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Sammanfattning

Syftet med examensarbetet är att utifrån mina problemformuleringar och
litteraturstudier få en helhetsförståelse för hur vi i skolan bemöter begåvade elever. Jag
har först och främst valt att försöka ta reda på vad man menar med begåvning och det
har jag gjort genom litteraturstudier samt genom intervjufrågor till lärare och elever.

I litteraturstudien tar jag först upp Howard Gardners teori om de sju intelligenserna samt
vad han har för definition på begåvning. Jag har också försökt se vilken inlärningsstil
som gynnar varje intelligens.
Efter Howard Gardner, 1994, tar jag upp Rita och Ken Dunn och Donald Treffinger,
1992, syn på begåvning och deras tankar kring inlärning. Även här tar jag upp vilka
inlärningsstilar som kan gynna begåvade elever. Avslutningsvis behandlar jag Gunilla
O. Wahlströms, 1995, bok om begåvade barn i skolan. I boken behandlas de begåvade
elevernas situation i skolan.

Då min utbildning har inriktningen matematik/No har arbetet främst riktat sig åt
begåvade elever inom dessa områden.
I intervjuerna har nu verksamma lärare och elever fått möjlighet att svara på vad de
anser vara begåvning. Lärarnas intervju genomfördes med hjälp av en enkät, där de fick
besvara mina formulerade frågor om begåvning. Eleverna intervjuades muntligt.

En av slutsatserna av mitt arbete är att eleverna använder sig mer av Gardners
beskrivning av begåvning än vad lärarna gör. Detta framgår av att eleverna anser att en
viktig del för att vara begåvad är den sociala kompetensen. Genom att eleverna och
lärarna ej väljer ut samma person som begåvad i gruppen kan jag dra denna slutsats.

Den andra slutsatsen som jag kommit fram till är att det saknas utbildning för lärarna att
bemöta de begåvade eleverna. Kritik riktas inte mot någon enskild
lärarutbildning/högskola utan detta gäller hela lärarkåren. Tyvärr, anser många
intervjuade lärare att begåvade elever kommer att klara sig bra ändå. Det framkom även
att de begåvade eleverna får klara sig själva på grund av resursnedskärningar.
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Inledning

I en tidningsartikel publicerad i Aftonbladet –1996 stod det att en femåring var för
smart för skolan. I artikeln nämns IQ-kvoten som en betydande faktor till att pojken
hela tiden måste stimuleras. Under min studietid vid Linköpings Universitet
diskuterades ofta elever med särskilda behov. Tyvärr behandlades sällan de begåvade
eleverna i diskussionerna. Kan det vara så att vi i dagens skola har blivit duktiga på att
hjälpa de svagt begåvade eleverna och därför inte fått kunskaper i att bemöta de
begåvade eleverna? Detta fick mig att fundera på skolans uppgift gentemot dessa barn
som anses vara begåvade.

Under min utbildning valde jag att läsa kurser för elever med speciella behov. Det var
sällan som de begåvade eleverna lyftes fram. Detta var en drivande kraft till att jag ville
behandla ämnet i mitt examensarbete. En annan bidragande orsak till att jag valde detta
ämne, var att jag under mina praktikperioder upplevde att de elever som hade lätt för sig
i klassrumssituationen fick agera hjälpredor.

En annan anledning till mitt ämnesval är att det utifrån läroplanen står att vi skall ge
elever med särskilda behov den hjälp de behöver. Mina frågor var då hur vi i en klass
kan hjälpa även de begåvade eleverna nu när det skall dras in överallt. Det kanske är ett
ämne som inte berörs särskilt mycket på skolorna där de sociala problemen hos eleverna
tar större plats.

Innan jag började forska inom ämnet trodde jag att vara intelligent var något för
specifika personer och att alla människor ej kunde var det. Däremot upplevde jag att fler
människor kunde vara begåvade inom flera områden. Jag har dock genom detta arbete
fått ett annat perspektiv på de två orden begåvning och intelligens. För mig är nu orden
likvärdiga där en begåvning går in under en av de sju intelligenserna. Jag menar att alla
är begåvade och varje begåvning kan tillhöra en intelligens.

Syfte

Syftet med arbetet är att se vad man som lärare kan göra för begåvade elever. Med
begåvade elever menar jag de som utmärker sig extra mycket inom en intelligens, i detta
arbete matematik. Jag har fått uppfattningen att dessa begåvade elever är de som hamnar
lite i skym undan i skolan, de klarar sig bra men ger vi dem rätt stimulans och
uppmärksamhet?
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Teoretisk bakgrund

Den teoretiska bakgrunden är upplagd på så sätt att jag först kommer att behandla Ellen
Winner syn på begåvade barn, Howard Gardners teori om de sju intelligenserna och
därefter Ken och Rita Dunn och Donald Treffingers olika inlärningsstilar. Sedan
avslutas den teoretiska bakgrunden med Gunilla O Wahlströms syn på hur begåvade
barn bemöts i skolan. Först kommer jag att ge en inblick i deras syn på begåvning för att
sedan se vad de anser att man kan göra för att gynna även dessa elever i skolan.

