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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om begåvade barn, hur vi ser på begåvning och hur vi borde göra 

det. Framför allt ligger fokus på språkbegåvade barn inom ämnet engelska och hur vi kan 

utforma undervisningen så att de språkbegåvade barnen utmanas och utvecklas på det sätt som 

de har rätt till. 

Ämnet engelska är bundet i läromedel och tradition samt timplan enligt 

garanterad undervisningstid. Samverkan mellan olika ämnen eller temaarbeten innefattar 

mycket sällan ämnet engelska. Alla elever förväntas ofta följa samma kurs. Under läromedlets 

progression stimuleras de högpresterande och snabbare eleverna med diverse bredvidmaterial. 

Man kan fråga sig om det är adekvata utmaningar. Risken för understimulans och segregering 

är ett av de dilemman som behandlas i denna uppsats. 

Att vara begåvad i bildskapande eller idrott uppfattas ofta som något positivt. 

Men teoretisk begåvning är inte lika accepterat och kan därför vara ett känsligare område. 

Beror det på vårt svenska kulturarv Jantelagen? Skolpolitiker hävdar idag att barn som är 

intresserade av t.ex. matematik skulle kunna erbjudas någon form av elitskola. Alla begåvade 

barn har rätt till utmaningar och utveckling, men finns det inte en risk för att det sker på 

bekostnad av det sociala samspelet och mångfalden av kultur- och klassbakgrund? 

Elever med diverse inlärningssvårigheter får mer utrymme i läroplan, 

facklitteratur, undervisningssituationer, åtgärdsprogram etcetera. Genom arbetet med de 

individuella utvecklingsplanerna borde det dock finnas större möjligheter även för de 

begåvade barnen att utmanas/utvecklas i högre utsträckning än i dagsläget.   

Att förbättra kvaliteten på undervisningen, genom att utgå från de högt ställda 

strävansmålen, höja förväntningarna på samtliga elever samt erbjuda goda strategier för 

lärande, borde leda till ökad måluppfyllelse för alla. Alla är inte språkbegåvningar – men 

nästan alla kan prestera bättre om kraven och förväntningarna ökar. Att belöna teoretiska 

prestationer, såväl som idrottsliga, borde få gynnsamma effekter. Om vi sätter vi de duktiga 

barnen i elitklasser sänker vi kanske ribban för de andra?  

Som erfaren lärare kan man identifiera de begåvade barnen, men har kanske för 

lite kunskap om hur man kan arbeta med och bemöta dessa barn. Även för blivande lärare är 

det viktigt att vara medveten om detta dilemma och utforma undervisningen så att alla barn 

får samma möjlighet till lärande och utveckling på den individuella nivå de har rätt till.   
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1.1. Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats kommer att undersökas hur lärare definierar och identifierar begåvade barn i 

allmänhet och hur man kan utmana dessa barn i engelskundervisningen, för att stimulera just 

deras språkbegåvning. Huvudsyftet är att ta reda på hur de språkligt begåvade barnen kan 

utmanas och utvecklas i engelskundervisningen samt hur undervisningen kan utformas och 

planeras med tanke på just dessa barns behov och kapacitet. Det är inte min avsikt att i denna 

uppsats grundligt redogöra för hur en komplett undervisningsmodell kan se ut. Förhoppningen 

är dock att kunna belysa vilka följder uppmärksamheten på de begåvade barnen kan få för 

lärare i praktiken.  

Det finns inte mycket skrivet om begåvade barn och ännu mindre om 

språkbegåvade barn. För att genomföra denna undersökning har det varit nödvändigt att 

relatera till forskning och uppfattningar som behandlar begåvning generellt. Av denna 

anledning används i denna uppsats båda termerna – begåvad och språkbegåvad. Dessutom är 

det möjligt att resonera utifrån denna undersökning oavsett ämne. 

Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen: 

- Vilka barn räknas till de begåvade och hur ser deras behov ut? 

- Språkbegåvade barn i engelskundervisningen – hur fungerar det? 

- Hur kan man utmana/utveckla begåvade barn? 

- Hur kan engelskundervisningen utformas så att de språkbegåvade barnen utmanas? 

1.2. Metod 

Jag har valt att undersöka hur man som lärare kan utmana barn som har det lätt för sig i 

engelska. För att kunna genomföra en kvalitativ explorativ undersökning har jag valt att 

intervjua endast ett fåtal lärare. Den forskning som hänvisas till i uppsatsen behandlar hur 

man kan utmana de begåvade barnen. I den teoretiska bakgrunden redovisas materialet utifrån 

undersökningens övergripande frågeställningar. Den metod som används i studien är 

kvalitativ och grundar sig på intervjuer med fyra lärare. Nedan följer en redogörelse av 

intervju som metod, genomförande av intervjuerna samt metod för utskrift och analys.  

1.2.1. Intervju som metod  

En kvalitativ intervju handlar om ett samtal där man går på djupet i intervjupersonens 

livsvärld och erfarenhet för att hitta nya insikter i ett mellanmänskligt samspel (Steinar Kvale 

1997). Denna intervjuform är mer dynamisk än den kvantitativa då den möjliggör fördjupande 

följdfrågor utifrån det samtal som uppstår. Genom en kvalitativ intervju nås 
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intervjupersonernas resonemang och svaren på frågorna kan förtydligas på ett tidigt stadium. 

Ämnet för denna uppsats kan dessutom uppfattas som känsligt. Den kvalitativa 

intervjustrukturen, med möjlighet att anpassa samtalet och ordningen på frågorna, gör att 

situationen inte behöver uppfattas som obehaglig för de personer som blir intervjuade.   

Avsikten med undersökningen är att samla in empirisk information; att ta reda 

på hur verksamma lärare arbetar för att utmana begåvade barn i engelska. Syftet med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv (Kvale 1997). Som intervjuare vill jag kartlägga ett dilemma samt ta reda på hur 

man kan hantera det. Jag söker upptäcka nya dimensioner i ämnet som är föremål för 

undersökningen. 

