oss som jobbar i skolan.” (IP 2) 

 
 
IP 3 menade att elitklass innebär ett negativt begrepp för honom men att 
han kunde acceptera vissa gränsfall, exempelvis musikklasser, där elever 
med rätt så goda förutsättningar samlas och skapar en stimulerande miljö. 
Han anser dock att elever som har problem med att nå kunskapsmålen är 
mer angelägna.  
 

”Jag värnar inte eliten, min sympati ligger hos de som jag måste 
hjälpa att nå målen. De elever med förutsättningar klarar sig hur 
det än går, om de inte blir kränkta väldigt tidigt. Vår skola är 
väldigt jämlik, jag är för den socialdemokratiska synen på 
grundskolan. Det ska vara en inskolning i hur svenska barn ser ut, 
inte någon slags odling av speciella barn.”  

 
Han uttryckte även en viss oro över att svenska samhället formas efter 
homogena grupper och menade att detta inte är en bra miljö att växa upp 
i. 
 

”Jag tror på en klass där det finns alla grader, jag tror också att 
begåvade barn behöver se att andra barn inte har det lika lätt, det 
är väldigt viktigt. Jag är lite oroad över den här fri- och 
privatskoleutvecklingen i Sverige, där man samlar en ambitiös 
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grupp i en skola och en begåvad grupp i en annan skola och en 
ekonomiskt gynnad grupp i en tredje skola. Jag tror inte att det är 
en bra miljö att växa upp i. Alla barn behöver se att det finns alla 
sorters barn med olika förutsättningar. Det finns inget rättvist 
samhälle. Det är så få miljöer i det svenska samhället där vi 
faktiskt har mixat från alla olika samhällsgrupper.  
Jag är inte anhängare av någon elitskoleutvekling. Jag vill inte 
samla homogena grupper, jag tror på heterogena grupper och att 
de kan ge varandra viktiga erfarenheter i livet. Man har inte bara 
kunskapsmål i skolan utan även sociala mål.”(IP 3) 

 
IP 6 och 7 menade att vi rör oss mot olika typer av segregationer i 
Sverige. Man märker fortfarande av olika ”klasser” i skolan. Det spelar t 
ex stor roll var du bor och vilken skola du hamnar på. För dessa två lärare 
var privatskolor likvärdigt med elitskolor. I stället bör lärare nivågruppera 
inom grundskolan. 
 

”Man ska nog inte vara så himla rädd för att nivågruppera inom 
skolsystemet. Det ska vara inom systemet och ske öppet, inte som 
en specifik skola. Sen finns det de barn som behöver större 
utmaningar inom vissa områden och det tycker inte jag är fel, men 
jag är inte för att dela upp dem. (...) Jag tror det blir en 
segregering som bygger mycket på klasstillhörighet. Begåvning är 
så mycket och det är en vinst i att eleverna är blandade, det ser jag 
ju här.” (IP 6) 
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Inervjuperson 7 såg elitskolor och elitklasser som ett problem eftersom 
den kommunala skolan då skulle förändras. Om de begåvade eleverna 
samlas på en särskild skola innebär det ju att de elever som har 
svårigheter med att nå målen går kvar på den kommunala skolan. 

 
”Jag tror att det är jätteviktigt att jobba på en grundskola som är 
till för alla, ur en demokratisk aspekt. Om vi har för mycket 
privatiserade skolor så urholkas den vanliga skolan och där blir då 
de kvar som har mycket problem och får heller ingen draghjälp av 
de vanliga barn som kan dra dem åt rätt håll. Det är en farlig trend 
som håller på. Vi borde i stället försöka utveckla varje skola. (...) 
Man ska vara medveten om riskerna med att dra för mycket åt… 
Det blir en segregering som är livsfarlig.” (IP 7) 
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Diskussion 

För att nå mitt syfte med arbetet och undersökningen kommer jag nu att 
föra en diskussion utifrån mina forskningsfrågor, litteraturstudier samt 
intervjuer.  
 
Vad innebär begreppet begåvning och begåvade elever för lärare? 
 
Det finns så många definitioner på begåvade och starkpresterande barn, 
precis liksom det finns oerhört många beskrivningar av svagpresterande 
barn. Det finns barn som inte är särskilt socialt kompetenta samtidigt som 
de är fantastiskt duktiga inom ämnet matematik. Likaså finns det de barn 
som är begåvningar inom dramaområdet och som har otroligt lätt för sig 
att umgås med vuxna samt andra barn, men som inte klarar av att stava ett 
ord rätt. 
 
En elev kan vara svagpresterande bland annat på grund av att den har 
inlärnings- svårigheter, sociala och emotionella störningar, läs- och 
skrivsvårigheter eller språk och talrubbningar. 34 
En elev kan också vara starkpresterande då det är begåvat inom ett eller 
flera områden, såsom Gardners intelligensområden, exempelvis 
lingvistiska, musikaliska, spatiala eller interpersonella intelligenser.35  
 
För de allra flesta lärare var begreppet begåvad likvärdigt med 
beskrivningen av en ”duktig” och ”starkpresterande” elev, d v s en elev 
som har lätt för sig inom ett eller flera ämnen. Nästan alla lärare var alltså 
ense om att en elev kunde vara begåvad inom en mängd olika områden 
(se ovan). Lärarnas definitioner liknade m a o till stor del Gardners sju 
intelligenser. 
 