Gardners teori bygger på den kognitiva modellen till skillnad från
inlärningsstilsmodellerna som är metodorienterade. Hur människor använder sina
intelligenser för att lösa problem, framställa produkter och behandla det Gardner kallar
tillvarons innehåll beskriver Gardner i sin teori. Med tillvarons innehåll menar han
föremål, människor och vissa typer av ljud. Han menar att problemlösning bygger på att
man har en bred repertoar av färdigheter och olika personer angriper problemen på olika
sätt, med de sju intelligenserna. Inlärningsstilsmodellerna bygger på sinnena.

Myter om de begåvade eleverna

Ellen Winner skriver att det finns minst nio myter om begåvade barn (särbegåvade barn
enligt Winner). Winner anser att det är en myt att tro att alla begåvade barn har
intellektiell kapacitet inom alla akademiska ämnen. Detta är snarare ett undantag än en
regel. Det är fel att dela in begåvning i två grupper – de akademiska ämnena och
talangerna. Båda skall ses som begåvning. Man anses inte som särbegåvad bara för att
man har höga poäng i ett IQ-test. Det är så att man påverkas av den miljön som man
växer upp i för att utveckla sin begåvning, den är inte endast medfödd. Det måste finnas
en medfödd begåvning innan miljön kan påverka och utveckla. Barne blir inte
särbegåvade för att föräldrarna är involverande och stödjande. Många av de särbegåvade
är socialt isolerade och olyckliga. Alla elever är inte begåvade i alla ämnen utan några
kan vara särbegåvad i ett akademiskt ämne. Det finns inte något samband mellan högt
IQ och stor framgång i vuxen livet.

Winner tar upp ämnet hur speciella grupper gynnar begåvade barn. Det som talar för att
ha grupper med enbart begåvade elever är att de kan vara förebilder för de övriga
eleverna. Det är lättare för en lärare att lägga sig på en hög nivå i undervisningen
Eleverna känner inte att de presterar under sin förmåga. De saker som talar emot att ha
speciella grupper är de som inte får vara med i gruppen känner sig dåliga. Det kan bli ett
klasstänkande och i vissa fall ett rastänkande. Många begåvade elever behöver den
sociala statusen som finns i ett ”vanligt” klassrum.
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De sju intelligenserna

Multiplaintelligensers undervisningstankar har funnits i många år. Redan på 1700-talet
skrev Jean Jacques Rousseau att barnet måste lära sig inte genom ord utan genom
upplevelser.1

Thomas Armstrong anses av många vara en av världens främsta experter på att använda
sig praktiskt i klassrummet av Howard Gardners teori om de sju intelligenserna. MI-
teorin de multipla intelligenserna är de samma som de sju intelligenserna. Gardner
ifrågasätter IQ-proven och deras sätt att bestämma en persons intelligens. Han menar att
människan avlägsnas från sin naturliga miljö och ombes att utföra helt isolerade
uppgifter, något som hon troligen aldrig skulle göra vid något annat tillfälle. Gardner
menar att intelligens har mer att göra med förmågan att:
1. lösa problem och
2. skapa något i ett meningsfyllt och naturligt sammanhang.
Han delar upp de olika förmågorna i sju kategorier eller intelligenser. Gardners
definition av intelligens:

En intelligens är förmågan att lösa problem eller framställa produkter som
värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang.2

Gardner fortsätter:
”Jag är med beräkning en aning provokativ. Om jag hade sagt att det finns sju olika
typer av förmåga skulle människor gäspa och säga. ”Ja, ja”. Men genom att kalla dem
intelligenser påpekar jag att vi har haft en benägenhet att framhäva en viss typ och kalla
den intelligens och att det faktiskt finns många olika sorter. Några av dem har vi över
huvudtaget aldrig tänkt på som intelligens”.3

Vad krävs för att bli betraktad som en intelligens?

För att bli betraktad som en fullvärdig intelligens och inte som en talang eller
skicklighet måste varje intelligens uppfylla åtta viktiga faktorer. Dessa punkter är
hämtade utifrån Armstrong.

1. Möjlig att isolera genom hjärnskada.
Gardner menar att det existerar sju relativa autonoma hjärnsystem. Om man på
grund av en olycka skulle skada en del av hjärnan kan en intelligens ha tagit skada
men de övriga finns kvar.

2. Förekomsten av idiots savants, underbarn och andra exceptionella personligheter.
Hos vissa människor kan man iaktta enstaka intelligens som fungerar på hög nivå.
Idiots savants är människor som har enormt hög intelligens inom några intelligenser
medan andra intelligenser fungerar på låg nivå. Dessa personer tycks finnas inom
alla de sju intelligenserna. ( Ett exempel kan vara filmen Rain Man där Dustin
Hoffman spelar rollen som Raymond, en logisk-matematisk idiot savant.)