En lämplig intervju- och analysteknik blev därför en kvalitativ halvstrukturerad 

intervju med ett fåtal personer. Den explorativa intervjun, öppen och föga strukturerad, 

passade för ändamålet då jag ville lyfta fram lärarnas erfarenheter, resonemang och metoder.  

En nackdel med den metod jag valt är att det inte går att generalisera utifrån 

intervjudeltagarnas utsagor eftersom de är så få till antalet. Inte heller går det att förutse 

vilken typ av kunskap som kommer att få stort utrymme i intervjudelen. Dock anser Kvale 

(1997) att det genom fördjupade intervjusamtal finns möjlighet att erhålla generell kunskap. 

Fördelarna med ett mindre antal deltagare väger alltså tyngre med tanke på samtalskvaliteten, 

flexibiliteten i frågornas karaktär samt inte minst när det gäller den praktiska delen av arbetet. 

Om syftet med intervjuundersökningen är att erhålla generell kunskap, menar 

Kvale (1997) att man med stöd i psykologins historia, bör koncentrera sig på ett fåtal 

intensiva fallstudier. Hans allmänna intryck av intervjuundersökningar är att många skulle 

vinna på att ha färre intervjuer och mer tid över till förberedelser och analys av intervjuerna. 

Kvalitet går alltså före kvantitet. En halvstrukturerad intervju omfattar en rad teman och 

förslag till relevanta frågor. På samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad det 

gäller frågornas form och ordningsföljd, om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna 

från den intervjuade, skriver Kvale (1997).  

1.2.2. Genomförande av intervjuerna 

De fyra undersökningspersonerna har valts ut genom tillgänglighet och personliga kontakter. 

Kollegor, vänner och bekanta har muntligen informerats och tillfrågats om deltagande i 

undersökningen. Det avgörande kriteriet för att delta var att man skulle undervisa i engelska, 

och gärna de äldre barnen, år 6-9. 
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Informerat samtycke inhämtades från samtliga deltagare. Informerat samtycke 

innebär bland annat att undersökningspersonerna informeras om undersökningens syfte och 

att deras deltagande är frivilligt. För att värna om konfidentialiteten används 

bokstavsbeteckningar istället för namn. I enlighet med de intervjuetiska riktlinjer Kvale 

(1997) redogör för, upprättades ett avtal, se bilaga 1, som undersökningspersonerna 

undertecknade inför respektive intervju. 

Kvale (1997) beskriver några viktiga typer av frågor som kan vara användbara i 

den halvstrukturerade intervjuform som använts i denna undersökning. Han menar att 

forskningsintervjun ska fortskrida ungefär som en normal konversation men med ett specifikt 

syfte och en specifik struktur. Inför intervjun formulerades därför en intervjuguide, vilken 

utgår från undersökningens huvudsakliga frågeställningar. Efter en introspektiv studie
1
, 

rekommenderad av min handledare, fastslogs intervjuguidens slutliga utformning. Under de 

övergripande frågorna skrevs ett antal följdfrågor, se bilaga 2, som kunde komma till 

användning under intervjussamtalen.  

Atmosfären under intervjuerna var avspänd. Intervjuerna genomfördes i 

hemmiljö, under lärarnas sommarlov. Varje intervju inleddes med en kort orientering om 

intervjuns upplägg och avrundades med en fråga om intervjupersonens egna tankar kring 

temat. Intervjuerna registrerades genom att spelas in på band. På så vis kunde jag lyssna 

aktivt, ställa uppföljande och klargörande följdfrågor samt uppmuntra till fortsatt berättande 

av spontana historier från intervjupersonen. 

1.2.3. Utskrift och analys 

Efter genomlyssning av intervjuerna skrev jag ut dem ordagrant. Undersökningens empiriska 

datamaterial, i skriftlig form, ligger till grund för sammanställningen i resultatdelen, vilken 

återges i narrativ form.  

Att skriva ut en intervju kan, enligt Kvale (1997), föra med sig etiska problem. 

Behandlas känsliga ämnen är det viktigt att värna konfidentialiteten. Redan i första stadiet av 

intervjuutskrifterna beslöt jag därför att använda mig av beteckningar som lärare A, B, C och 

D. Intervjupersonernas identitet eller deras arbetsplatser ska inte kännas igen i denna uppsats. 

Uppgifter som kan vara av betydelse för läsarens egen tolkning av undersökningen har dock 

inte ändrats. Det kan till exempel vara uppgifter om intervjupersonernas kön, yrkeserfarenhet 

och utbildning.  

                                                 
1
 Introspektion betyder själviakttagelse. En introspektiv studie innebär alltså att jag själv svarat på de 

intervjufrågor jag ville använda, för att optimera formuleringar, ordning och struktur i enlighet med 

undersökningens syfte. 
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Analysfasen inleddes med att aktivt läsa utskrifterna för att hitta mönster, och 

genom ett narrativt förhållningssätt återges intervjupersonernas svar på undersökningens 

frågeställningar. I en öppen, icke styrande intervju berättar intervjupersonen en eller flera 

historier för forskaren (Kvale, 1997). Betoningen på intervjun som en berättelse kan göra det 

lättare att läsa och förhålla sig till utskrifterna. Jag har haft den narrativa synen i tankarna 

under både planering, rapport och analys av intervjusamtalen i denna undersökning. Genom 

en narrativ strukturering har jag försökt skapa en sammanhängande historia av de många 

händelser som rapporterats under intervjuerna.  

 

Målet för intervjuforskaren är att återvända från sin kvalitativa under- 

sökningsfärd med en berättelse som gör rättvisa åt intervjupersonernas  

historier om sin livsvärld och som förmedlar ny och giltig kunskap och  

insikt åt dem som lyssnar till eller läser berättelsen. (Kvale 1997, s.78) 

 

Analysen och rapporteringen av intervjuerna smälter samman i en narrativ analys, skriver 

Kvale (1997). Intervjuerna blir mer läsvärda i berättelseform än i färglösa intervjurapporter.     