Då skolborgarrådet Jan Björklund (fp) talar om begåvade elever handlar 
det, i artiklarna jag läst, främst om matematiskt och naturvetenskapligt 
begåvade elever i grundskolan. Björkmans intresse för begåvade elever 
uppmärksammades då profilklasser i matematik och naturorienterande 
ämnen startades i Stockholm hösten år 2000. Det är dessa elever som ska 
skapa framtiden och utveckla tekniken så att Sverige förs framåt.  36 Så 
tänker inte de lärare jag frågat om vad begåvning innebär för dem. 
 
 

                                        
34Barn med behov av särskilt stöd, S. Asmervik, T. Ogden, A-L. Rygvold, 1993. 
35 De sju intelligenserna, Howard Gardner, 1983. 
36 Svd.se, Särbegåvade ska få sluta tidigare, 010307. 
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Behöver begåvade elever särskild undervisning och ger lärare 
begåvade elever särskild undervisning? 
 
Samtliga lärare har i min undersökning menat att en begåvad elev är en 
elev som är utomordentligt bra på någonting. Det kan vara en 
känslomässigt eller en ämnesmässigt duktig elev. Menar Jan Björklund 
att vi ska ha elitskolor för de elever som är oerhört duktiga i sociala 
relationer också?  
Naturligtvis inser och vill en bra lärare ge alla elever det stöd de behöver 
men än så länge saknas resurser för detta. Eftersom vi har kunskapsmålen 
i Lpo 94 att nå upp till måste resurserna i de flesta fall läggas på de 
svagare eleverna. 
Lärarna som jag intervjuat ansåg att de hade en god uppfattning om vem 
som de ansåg var mer begåvad än en ”vanlig” elev i klassen. 
Psykologidocenten Roland S. Persson menar att ”lärarna står som 
handfallna inför elever med extra begåvning och låtsas därför som om de 
inte finns.”37 Den uppfattningen har jag inte fått utifrån intervjuerna. Det 
är inte att hitta stimulansen för de begåvade eleverna som är det svåra, 
samtliga lärare är eniga om att denna grupp av elever behöver extra 
stimulans. Det svåra är att hinna med att ge dem den. Lärare har 
förmodligen en hel del förslag på hur man kan stimulera dessa elever och 
kanske borde politikerna ta vara på lärarnas kunskaper inom detta ämne.  
 
När det gäller åsikter och funderingar om elitskolor kunde större delen av 
lärarna tänka sig att man istället för införande av elitskolor, får välja lite 
mer själv när man kommer till nian och gymnasiet. Det finns faktiskt en 
hel del idrottsgymnasier, varför skulle det inte kunna finnas gymnasie- 
skolor som inriktar sig på teoretiska ämnen? 
 
Jag anser att samtliga lärare som undervisar i grundskolan bör fördjupa 
sig i detta ämne då det finns oerhört många metoder för att stimulera en 
begåvad elev. Både inom och utanför ramen för den svenska grundskolan. 
Sätt som inte nödvändigtvis behöver ta så mycket extra tid från läraren 
och de svagare eleverna. 
Det finns i många böcker bra exempel på hur man kan stimulera de 
särskilt begåvade barnen. Exempel på bra litteratur är Åtta sätt att 
undervisa av D. Lazear och Alla barn är begåvade – på sitt sätt skriven 
av Dunn, Dunn & Treffinger. Egentligen behöver man inte göra det till 
något stort, det kanske räcker med att utveckla de uppgifter man redan 

                                        
37 Skolporten.com, Ge begåvade barn stöd! , 990416 (Källa: Dagens Nyheter). 
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har. Eller att ha en extra uppgift förberedd till de elever som alltid blir 
klara först. 
Tydligen har vi inga problem med att inse att en människa kan ha 
extrema färdigheter inom musiken, idrotten eller inom det konstnärliga. 
Först när en person är akademiskt begåvad, börjar diskussionen bli 
känslig. Samhället verkar tänka i andra banor när det gäller akademiska 
ämnen än praktiska.38 
 
Samtidigt har jag stor förståelse för de lärare som anser att tiden aldrig är 
tillräcklig för att hjälpa alla. Enligt min undersökning finns det ett ganska 
starkt intresse bland lärarna att finnas där för de elever som är extra 
begåvade och de flesta menade ju att det är viktigt att dessa elever får den 
stimulans de söker, men inom den svenska grundskolan. Om vi satsar på 
att ge lärarna information om hur de kan tillfredställa dessa elever på 
deras jakt efter kunskap så behöver vi kanske inte tänka vidare på att 
starta upp en skola enbart för dessa elever. 