                                                                
1 Armstrong 1998
2 Armstrong 1998
3 Weinreich-Hast 1985 sid 48
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3. En karakteristisk utvecklingshistoria och en ”högsta nivå” med definierbara
expertprestationer.
Gardner föreslår att intelligenser väcks och utvecklas genom en aktivitet enligt ett
utvecklingsmönster. Varje aktivitet har en bestämd tidpunkt i barnets utveckling när
de dyker upp. Vid en bestämd tidpunkt når den sitt maximum för att sedan snabbt
eller gradvis avta.

4. En utvecklingshistoria och evultionär rimlighet.
Varje intelligens har sina rötter i människans evolution eller till och med tidigare i
andra arters utveckling. Man kan till exempel spåra musikalisk intelligens genom
arkeologiska fynd av tidiga musikinstrument. Intelligenserna kan också sättas in i ett
historiskt miljösammanhang, förr ansågs visas intelligenser viktigare an andra för att
överleva.

5. Stöd från psykometrisk forskning.
För att styrka sin trovärdighet använde många teorier standardiserade mätningar av
mänsklig förmåga. Gardner är inte någon försvarare till standardiserade prov, som
begränsar sig på verbala och logisk-matematiska kunskaper, utan snarare en
förkämpe till formella prov, där man jämför elevens prestationer med vad han/hon
tidigare åstadkommit. Trots detta påstår han att vi kan få stöd för teorin om
intelligenserna i många nu använda standardiserande prov. Han påminner dock om
att proven bedömer intelligenserna lösryckta ur ett sammanhang.

6. Stöd från psykologiska undersökningar.
Gardner hävdar att i visa psykologiska undersökningar kan man finna intelligenser
som arbetar oberoende av varandra. Försökspersoner som behärskar till exempel
läsning kan ha svårt att överföra den till ett annat område till exempel matematik.
Detta innerbär att människor kan uppvisa olika nivåer av skicklighet inom de sju
intelligenserna.

7. En identifierbar primär komponent eller uppsättning av komponenter.
På samma sätt som ett datorprogram behöver en uppsättning procedurer, för att
fungera, behöver varje intelligens en uppsättning primära komponenter för att
intelligensens aktivitet skall kunna utföras. Till exempel kan det i kroppslig –
kinestisk intelligens vara förmågan att imitera andras rörelser.

8. Möjlighet att koda i symbolsystem.
Att använda sig av symboler anser Gardner vara en av de viktigaste faktorerna som
skiljer människan ifrån andra arter. När vi läser ordet båt frammanar det en mängd
associationer, bilder och minnen. Det som inte finns här framstår som närvarande.4

Gardner vill påpeka att hans teori om de sju intelligenserna inte är en konstant
konstruktion utan kan förändras i takt med fortsatta studier5

                                                                
4 Armstrong 1998.
5 Gardner 1994.
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De sju intelligenserna och en mycket kort beskrivning av dem

Verbal/lingvistisk intelligens
Ha ordbegåvning och en stark känsla för språket och dess uppbyggnad Till exempel
poeter och journalister.6

Musikalisk intelligens
Här gäller det att ha förmågan att urskilja rytm, melodi och klangfärg. Det handlar om
att genom musiken uppfatta och förstå saker som man inte skulle ha gjort utan den. Till
exempel musiker.

Logisk/matematiks intelligens
Här gäller det att ha förmågan att göra beräkningar, kvantifiera och reflektera över
påståenden. Denna intelligens rör inte bara matematiken utan också förmågan att föra
logiska resonemang som inte behöver vara knutna till matematiken. Till exempel
vetenskapsmän.

Spatial intelligens
Förmågan att uppfatta omgivningen, den visuella världen. Förmågan att tänka i tre
dimensioner. Till exempel sjömän och piloter.

Kroppslig/kinestetisk intelligens
Omfattar en känsla för god samordning i tiden och en perfekt samverkan mellan kropp
och själ. Man kan använda sin kropp för att kommunicera med andra. Till exempel
idrottsmän och kirurger.

Interpersonell intelligens
Att ha förmågan att förstå andra och att effektivt samspela med dem. Kunna känna av
sinnestillstånd och humör hos andra och ha förmågan att se saker och ting från olika
synvinklar. Till exempel lärare och skådespelare.

Intrapersonell intelligens
Att ha förmågan att förstå sina egna tankar och känslor och använda kunskapen om sig
själv till att planera och inrikta sitt liv. Till exempel psykologer.7

Varje människa är intelligent på alla sju sätten. Men olika intelligenser framträder olika
mycket men alla har möjlighet att utveckla sina intelligenser. Det finns många sätt att
vara intelligent på inom varje intelligens.