Intervjucitat kan, enligt Kvale (1997), ge läsaren ett intryck av intervjusamtalet och 

exemplifierar det material som använts för analysen. Dessa citat återges i läsbar skriftspråklig 

form med syfte att berika den narrativa stilen. 

Den slutgiltiga utformningen av resultatdelen har verifierats av 

intervjupersonerna själva. De har läst den narrativa sammanställningen, fått möjlighet att 

kommentera materialet samt gett sitt muntliga medgivande till användningen av de citat som 

finns återgivna.   

1.2.4. Deltagare 

Tre av lärarna arbetar på senare delen av grundskolan och en på den tidigare. Erfarenheten 

skiljer sig från sju till 43 år i yrket. Två av lärarna arbetar i Göteborgsområdet, en i Stockholm 

och en i Östergötland, i en mindre tätort.  

 

 Kön Lärarutbildning Antal år i yrket 

A Kvinna adjunkt i engelska och tyska, undervisar även i svenska 43 

B Kvinna svenska/SO + engelska 1-7 7 

C Kvinna svenska/engelska/franska 4-9 14 

D Man kemi/engelska 4-9 10 
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Lärare A undervisar år 7-9 samt med språkundervisning för vuxna. På hennes skola går cirka 

350 elever i år 6-9. Lärare B undervisar år 1-6. För närvarande, i år 2-3, anställd på en skola 

med cirka 225 elever, och tidigare, i år 5-6, på en skola med cirka 500 elever. Båda skolorna 

arbetar med åldersintegrerade klasser, dock ej när det gäller engelskundervisning. Lärare C 

och D arbetar med grundskolans senare del, år 6-9. De arbetar på samma skola, men tillhör 

olika arbetslag. På denna skola går cirka 600 elever. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1. Begåvade barn – vilka är det? 

I den teoretiska bakgrunden redogörs för hur man kan definiera och identifiera begåvade barn. 

Det finns flera olika sätt att se på detta fenomen och begreppet begåvning är i många 

avseenden subjektivt. Att hålla detta i tankarna kan vara av betydelse då man läser deltagarnas 

svar i nästa kapitel.    

Utifrån de frågställningar som legat till grund för undersökningen följer här en 

sammanställning av hur några forskare och författare ser på begåvade barn och deras behov 

samt vilka metoder och förhållningssätt som kan vara framgångsrika, och till och med 

avgörande, i arbetet med dessa barn. Kopplingar till styrdokument, såsom Lpo 94 och 

kursplanen i engelska, görs löpande utifrån de övergripande frågeställningarna.  

2.1.1. Definition av begåvning 

Begåvade människor är sådana personer som bland annat kan tillgodogöra sig en högre 

utbildning och lyckas väl i det yrke de väljer, skriver Gunilla O. Wahlström (1995). Hon är 

skeptisk till IQ-nivå som begåvningsmått. Intelligenskvoten är en jämförelse mellan 

levnadsålder och mognadsålder när det gäller mätbara insikter, och det finns många former av 

begåvning som inte går att mäta, menar hon. Vid mätning av IQ utgår man ifrån att det 

begåvade barnet utvecklas signifikant mycket snabbare än andra barn i vissa mätbara 

avseenden. Wahlström (1995) framhåller vikten av att vidga begreppet begåvning till att 

innefatta många olika sorters skapande, t.ex. sport, underhållning, mod, filosofi, teknik, 

problemlösning och humor. Kreativitet är uttryck för begåvning; förmåga att formulera nya 

idéer och göra nya kopplingar och associationer. Vissa barn kan uppvisa häpnadsväckande 

kunskaper eller färdigheter, vilket borde ge oss ledtrådar till deras begåvning. Om vi öppnar 

ögonen för det exceptionella i det lilla, så kommer vi att upptäcka begåvning hos många, 

skriver Wahlström. 

På frågan om alla barn är begåvade, svarar Tracy L. Cross (2009) nej. Alla barn 

är underbara, men för att räknas som begåvad krävs en ultimat talang inom något område. 

Många har, enligt Cross (2009), ändrat sin syn på vad begåvning är; från att vara en medfödd 

egenskap till att vara ett utvecklingsfenomen. Denna modell är mer representativ för hur det 

ser ut i en persons liv, från födelse till död, när det gäller utvecklingen av specifika 
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färdigheter. Människor tar emot instruktioner, kämpar med misstag och utvecklar därmed 

kunskap och färdigheter.  

Maria Montessori menade att intelligensen och hela den mentala förmågan 

formas under de tre första levnadsåren. Intelligens innebär enligt henne förmågan att göra 

åtskillnader och att snabbt göra bedömningar på ett ordnat sätt. Det enda som är medfött är 

förmågan att forma beteendemönster (Elizabeth G Hainstock, 1999). 

Definitionen av begåvning beror på vilken syn man har på intelligens, enligt 

Chris Smith (2005). Ytterligheterna av skalan är fixerad respektive föränderlig intelligens. 

Fixed intelligence innebär en tro på att intelligens är en medfödd, personlig egenskap. Läraren 

som tror på detta i hög grad tenderar att jämföra elever med varandra, man nivågrupperar 

gärna eleverna och värdesätter prestationsmål. Changeable intelligence däremot innebär att 

läraren tror på miljöpåverkan som det viktigaste verktyget, att klassrumsmiljön avgör hur 

intelligent en elev kan bli. Detta medför att man ser på alla barn som begåvade, att visa sin 

begåvning hänger på möjligheten att få göra det. Fokus ligger på beteende, arbete och 

samarbete. Eleverna gör självbedömningar och jämför sig med sig själva. Att eleverna jobbar 

med uppgifterna är viktigare än att lyckas med dem. Smith (2005) anser att en mix av dessa 

synsätt är mest gynnsamma i arbetet med barnen.  