                                        
38 Begåvade barn – myt och verklighet - , Ellen Winner, 1996. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Det var svårt att hitta information om elitskolor och elitklasser. Kanske 
för att det är såpass ”nytt” men det hade varit oerhört intressant att veta 
hur det gått för de elitklasser som startats i Stockholm. Det är även av 
intresse att få veta vad eleverna som går på elitskolor anser. Jag skulle 
önska att det fanns forskning om vilka som det är tänkt ska gå på dessa 
elitskolor. Jag, liksom flera av de intervjuade lärarna, undrar vem som 
avgör vilka som ses som begåvade och vilka som mindre begåvade. Ska 
man testa samtliga elever och vilka sorts tester ska man då utgå från? 
Eller ska man gå efter elevens betyg? Blir det då ”plugghästar” eller 
”verkligt begåvade” elever, eller blir det "rikemansbarnen”, om det skulle 
bli så att elitskolorna skulle ha höga terminsavgifter? 
 
Skulle dessa elitskolor kosta mer och för vem i så fall? Lundsbergs 
internatskola är en privatskola och har därför mycket höga 
terminskostnader. Hur är det tänkt att man ska finansiera dessa eventuella 
framtida elitskolor? Ska eleverna betala terminsvgifter eller ska de 
aktuella eleverna ”belönas” med olika stipendier? Frågorna är många men 
svaren verkar vara få. För mig är det självklart att elevernas bästa ska 
komma i första hand. Så är det även sagt i barnkonventionen. Frågan är 
om det är elevernas bästa som politikerna strävar mot. 
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10 Bilagor 

 
Intervjubrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Linda Blomdahl och jag läser mitt fjärde och sista år vid 
Grundskollärarutbildningen i Linköping. Mina ämnen är matematik, NO 
och tyska. 
 
Jag skriver just nu mitt examensarbete och kommer i detta att genomföra 
intervjuer bland lärare i grundskolan. 
Jag vill undersöka lärares åsikter då det gäller starkpresterande elever i 
grundskolan. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band och jag ber Dig höra av dig till 
mig snarast om Du anser att detta innebär problem för Dig. 
 
Om Du har några frågor angående intervjun så får du gärna höra av Dig 
till mig. Jag finns att nå på tel. 013- 122660 eller mob. 0703-212425. Du 
kan även skriva till mig via e- post: linbl968student.liu.se. 
 
Med vänlig hälsning och tack på förhand, 
 
 
 
Linda Blomdahl 
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Intervjufrågor 
 
 
Syfte med min undersökning: 
 
Vad anser lärare är en begåvad elev och behöver begåvade elever 
särskild undervisning? 
 
 

1. Vad innebär begreppet ”begåvning” för Dig? 
 

2. Har Du någon gång undervisat eller mött en elev som Du skulle 
kunna kalla begåvad? 

 
3. Om ja , 

 
- På vilket sätt var han/hon begåvad? 
 
- Hur upptäckte Du begåvningen? 

 
- Hur skulle Du vilja definiera en begåvad elev? 

 
4. Har Du varit med om att en begåvad elev blivit undervisad på ett 

sätt som skiljt sig från den ordinarie undervisningen? Eller har Du 
undervisat en begåvad elev på något särskilt sätt och i så fall hur? 

 
I läroplanen står det att vi skall ge elever med särskilda behov det stöd de 
behöver. 
 

5. Hur tolkar Du detta? 
 

6. Anser Du att en begåvad elev är en elev med särskilda behov? 
 

7. Om ja , ger vi, tror Du, dessa elever den hjälp de har rätt till? 
 

8. Om nej, motivera ditt svar. 
 

9. Anser Du att en begåvad elev behöver särskild undervisning? 
 

10. Om ja ,  
 

- Vad för slags undervisning anser Du att eleven 
behöver? 
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- Skulle Du som lärare kunna ge en begåvad elev den 
särskilda  undervisning som Du anser att han/hon 
behöver? 
 
- Finns det konsekvenser för en begåvad elev som inte får 
den särskilda undervisning som Du anser att han/hon 
behöver? 
 

- Om ja , vilka? 
- Om nej, motivera ditt svar! 

 
10. Om nej, motivera ditt svar! 

Elitklasser debatteras mycket främst bland olika partier i Stockholm.  
Socialdemokraterna är för en grundskola med undervisning som är 
gemensam för de elever som går i den. De borgerliga partierna anser att 
Sverige måste satsa på de begåvade eleverna.  
 
 
Fortsättning intervjufrågor, 
 
Syfte: Har verksamma lärare eller blivande lärare funderingar kring 
elitklasser/elitskolor och i så fall vad för funderingar? 
 
 

- Har Du hört talas om elitklasser/elitskolor? 
 

- Om ja , vad anser du om detta? (Syfte: Är läraren positivt eller 
negativt inställd till elitklasser/elitskolor?) 

 
- Om nej, vilken är Din spontana reaktion när du hör detta? 

 
Har du några fler funderingar kring detta ämne? 
 
 