De tre faktorerna som styr om en intelligens skall utvecklas eller ej

Multipla intelligensteorin värdesätter miljöpåverkan lika mycket, kanske mer än
medfödd begåvning när det gäller att utveckla intelligenserna.8

De flesta människor kan utveckla varje intelligens till en fullgod nivå. Intelligenserna
samverkar vanligtvis på ett komplicerat sätt.
Dessa styr om intelligenserna skall utvecklas:
                                                                
6 Bruce Campell 1997
7 Bruce Campbell 1997
8 Armstrong 1998
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Biologisk begåvning, där ärftlighet eller genetiska faktorer och hjärnskador före, under
och efter födelsen kan påverka.
Personlig livshistoria, vilka upplevelser man haft med föräldrar, lärare, klasskamrater,
vänner och andra som antingen väcker intelligenserna eller hindrar dem från att
utvecklas.
Kulturell och historisk bakgrund. Den tid och de platser där man föddes och växte upp
och i områdens kulturella och historiska tillstånd och utveckling.9

Hur kan man hitta varje elevs inlärningsmetod utifrån intelligenserna?

Varje elev har ofta flera starka sidor så man kan inte ”bara” plocka in dem i ett bestämt
fack, flera fack kan stämma. Det allra bästa sättet att bedöma en elevs multipla
intelligenser är att observera eleven. Dokumentera både genom att skriva men också
genom att ta bilder och spela in ljud och videoband. Tala med andra lärare och låta dem
berätta om deras upplevelser av eleven. En mycket viktig del är samtalet med
föräldrarna, då en del elever inte vågar eller har möjlighet att visa alla sina begåvningar
i skolan. Den allra viktigaste person att prata med är eleven själv, många gånger har de
själva stor förmåga att sätta sig in i vilken sida som är deras starkaste.
När eleverna uppför sig illa är ett bra sätt att få reda på elevens bäst utvecklade
intelligens. Till exempel
Lingvistisk begåvning- pratar oombedd.

Spatial begåvning- klottrar och dagdrömmer.

Interpersonell läggning- tar utan orsak kontakt med andra personer.

Kroppskinestetisk läggning- har svårt att sitta stilla.10Lär sig genom kroppsliga
upplevelser.

Genom att iaktta elevernas beteende kan man få en hjälp till att komma på vilken
intelligens just det barnet har.

Lika viktigt som att ta reda på elevens intelligens/intelligenser är det att ta reda på hur
man som lärare undervisar. De sätt som man själv behärskar och lär sig bra genom är
ofta de som man använder när man undervisar.

Inlärningsmodeller

Dunn, Dunn och Treffinger litar inte på den snäva, traditionella definitionen på ”det
begåvade barnet”. De tycker att det gäller att upptäcka och utveckla de förmågor som
finns inneboende i alla barn. Begåvning bör inte inskränkas till poäng eller
intelligenskvot eller prestationstest. Deras definition på intelligens är:

”Begåvning är en förmåga till kreativa prestationer under en oavbruten
tidsperiod (år kanske till och med årtionden) inom ett antal olika möjliga
områden.”11

                                                                
9 Armstrong 1998
10 Armstrong 1998
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Med Förmåga till kreativa prestationer menas hur en person utnyttjar sin kunskap,
information eller idéer på ett kreativt sätt. Till exempel en kock som tillagar en maträtt
med rätta ingredienserna för att få fram den rätta smaken. Den personens långsiktiga
prestation syftar de till Oavbruten tidsperiod:. Det är en framgång som man får från sina
ansträngningar under en tidsperiod av många år.
Inom ett antal olika områden: Standardiserade tester mäter bara snäva områden, inte
inom ett antal områden som tar upp till exempel fantasier, ledarskap. socialkompetens
mm.

För dem är ordet begåvning ett adjektiv som beskriver barnets prestation, inte en etikett
på barnet. Förmågan till kreativ prestation- till beteende som skulle anses som begåvade
finns inneboende i alla våra barn. Alla barn är inte begåvade upp till en nivå som till
exempel Mozart och Edison.
Vi borde vara försiktiga med att förutspå en begränsande framtid för något barn över
huvudtaget. Vi borde lämna utrymme för att låta barnen arbeta mot högre mål än att ”
bara klara sig nätt och jämt”. Ställ frågor som Hur är mitt barn begåvat? Och inte hur
begåvat är mitt barn?12

Förmåga, kreativitet och motivation

En persons begåvning utgör en kombination av förmåga, kreativitet och motivation.
Förmågan: Sättet att förstå ny information och upptäcka relationer och förbindelser
mellan olika idéer samt förmågan att dra slutsatser.
Kreativitet: Förmågan att utveckla nya idéer och se problem ur en annan synvinkel. Att
utnyttja kunskaper och information på ett nytt sätt.
Motivation: Självmotivation, inre motivation, påverkas av hur starkt man koncentrerar
sig på arbetet med en uppgift, fullföljer den och strävar efter bästa möjliga resultat.