Eftersom begreppet begåvning i många avseenden är subjektivt vore det 

önskvärt att kollegiala samtal fördes i skolarna i större utsträckning. I läroplanen står följande: 

 

Skolans uppdrag, att förmedla kunskaper, förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan 

om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan 

diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra.  

(Ur Lpo 94 s.8) 

 

Enligt Mensa Sverige räknas till gruppen särbegåvade barn, de barn som har en begåvning 

bland de 5 % högsta av befolkningen. Begreppet särbegåvning används här för att 

kategorisera olika typer av personer som visar, eller har en potential att visa, en exceptionell 

nivå inom ett eller flera av följande fem områden; allmän intellektuell förmåga, akademisk 

talang, kreativt tänkande, ledarskapsbegåvning samt visuell eller utförande konstnärlig talang. 

Det är dock inte de särbegåvade barnen som behandlas i den här uppsatsen. 
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2.1.2. Identifiering av begåvade barn 

Wahlström (1995) presenterar några summariska listor med vilka man försöker identifiera 

studiebegåvningarna, men med det vidare begåvningsbegreppet menar hon att dessa listor blir 

ganska ointressanta. Vissa kriterier återkommer dock i de publikationer som handlar om att 

identifiera begåvningarna, skriver hon. En av dessa egenskaper är mogen humor; vissa barn 

uppfattar omedelbart skämt, kanske också ironi. Ett annat typiskt drag hos de begåvade 

barnen är enligt Wahlström (1995) dålig handstil; tanken går så fort att handen inte hinner 

med. 

Cross (2009) menar att identifieringen grundas på barnens potential eller 

förmåga till enastående prestationer i framtiden. Över tid utnämner vi dem till begåvade, 

baserat på deras prestationer inom något specifikt område. De begåvade barnen sägs vara i 

behov av specialutbildning, och enligt Cross (2009) spelar tyvärr ekonomisk och social status 

en stor roll när de begåvade barnen definieras. Hennes uppfattning är att dagens viktigaste 

fråga är att finna och hjälpa samtliga barn med begåvning och talang.  

Smith (2005, s.13) tillhandahåller en cirkelmodell (min översättning nedan) för 

att visa hur det går till att överväga begåvningar och talanger hos eleverna. Det gäller att ha en 

holistisk syn vid identifikationen, att man ser till helheten mer än delarna, och att man ser 

själva definitionen som en pågående process. För att identifiera begåvning behövs 

tillhandahållande av möjligheter (eng. provision) och interaktion mellan lärare och elever.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läraren måste, enligt Smith (2005), först fråga sig själv vad man tror om begåvning. Utifrån 

det läget är nästa fråga hur man relaterar till elever i klassen man undervisar i. Därefter är 

frågan vem som klarar de mest utmanande aktiviteterna väl och vem som kan behöva extra 

utmaning. 

Definition och 

underförstådd 

övertygelse 

Tillhandahållande  

av möjligheter och 

former av samspel 

Tillhandahållande  

av möjligheter och 

former av samspel 

Identifikation 
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2.1.3. Vem är språkbegåvad? 

Den som gissar i hög utsträckning och försöker se till helheten snarare än delarna kan räknas 

till dem som har lätt för språk. Den språkbegåvade eleven tar för sig, vågar misslyckas och är 

en effektiv problemlösare. I det stödmaterial som relaterar till kursplanen i engelska står:  

 

Den framgångsrika språkeleven kännetecknas enligt språkforskare av benägenheten för att ta 

risker med språket och våga göra fel. Dessa elever störs inte av att inte förstå allt de hör och 

läser, utan sägs kunna gå vidare i lyssnandet och läsandet genom att gissa och dra slutsatser 

med hjälp av sammanhang, redan kända ord samt bildstöd. Elever med goda resultat tycks hela 

tiden ha betydelsen i stora drag i blickpunkten, medan de mindre framgångsrika eleverna sägs 

stanna upp vid varje okänt ord och kräva en översättning.  

Ur samtalsguide i engelska, s.28, Myndigheten för skolutveckling (2008) 

 

Ulrika Tornberg (2005) beskriver två sätt att se på framgång. Det ena handlar om att se 

framgång som ett resultat av vilka positiva egenskaper och förmågor en person har. ”Ett barn 

med hög stress- och ångesttröskel, som är språkbegåvat, analytiskt, motiverat och utåtriktat 

har stora möjligheter att lyckas med att lära sig ett främmande språk.” (Tornberg, 2005, s.18). 

Den goda språkinläraren gissar gärna och försöker få fram sitt budskap även om 

språkkunskaperna är bristfälliga. Han/hon är inte rädd för att göra fel, har en positiv självbild 

och ett gott självförtroende. Han/hon kan anpassa sig socialt till inlärningssituationen så att 

rädsla och hämningar inte utvecklas, analyserar både sitt eget tal och andras samt har en stark 

motivation och en positiv inställning till inlärningssituationen samt ser till att få tillfälle att 

öva så ofta som möjligt. IQ ligger över genomsnittet, läs- och skrivförmågan är bra, liksom 

ordförråd och begreppskunskap. Den goda språkinläraren börjar lära sig tidigt, tycker om 

grammatikövningar, kontrollerar gärna själv att språket blir korrekt och försöker hitta ett 

mönster i språket. 

Den andra synen, menar Tornberg (2005), gör det omöjligt att beskriva en god 

språkinlärare. Enligt denna syn hänger inte begåvningen på en persons egenskaper utan på 

möjligheterna att visa sin kompetens. Det finns alltså många vägar till framgång vilket medför 

att undervisningen måste vara öppen och bred för att tillhandahålla utrymme och individuella 

arbetssätt för olika individer.  
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2.2. De begåvade barnens situation 

2.2.1. Intellektuell stimulans 

Brist på utmaningar, specificerat genom upprepning, repetition, klassrumsrutiner är den 

vanligaste orsaken till leda, motivationsbrist och dålig självbild hos begåvade barn, menar 

Elaine A Powers (2008). Motsatsen till leda är engagemang, elevens aktiva val, som i sin tur 

betyder intresse. Powers (2008) hänvisar till en studie av Keighley (2003) som visar att 

elevinflytande, kontroll, valmöjlighet samt uppgifternas beskaffenhet har en avgörande 

betydelse för elevers motivation och prestation. Powers (2008) hänvisar till Zentall, Moon, 

Hall & Grskovic (2001) som i sin undersökning visat att man redan i tidigare delen av 

grundskolan kan se att högre elevinflytande höjer motivationen att lära för de begåvade 

barnen. Engagemanget i en viss uppgift ökar och mängden inhämtad kunskap likaså. Powers 

(2008) hänvisar även till en studie av Betts (2004) som visar att utmaningar i undervisningen 

dock är meningslösa såvida eleverna inte tillåts inverka i sin egen inlärning.  

De begåvade barnen har behov av kunskap, att få fördjupa sig i det de läser, att 

koncentrera sig och ”bli uppslukade” av ett arbete, att få brinna av nyfikenhet, enligt 

Wahlström (1995), som även framhåller vårt behov av att bli förvånade. Med detta menar hon 

att använda sin kunskap i flera sammanhang; att kunna fantisera om ”hur det hade varit om 

inte…”, att kunna och få ifrågasätta om de uppgifter som finns i boken är rätt, att kritiskt 

undra över hur man valt ut det stoff som finns i texten och så vidare.  

Att få lära sig studieteknik är de begåvade barnen också i behov av, skriver 

Wahlström (1995). Eftersom de har så lätt för att lära behöver de till en början inte något 

särskilt system. När utmaningarna sedan blir större och strukturbehovet infinner sig kan det 

leda till att vissa helt enkelt ger upp för att de är så ovana vid motgångar vid inlärning.  

Rigmor Eriksson & Jörgen Tholin (2007) skriver att alla elever måste få klart för sig hur 

minnet fungerar, att det vi lärt oss snabbt och enkelt ofta försvinner lika fort medan det vi 

arbetar aktivt med förankras i den kunskap vi redan har. Eleverna måste alltså förstå 

anledningen till att den enklaste vägen inte alltid är den bästa. Charles Debelak & Mehmet Ali 

Ozturk (2008) skriver att begåvade barn som driver vind för våg genom utbildningen tenderar 

att prestera under sin potential. Debelak & Ozturk (2008) hänvisar till en studie av Walberg & 

Zeiser (1997) som visar att de begåvade barnen dessutom utvecklar torftiga arbetsrutiner, som 

i sin tur hindrar dem att se sin potential på sikt. De begåvade barnen måste därför upptäcka att 

ansträngning är en större framgångsfaktor än förmågan i sig.  
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2.2.2. Sociala behov 

Vi är alla sociala varelser med behov av att tillhöra en grupp, av att känna trygghet 

tillsammans med andra och av att bekräftas av andra, skriver Barbro Lennéer-Axelsson & 

Ingela Thylefors (1991). Men vi har också behov som mer koncentrerar sig kring det egna 

jaget: att skapa, prestera, uppleva självkänsla och identitet, att utvecklas och att vara någon i 

egna och andras ögon. Tillfredsställandet av dessa behov, menar de, påverkar människans 

självuppfattning och självförtroende. Det här återspeglas även i läroplanen: 

 

Skolan skall sträva efter att vara en levande och social gemenskap som ger trygghet och vilja 

och lust att lära.  

Ur Lpo 94 

 

Wahlström (1995) framhåller behoven av att tillhöra en grupp, att känna trygghet i den 

gruppen och att bli sedd av kamrater och vuxna, som de viktigaste. När man har en elev som 

avviker mycket från gruppen i övrigt gäller det att se till att han eller hon inte får arbeta för 

mycket ensam. Detta gäller i synnerhet de begåvade barnen. Risken är att de kommer att 

betrakta all inlärning som ensamarbete samt att de blir isolerade och får svårigheter i 

samvaron med andra människor. 

Den undervisningsmodell som går ut på att låta begåvade elever gå i mindre 

grupper får ibland kritik av ansedda inom området. John D Mulhern & Robert C Morris 

(2001) hänvisar till Marian Leibowitz
2
 som menar att det är ett misstag att isolera de begåvade 

barnen från majoriteten på skolan, då det bästa för barnen är heterogenitet.  

Cross (2008) menar att man i amerikanska skolor har försummat utbildningen av 

de begåvade barnen sedan NCLB
3
 infördes. Denna utbildningsplan infördes med goda 

intentioner, men för de begåvade barnen blev det inte bra. All kapacitet har riktats mot de 

lågpresterande eleverna, så att majoriteten ska nå en kompetens på miniminivå.  

      Att leva i ett anti-intellektuellt land, som hon tycker att USA är, medför en 

inställning att begåvning inte värderas särskilt högt. Cross (2008) hänvisar till en 

undersökning av Coleman & Cross (1988) som visar att begåvade barn tvingas hitta strategier 

för att hantera den anti-intellektuella skolmiljön. Anpassningarna tar mycket tid och kraft i 

                                                 
2
 Marian Leibowitz är verksam främst i USA och en ansedd pedagogisk konsult i många skoldistrikt, 

utbildningsdepartement och yrkesorganisationer. 