Dessa egenskaper är inte medfödda13. Begåvning är en kombination av förmåga,
kreativitet och motivation vid en viss tid och under de rätta förhållandena som
utvecklas. Det är väldigt bra att uppmuntra till ett långtidsintresse.

Hur man upptäcker barns förmågor och vilken inlärningsmetod som gynnar dem

De flesta barn lär in ny information på ett av två sätt – analytiskt eller globalt.
Analytiska elever lär sig lättast om man presenterar informationen steg för steg.
Globala elever lär sig bäst genom berättelser. De globala eleverna måste förstå vad de
behöver lära sig och varför innan de kan koncentrera sig.

De flesta lågpresterande eleverna är globala, men så är även de flesta mycket
intelligenta eleverna. Skillnaden tycks bero på olikheter i motivation och hur de bäst tar
in information.
Det finns inga studier som visar att det är någon större begåvningsskillnad mellan
könen. Dock har visa studier som gjort visats att pojkar har högre poäng i matematiska
tester än flickor, vilket inte gäller för asiater. En möjlighet kan vara vilken attityd till
                                                                                                                                                                                             
11 Dunn, Dunn och Treffinger 1995
12 Dunn, Dunn och Trefinger 1995
13 Dunn, Dunn och Trefinger 1995
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flickor och matematik som samhället utsänder. Studier som gjordes i början utav 1900-
talet är missvisade för då togs pojkarna ut till studier för de verkade mera löftesrika till
fortsatta studier än flickor.14

Matematisktbegåvade elever har ofta problem i grundskolan där läraren vill att uppgifter
skall lösas utifrån lärobokens förslag. Formell undervisning är inte vad dessa barn
behöver utan de vill själva arbeta fram en metod för att lösa uppgifter. Eleverna blir
därför inte begåvade i lärarens ögon. 15

Gunilla O Wahlströms studier om begåvade barn i skolan

Wahlström skriver att många av de barn som vi benämner som begåvade kommer i
framtiden att vara ledare och påverka samhället. Då är det viktigt att dessa barn kan
fungera socialt och ha en helhetssyn på vad som är mänskliga behov. Det framtiden
kommer att behöva är människor som tänker nya tankar, kommer på nya lösningar och
kan se nya sammanhang.

”Barn med särskilda behov” är ett begrepp som de flesta förknippar med barn som har
problem av ett eller annat slag. Wahlström menar att de begåvade barnen också är barn
med särskilda behov. 16

Benjamin Bloom17 har funnit följande gemensamma nämnare oavsett vilken speciell
talang man har.

• Villighet att göra stora arbetsinsatser för att bli så duktig som de önskar.
• Tävlingsinriktad på sitt område och fast besluten att göra sitt bästa till vilket pris

som helst.
• En förmåga att snabbt lära sig nya tekniker, idéer eller processer inom sitt

område.

Att låta eleverna arbeta i sin egen takt och med olika projekt gynnar begåvade elever.
De mår också bra i åldersintegrerade klasser, där det från början finns en nivåskillnad
mellan barnen. De har chansen att befästa sina egna kunskaper genom att förklara för
andra.18

Forskningsfrågor

Utifrån mina egna funderingar och den teoretiska genomgången har följande
forskningsfrågor uppkommit.

1. Hur uppfattar lärare resp elever begåvning?
2. Vilket arbetssätt gynnar begåvade elever anser lärare?
3. På vilket sätt känner lärarna att de har fått utbildning inom området begåvade

elever?

                                                                
14 Winner 1999
15 Persson 1997
16 Wahlström. 1995
17 Wahlström 1995
18 Wahlström. 1995
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Metod

Efter att jag har tagit del av och studerat de olika teorierna tyckte jag att det kunde vara
intressant och se hur de används ute i skolarna. Jag gjorde observationer och interjuver
för att få en praktisk förankring i mitt examensarbete. Det kunde vara intressant att se
hur lärare och elever uppfattade begåvade elever respektive klasskamrater. Syftet med
denna studie är att ta reda på om lärare arbetar medvetet med begåvade elever och om
eleverna blir särbehandlade på något sätt i klassrummet.

Urval

I min undersökning har jag intervjuat 12 lärare från tre olika skolor. Två av skolorna
ligger i Bohuslän och den tredje i Östergötland. Anledningen till att det blev två skolor i
Bohuslän är att jag besökte den skolan som jag själv gått på samt den skolan jag arbetat
på under hösten, 1998. Skolan i Östergötland är den jag senast gjorde praktik på (hösten
1998). Skolorna ligger i snarlika områden dvs. villaområden med trygga
hemförhållanden och är till elevantal lika stora. När jag skriver trygga hemförhållanden
menar jag få elever med sociala problem där familjerna är splittrade. På skolorna fanns
det mycket få elever med invandrarbakgrund. Alla lärarna undervisar i år 4-6.

Till de 12 lärarna som deltog i undersökningen gjordes ett frågeformulär (bilaga
1).Lärarna fick under ett dygn fundera och svara enskilt på frågorna. De fick gärna
kontakta mig om det uppstod några problem. Jag samtalade kort med lärarna både innan
och efter de fyllt i frågeformuläret. Det var alltså inte några intervjuer utan korta
”fikasamtal”. Efter samtalen skrev jag ner korta minnesanteckningar från samtalet.
I studien ingick också intervjuer med elever i år 4-6 där eleverna kom från samma
skolor som lärarna i studien ovan, men nu har jag använt mig av två skolor
Kaprifolskolan, i Bohuslän och Bringskolan, i Östergötland (fingerade namn). Eleverna
som blev intervjuade plockades ut av läraren, senare valdes någon/några särskilda elever
ut, de som av kompisarna ansågs vara begåvade.
På första skolan, Kaprifolskolan, fick jag fördelen att ta elever från olika klasser,
resultatet blev fyra elever från år 4 och två elever vardera från år 5 och 6. Jag
intervjuade pojkarna för sig och flickorna för sig.
I den andra skolan, Bringskolan, intervjuade jag fyra pojkar respektive fyra flickor som
lottades ut i samma klass vilket var år 6. Jag intervjuade alla fyra pojkarna tillsammans
och flickorna tillsammans.
När eleverna fått prata med mig fick de också namnge någon smart elev från sin klass.
Dessa elever talade jag sedan med för att höra hur de själva uppfattade sig i förhållande
till sina klasskompisar.

Tabell 1. Fördelningen mellan de olika skolorna och eleverna som deltog i intervjuvn.
Skola Elever år4 Elever år 5 Elever år 6 Begåvade elever

utvalda av
kompisarna

Kaprifolskolan 4 2 2 4
Vikingaskolan - - - -
Bringskolan - - 8 2
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Frågeformulär

Som tidigare nämnt använde jag mig av ett frågeformulär som de tillfrågade lärarna fick
besvara.
Jag använde mig av en mall när jag pratade med eleverna där samma frågor användes.
Frågorna som jag ställde var:
• Hur skulle ni beskriva en begåvad kompis?
• Finns det något annat ord som betyder samma sak som begåvad?
• Finns det någon begåvad kompis i er klass?
• Varför är han/hon begåvad?
Till de elever som valdes ut som extra begåvade frågade jag mest vad det var som
gjorde att just de plockats ut av de andra kompisarna. Jag frågade om de själva tycker
att de är begåvade.

När lärarna inte har givit något svar till mina frågor har jag tagit det som ”vet ej”. Det
kan då tolkas på olika sätt eftersom jag inte fått något svar.
Att låta eleverna få namnge någon som de tycker är särskilt begåvad i deras egen klass
gjorde jag för att se skillnaden mellan lärares och elevers bedömning av begåvade
elever.
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Resultat redovisning

Jag har valt att redovisa de två undersökningarna, lärarna och eleverna var för sig.
De svar jag fått från lärarna har jag valt att redovisa i tabellform. Frågan ställs som
rubrik till varje tabell och sedan delas tabellen in i de olika svar som getts och i nedersta
kolumnen anges svaren i procent med det exakta antalet personer/lärare i parentesen.
Jag har valt att ge en kort kommentar till varje tabell.

Lärarna

Lärarna är i varierande åldrar och alla hade varit anställda i minst ett år på skolan.

1.1 Vad tycker ni kännetecknar en begåvad elev?

Kan tänka själv Drar egna slutsatser Har lätt för att lära,
ambitiös

Vet ej

25%  (3) 25%  (3) 42%  (5) 8%  (1)

De allra flesta tycker att elever som har lätt för att lära är begåvade. En lärare skriver att
man kan ”skämta” med eleven och han/hon tar det på rätt sätt, har lätt att hänga med på
resonemang och vet ofta tidigt vad de skall leda till.
En lärare har varit inne på Gardners teorier om intelligenserna och skriver då att det
finns flera olika intelligenser och de flesta eleverna är begåvade inom ett eller flera
områden. Det kan till exempel vara motoriska, logiska, musikaliska och så vidare. Det
är ingen som säger att alla elever är begåvade, eller verkar ha möjligheten att bli
begåvade.

1.2 På vilket sätt tycker ni att dessa elever skiljer sig från de övriga i klassrummet?

Visar större
intresse

Behöver inte lika
mycket
individuell hjälp

Arbetar snabbt
och har rätt svar
på uppgifterna

Oroliga och stör
övriga elever,
hånar dem som
svarar fel.