 
3
 NCLB, The No Child Left Behind Act of 2001, antogs i USA januari 2002 och är en federal lagstiftning som 

utfärdar teorier av standardbaserade utbildningsreformer, vilka baseras på tron att höga normer och mätbara mål 

kan förbättra individuella resultat i utbildningen. Standardiserade test genomförs årligen i syfte att mäta, jämföra 

och förbättra studieresultaten.  
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anspråk och är troligtvis skadliga för elevens utveckling skriver Cross (2008). Dessa miljöer 

främjar varken psykosocialt välbefinnande eller möjligheten att nå full potential för de 

begåvade barnen.  

      Särskilt bland de begåvade eleverna märks tydliga tecken på stress, skriver 

Cross (2008). Många känner stor press att prestera goda testresultat och höga betyg för att 

komma in på högre utbildningar. Stressrelaterade beteenden såsom att skära sig, dricka för 

mycket alkohol eller att underprestera slår hårt mot denna grupp av elever. 

2.3. Utbildningsmiljön 

Med utbildningsmiljö avses elevens arbetsmiljö. Här följer några redogörelser för vad som är 

utmärkande för ett positivt lärandeklimat och vilka förutsättningar som är mest fördelaktiga 

då man vill möjliggöra för barnen att visa sina begåvningar. Det handlar bland annat om 

bemötande, respons, kamratrelationer, undervisning och de vuxnas inställning till prestationer 

och begåvning. 

2.3.1. Föräldrar och lärare 

Vi ska, enligt Cross (2009), som föräldrar och lärare, inte tänka på de begåvade barnen som 

fullärda och färdigformade bara för att någon utnämnt dem till det. Begåvning är inte 

medfödd. I stället bör vi se dem som i behov av speciell utbildning, nu och över tid. 

I en undersökning av Hargrove (2005), som Powers (2008) refererar till, visar 

att duktiga lärare till begåvade elever utmanar dem samtidigt som de stöttar dem, likt en 

tränare vid ett sportevenemang. Det som, enligt Hargrove (2005) gör en lärare till de 

begåvade barnen bra, är att hon tillhandahåller en naturligt kritiskt lärande miljö, där eleverna 

argumenterar för gjorda val och bevisar vad de lär sig. Powers (2008) pekar på forskning av 

Little (2004) som visar att behovet av uppmuntran är emotionellt såväl som akademiskt. Hon 

hänvisar även till Keighley (2003) som också anser att en omtänksam lärare som bryr sig är 

viktigt för elevers motivation och prestation. 

Föräldrarnas inställning och engagemang samt förväntningar från omgivningen 

har mestadels positiv betydelse för alla barns prestationer, skriver Wahlström (1995). Hon 

hänvisar till resultatet av en undersökning genomförd av Benjamin Bloom
4
. Tre gemensamma 

nämnare kunde utläsas, oavsett talang. Det handlade om villighet att göra en stor arbetsinsats, 

till exempel övning, tid och ansträngning. Tävlingsinriktning och fast beslutsamhet att göra 

                                                 
4
 Benjamin Bloom, professor i pedagogisk psykologi sedan 1940, myntade begreppen ”De pedagogiska målens 

taxonomi” och ”Mastery Learning”. 
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sitt bästa till vilket pris som helst var en viktig faktor såväl som förmågan att snabbt lära sig 

nya tekniker, idéer eller processer. En nödvändig förutsättning för att individen i fråga skulle 

kunna nå världsklass verkade dock vara den entusiasm och det stöd vederbörande fick från sin 

familj, återger Wahlström (1995).
 
 

Cross (2009) anser att vi behöver ett gemensamt språkbruk kollegor emellan, 

utifrån de mål som undervisningen ska sträva mot. Återkommande och reflekterande samtal 

med kollegor, samt mod att förändra, är två viktiga nycklar till ett framgångsrikt arbetssätt, 

menar även Eriksson & Tholin (2007).  

2.3.2. Klassrummets klimat och kultur 

Språkbrukets utveckling har, enligt Cross (2009), gjort det mindre problemfyllt att vara 

begåvad. För bara 20 år sedan var ord som geek och nerd starkt förknippade med begåvade 

barn, på ett negativt sätt. Deras utmärkta förmågor inom till exempel dataspelens värld har 

emellertid medfört en statushöjning i allmänhetens ögon. De gamla öknamnen har snarare 

blivit positiva adjektiv, vilket hon tyder som ett tecken på att USA godtar mångfalden mer 

och mer.   

Smith (2005) framhåller vikten av klassrumskulturen som kontext för 

utmanande aktiviteter. Den goda klassrumsmentaliteten ligger till grund för allt fortsatt arbete. 

Skapandet av den rätta kulturen, som främjar alla barns utveckling av sina förmågor, vilar 

fundamentalt på relationerna mellan personerna i klassen. För att vi ska kunna utföra vårt 

arbete effektivt krävs det att vi skapar oss en helhetsbild om varje barn. Alla lärare strävar 

efter ett positivt och tillåtande klimat, men ett sådant tillstånd ses ibland som tur snarare än 

medveten design, menar hon.  

En sådan design kan bero på graden av medvetenhet om följderna av vissa 

dilemman och handlanden. Att be en begåvad elev att inte svara på alla lärarens frågor till 

klassen kan få denne till att tystna och utveckla ett ointresse i stället för tvärtom. Smith (2005) 

varnar även för att en del begåvade barn blir överlastade med ansvar och extrauppgifter, men 

att de inte alltid kan med att säga ifrån då de ofta är angelägna om att vara till lags. Det är inte 

ovanligt att barn upplever stress och att de inte själva kan avgöra vad de ska välja bort, skriver 

hon. Begåvade barn har ofta en god förmåga att arbeta med självständiga uppgifter. Lärarens 

intention med att lita på och låta en sådan elev arbeta ifred, kan dock av eleven tolkas som att 

inte vara omtyckt av läraren.  