Väluppfostrade

25%  (3) 33%  (4) 17%  (2) 17%  (2) 8%  (1)

Den stora skillnaden som skiljer de begåvade eleverna från de mindre begåvade är att de
har lättare för att arbeta självständigt och att de då inte behöver lika mycket hjälp. De
två sista frågorna talar mot varandra och då har lärarna skrivit att de tror att eleverna
stör på grund av att de har kapacitet som de inte får utnyttja. Kan jämföras med att de
blir hjälplärare till de övriga i klassen. 19 Det kan också vara ett rop på hjälp till läraren
som ännu inte funnit rätt inlärningsmetod för eleven. 20

                                                                
19 Wahlström 1995
20 Dunn, Dunn och Treffinger 1995
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1.3 Vad har ni för utbildning i att ta hand om begåvade elever?

På denna fråga var alla eniga om att de inte fått någon utbildning, varken under sin tid
på lärarhögskolan eller senare i arbetslivet. Många svarade att den erfarenhet som de
har, har de fått genom åren de arbetat. Lärarna var i varierande ålder och med olika lång
tid som lärare. En vanlig kommentar är: Begåvade barn klarar sig alltid!

1.4 Hur låter ni dessa elever arbeta i klassrummet?

Grundkursen och sedan arbeta
vidare självständigt.

Eget arbete. De begåvade eleverna får
arbeta ihop och hjälpa
varandra.

42%  (5) 50%  (6) 8%  (1)

De flesta lärarna använder sig av eget arbete. Lärarna ställer högre krav och låter sig
inte alltid nöjas av de svar som eleven ger utan vill ha tankarna bakom. Dessa svar får
jag när jag har pratat med lärarna, vilket jag gjorde både före och efter att de svarat på
frågorna. Det var inte en intervju utan endast ett kort samtal.

1.5 Är någon inlärningsmetod extra gynnsam för begåvade elever?

Vet ej Självständigt
forskararbete

Problemlösni-
ng

Individuellt
från elev till
elev

Klarar alla
metoder

Waldorf och
Montessorie-
pedagogik

34%  (4) 8%  (1) 8%  (1) 25%  (3) 17%  (2) 8%  (1)

Att hitta ett arbetssätt som skall vara särskilt bra för begåvade elever verkar vara svårt
eftersom det även varierar från elev till elev vilken metod som är bäst. Läraren bör
försöka ge eleverna inspiration att forska vidare och väcka intressen till liv. Enligt
Howard Gardner, 1994, är alla intelligenta inom alla sju intelligenserna men vi lär oss
mest inom några få, där vi redan har börjat utvecklas.
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1.6 Hur skulle ni vilja arbeta med eleverna?

Mer tid för planering
så man kan
individualisera lättare

Mer tid till diskussion
för att höra
tankemönster

Lära eleven att ta
tillvara sin begåvning
på rätt sätt

Vet ej

25%  (3) 58%  (7) 8%  (1) 8%  (1)

Precis som i de allra flesta fall verkar det även här vara tiden som spelar en stor roll för
att ha tid till för allas behov. Vissa elever kräver mera tid för att tillgodose deras behov
än andra, men måste då tid från de begåvade barnen alltid tas?

Eleverna

Vid diskussionen var jag ensam med eleverna och gjorde stödanteckningar till svaren på
frågorna som jag ställde. Anledningen till att jag inte ville ha med en bandspelare var att
stämningen kunde bli mer tryckt och eleverna skulle inte våga prata lika fritt. Jag
upplevde att eleverna tyckte det var roligt med lite ovanliga frågor och det blev en
öppen och rolig diskussion. När frågan om de kunde plocka ut någon ifrån klassen som
är begåvad kom upp betonade jag särskilt ämnet matematik för att få en liten
begränsning. Matematik kändes lättare för mig då min inriktning på lärarhögskolan har
varit matematik och naturorienterande ämnen.

Det allra första vi började diskutera var ordet begåvad. Ordet leder till lite funderingar
och de allra flesta eleverna hade aldrig hört talas om ordet, så efter ledning av mig vill
båda grupperna använda sig av ord som smart, duktig eller skicklig istället för begåvad.
Med båda grupperna menas pojk- respektive flickgrupperna.

Pojkarna

Pojkarna var eniga om att det var skillnad mellan att vara begåvade i till exempel idrott
eller att vara begåvad inom ett ”riktigt” ämne. De ämnen som de ansåg vara riktiga
skolämnen var till exempel matematik, svenska och engelska. De ansåg också att lärarna
gjorde skillnad mellan dessa olika ämnen. Inom skolämnet var man begåvad men inom
till exempel idrott var man bra eller duktig. Pojkarna ansåg inte heller att det var någon
större skillnad mellan pojkar och flickor om man var begåvad eller inte, trots att alla
pojkarna valde pojkar som mest begåvade i matematik från deras egen klass. Att vara
begåvad var den som hade lätt för sig och man kunde se ett samband mellan att ha
kommit långt till exempel i matematikboken och de elever som andra ansåg begåvade.

Flickorna

Flickorna tyckte inte heller att det var någon större skillnad mellan pojkar och flickor i
matematik och här var det 2 pojkar resp. två flickor från varje klass som valdes ut. Det
som gjorde att man ofta valde pojkar trodde flickorna var för att man oftast hörde dem
mest i klassrummet. Även hos flickorna var det viktigt att man låg långt fram i
matematikboken för att vara begåvad. Flickorna såg inget samband mellan ordet
plugghäst och begåvning, för begåvning går inte bara att läsa in man måste förstå också.
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De begåvade eleverna

Fyra av de fem eleverna som jag pratade med ansåg att deras kompisar hade plockat ut
dem som begåvade för att de låg långt fram i matematikboken och ofta hade många rätt
på diagnoserna (Räknestegen). De tyckte själva att matematik var roligt och att de hade
lätt för sig, men inte att de skiljde sig mycket från de övriga.
En enda elev (en pojke) tyckte att han kanske var lite bättre än de övriga på matematik.
Han trodde det kunde bero på att han har en pappa som är duktig på matematik och att
de räknar lite hemma. Det kunde också bero på de lärare som han haft varit duktiga och
tyckt lite extra mycket om just matematik. Han menade att han oftast förstod matematik
och kunde hjälpa andra att förstå.

Klasslärarna

Efter samtalet med de elever som eleverna ansåg vara begåvade, talade jag med
klasslärarna. Det visade sig att klassläraren inte hade plockat ut samma elever om de
själva fått plocka ut vilka som ansågs vara begåvade i klassen. Jag upplevde att läraren
gick på provresultat och uppförandet i gruppen. Eleven skulle också vara villig att lära
sig nya kunskaper.
Personligen tror jag att eleverna också har gått på den sociala kompetensen om vilka de
anser vara begåvade. Det gäller alltså också att vara omtyckt, ha en social intelligens
samt ha en viss status i klassen. När jag intervjuade eleverna kunde de inte säga att en
stöddig och elak kompis var begåvad för då skulle han/hon uppträda schysst också.
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Diskussion

Denna studie handlar om hur vi i skolan bemöter begåvade elever. Tyngdpunkten i
arbetet ligger i att ta reda på vad man menar med begåvning och detta har gjorts genom
en litteraturstudie samt genom intervjufrågor till lärare och elever.

Det jag tycker är mycket intressant i litteraturstudien är jämförelsen mellan Gardners
och Dunn, Dunn och Treffingers sätt att se på begåvning. Gardner menar att vi är alla
begåvade inom någon av de sju intelligenserna medan de övriga säger att vi alla med
rätt kombination av förmåga, kreativitet och motivation kan bli begåvade. De menar att
det gäller att stimulera sin intelligens för att få fram den.
Varken Gardner eller Dunn, Dunn och Treffinger tycker att det är bra att mäta
begåvning i poäng eller genom prov. Alltså bör man inte bedöma folk enbart genom att
testa högt IQ.

Att det var så många lärare som inte fått någon direkt utbildning om hur man skall
bemöta de begåvade eleverna tror jag beror på att man anser att dessa barn kommer att
klara sig ändå. Jag upplever dock att en del lärare var mer belästa och kände till de olika
intelligenserna och försökte arbeta utifrån dem.
Många gånger under interjuverna både med lärare och med elever, tycker jag att den
svenska ”Jantelagen” lyser igenom dvs man skall inte tro att man är för mer än andra,
det anses inte fint att sticka ut för mycket. Det är de svaga eleverna som senare kommer
att kosta samhället pengar, därför bör resurserna läggas på dem. Många andra länder har
skolor som specialiserat sig som tex matematikskola, fysikskola mm. På dessa skolor
läser man extra mycket inom sitt favorit ämne. I Sverige finns det idrottskolor men ännu
är det väldigt få skolor som har det teoretiska ämnena som grund för sin verksamhet.
I lärarnas beskrivning av begåvning används ofta ämneskunskaper som viktiga.
Eleverna har gått på den sociala biten om vilka de anser vara begåvade, det gäller alltså
också att vara omtyckt, ha en social intelligens samt ha en viss status i klassen. Då jag
själv gjort praktik i en klass och lärt känna eleverna och deras status i gruppen förstod
jag också hur eleverna gjorde sitt urval. Detta var också något jag fick fram vid korta
samtal med lärarna i de andra klasserna.

Lpo 94 och författarna till de böcker jag har läst hävdar att vi som lärare skall möta
varje elev på deras nivå för att kunna ge dem bästa möjliga inlärningssituation. Vilket
kan vara svårt med stora klasser och lite resurser. Nu kommer förmånen med att arbeta i
arbetslag fram där man kan komplettera varandra i de olika intelligenserna. Genom att
man skall dokumentera för att få fram elevens begåvning och på så sätt finna den bästa
inlärningsmetoden kanske arbetet med portfolio kan vara till god hjälp. Portfolio är en
metod där elevens egna utveckling dokumenteras. Kanske kan det också ge oss
pedagoger större tilltro till varje enskild individ och att vi skall våga släppa kontrollen
lite mera i gruppen, detta kan enligt en del forskare gynna begåvade elever.
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