Vilken respons som är lämplig för varje individ, måste avgöras i relation till den 

kunskap vi har om våra elever, skriver Smith (2005). Att förvalta och utveckla ett positivt 
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klassrumsklimat handlar inte bara om vad vi säger och gör, det involverar även emotionell 

kunskap; att lära sig mer om våra egna och barnens känslor och hur dessa påverkar vår 

vardag. Om hur klassrumsklimatet utvärderas uttrycker sig Smith så här: 

 

The only way of keeping on top of how the messages we send are being received is to encourage 

honest feedback from the children. Listening to children and hearing their interpretation of what 

happens in class is the only way we can be sure that our intentions are in line with the results. 

(Smith s.26, 2005) 

 

Smith (2005) anser alltså att klassrumskulturen har avgörande betydelse för elevernas 

möjlighet att demonstrera intelligent beteende. Hennes resonemang stämmer väl överens med 

Svend Erik Schmidt och Susanne Aabrandt (2002) som redogör för hur man arbetar med de 

multipla intelligenserna i danska skolor. De anser att man genom att ta tillvara och utveckla 

samtliga kompetensområden hos alla barn, får en rymligare skola med bättre plats för 

variation.  Skolan blir då mer uppmärksam på varje barns starka sidor. Självkänslan ökar och 

barnen får bättre möjligheter att utveckla områden där de inte är fullt så starka. Därmed får 

barn som har lätt för sig fler utmaningar, menar Schmidt och Aabrandt (2002), samtidigt som 

det blir mer plats för klassens svaga barn. 

Även i läroplanen återspeglas detta: 

 

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. Skolan verkar i 

en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att söka skapa de bästa samlade 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och 

självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men skolan har en viktig roll därvidlag. 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. 

(Lpo 94) 

 

2.4. Att utmana och utveckla begåvade barn 

Här följer några redogörelser att utgå ifrån då man söker utforma ett arbetssätt som kan ge de 

begåvade barnen utmaningar. Det handlar om individualisering, höga förväntningar, elevens 

medverkan och inflytande samt några rader om engelskundervisningens utformning.  
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2.4.1. Höga förväntningar 

Istället för att testa miniminivåer av kompetens och förmåga skulle vi genom att maximera 

potentialen för samtliga, nå dramatiska effekter för alla elever, inklusive de med begåvningar 

och talanger, menar Cross (2009). Till detta uttalande finns en klar koppling i 

kommentarmaterialet till kursplanen i engelska: 

 

En vanlig uppfattning i debatten om skolan är att det är kursplanernas mål att uppnå som styr 

undervisningen. I själva verket är det i stället kursplanernas mål att sträva mot som ska styra 

lärande och undervisning i skolan. Mål att sträva mot sätter inte några gränser för elevers 

kunskapsutveckling. I en undervisning som ska stimulera och utmana varje elev att bilda sig och 

växa med sina uppgifter blir mål att sträva mot den naturliga utgångspunkten för elever och 

lärare. 

Ur samtalsguide i engelska s.7 

 

Med utgångspunkt i utmaningar för de begåvade och talangfulla barnen kan vi designa bättre 

aktiviteter för alla barn, anser Smith (2005). Höga utmaningsnivåer görs då tillgängliga för de 

barn som är redo för dem. Även Ellen Winner (1996) har beskrivit hur samtliga elever når 

bättre resultat då såväl utbildningsnivån som förväntningarna på dem höjs. De begåvade 

eleverna skulle inte behöva särskilt utformade program om vi höjde standarden för alla, 

skriver hon.  

Eriksson & Tholin (2007) berättar om en lärares arbete med att träna de 

egenskaper som karaktäriserar en god språkinlärare; villigheten att ta risker och gissa det man 

inte förstår. För detta ändamål valde hon texter vars språkliga nivå klart låg över även vad de 

duktigaste eleverna klarade av. Texterna hade intressant innehåll och uppmuntrade eleverna 

till att använda sig av strategier som samarbete, gissningar och lexikon. De fick till den första 

texten uppgifter av läraren, en slags strategimodell som de sedan använde till allt svårare 

texter.    

Smith (2005) anser att indelning av klassen i grupper efter förmåga sänder 

signaler till barnen om hur de ligger till. Förväntningarna av gruppens prestationer låses 

därmed till en lägre nivå än individernas egentliga potential. Även den respons barnen får 

utifrån de val och ansträngningar de gör är viktig, menar hon. Mest tycker hon att det handlar 

om att hjälpa eleven att själv bedöma sitt arbete. Viss offentlig uppmärksamhet för betydande 

prestationer kan vara motivationshöjande, men bör hanteras varsamt med tanke på elevens 

integritet. 
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Den naturliga utgångspunkten, är enligt Skolverket (2009), de strävansmål som 

anges i kursplanen (se bilaga 3). Utifrån dessa ska en lokal pedagogisk planering utformas. 

Målen konkretiseras till undervisning, stoffet som används ska framgå samt vad som kommer 

att bedömas i elevernas arbeten. Utifrån denna planering sker lärarens bedömning av 

elevernas kunskapsutveckling. Det är både Mål att sträva mot och avsnittet Bedömningens 

inriktning som är utgångspunkt för den lokala pedagogiska planeringen. Denna inriktning 

gäller för alla årskurser och anger inga nivåer. 

2.4.2. Individualisering 

Det vanligaste sättet att individualisera skolarbetet, menar Eriksson & Tholin (2007), är att 

låta eleverna arbeta i egen takt i arbetsböcker av olika slag. De ifrågasätter dock 

inlärningseffekten av ett sådant arbete. De hänvisar till minnesforskning som visar att det som 

långsiktigt stannar i vårt minne, är sådant som vi engagerat oss i och själva försökt 

strukturera. ”Det är viktigt att vi på olika sätt hjälper eleverna att få en egen relation till det de 

ska arbeta med, t. ex. genom att be dem formulera uppgiften – eller inlärningsmålet – i egna 

ord.” (s. 15, Eriksson & Tholin (2007). Detta talar för att det vanligaste sättet att arbeta med 

de begåvade barnen inte är det bästa sättet. 

Powers (2008) hänvisar till Betts (2004) som menar att man genom 

självständiga studier når den högsta nivån av inlärning. Hon hänvisar också till Pugh (1999) 

som genom detta arbetssätt kopplar elevens intresse och färdighetsnivå till viktig träning i 

kritiskt tänkande; att ta beslut, undersöka, lösa problem, forska, fråga och reflektera. Powers 

(2008) hänvisar till undersökningar av Betts (2004), Douglas (2004) och Tomlinson (1995, 

2004) som visar att klasslärare emellertid aktar sig för den här typen av arbete, på grund av 

bristande erfarenhet med metoden samt obesvarade frågor angående hur man överblickar och 

får tillgång till lärandet. Powers (2008) anser dock att de som undervisar begåvade elever 

måste tillhandahålla övriga lärare de effektiva och användarvänliga metoder som används för 

självständiga studier. Ett samarbete mellan lärare och elever, med målet att designa och 

förfina metoden, är avgörande för processens framgång.    

     Det som hindrar oss från förändring, såsom betygssättning, överblick och 

tidsbrist, kan överkommas av en strukturerad planering av självständiga studier, enligt en 

studie av Cashion & Sullenger (2000) som Powers (2008) refererar till. Hon hänvisar också 

till en undersökning av Troxclair (2000) som visar att man genom tillhandahållande av 

exempel på lektionsplaneringar, tidslinjer, arbetsloggar och kommunikationsidéer lärare och 
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elev emellan, kan genomföra oberoende projekt för de begåvade barnen som är 

lättmanövrerade av den vanliga klassläraren. 

Eriksson & Tholin (2007) varnar för att det finns en risk för otrygghet, då 

eleverna själva väljer vad de ska arbeta med, genom att den vana, fasta strukturen faller. Att 

förändra traditionell och lärarstyrd undervisning är inte enkelt. Ju mer eleverna arbetar med 

olika material, desto mer angeläget blir det att de själva tar större ansvar för sitt arbete, 

eftersom det blir svårt för läraren att hålla reda på allt som sker i klassrummet. Det finns, 

enligt Eriksson & Tholin (2007), behov av rutiner som ger stadga och struktur åt arbetet. 

Eleverna måste också få klart för sig vad deras arbete syftar till och vilka krav som ställs på 

dem. 

     Inom samhällsvetenskapliga ämnen finns flera universella teman att arbeta 

med. Den amerikanska motsvarigheten till det svenska Skolverket, uppmuntrar självständiga 

studier som går bortom den traditionella lärobokscentrerade undervisningen. Powers (2008) 

hänvisar än en gång till Troxclair (2000) som visat att de mål och förväntningar som tagits 

fram av amerikanska NCSS (National Council for the Social Studies) gynnar grundtankar som 

tid, kontinuitet och förändring, vilka främjar den högre nivå av tankeförmåga som kan 

associeras till Blooms taxonomi; kunskap, förståelse, tillämpning, analys, sammansättning 

och utvärdering. 

Fördjupning är det bästa för många begåvade barn, menar Wahlström (1995). 

Barnen upplever då inte utanförskap och arbetstakten är inte så viktig. Om vi lät varje individ 

använda den tid han eller hon behövde, så skulle många fler lära sig mycket mer, skriver hon. 

Detta innebär att de begåvade barnen skulle kunna arbeta med samma tema som klassen i 

övrigt, men på en annan nivå. Nedan följer de sex nivåerna i Blooms taxonomi, vilka enligt 

Wahlström (1995) kan ligga till grund för planeringen av ett sådant arbetsområde:  

 

1. Kunskap; upprepa, ”rabbla” och att lära sig utantill. 

2. Förståelse; sätta nya ord på känd kunskap, att förstå meningen, att tolka fakta. 

3. Tillämpning; använda sin kunskap för att lösa nya situationer. 

4. Analys; dela upp kunskapen, upptäcka hur delarna är organiserade, upptäcka dolda 

budskap, känna igen komponenter. 

5. Sammansättning; sätta samman gammalt till nytt, kreativ process, hitta samband 

mellan fakta från olika områden, att förutsäga och dra slutsatser. 
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6. Utvärdering; kvalitativ och kvantitativ bedömning av vad man gjort enligt den 

standard som råder, att jämföra och ifrågasätta idéer, att uppskatta värdet av teorier, att 

presentera, att göra val baserade på resonemang. 

 

Wahlström (1995) anknyter även dessa nivåer till Howard Gardners teorier om de sju 

intelligenserna; lingvistisk, logisk-matematisk, spatial, kinestetisk, musikalisk, interpersonell 

och intrapersonell. Hon menar att man genom att koppla ihop Bloom och Gardner kan lägga 

upp arbetet kring vilket tema som helst och hon ger tydliga exempel från ämnesområdena NO, 

SO och svenska. Denna syn återspeglas även i läroplanen: 

 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former för den enskilda eleven balanseras och blir till en helhet. 

(Ur Lpo 94, s.8) 

 

Att gå mot en individualiserad undervisning handlar till att börja med att hjälpa eleverna att 

bli medvetna om sin inlärning. Detta kan enligt Eriksson & Tholin (2007) ske genom en form 

av dagbok vars syfte är att ge struktur, ordning och reda åt arbetet. Där skriver eleven in sina 

arbetsplaner, redovisningar, en del skriftlig produktion och någon form av utvärdering. 

Eleverna får lära sig att svara på frågor som Vad vill jag lära mig? och Vad ska jag välja?  

”Dagboken ger tillfälle till eftertanke, den ger läraren möjlighet att följa och stödja elevernas 

språkliga utveckling, och i den kan elever och föräldrar se vad man har arbetat med under 

terminen.” (s. 17, Eriksson & Tholin, 2007).  

2.4.3. Elevens medverkan och inflytande 

Powers (2008) anser att utmaningen för den som undervisar ligger i att koppla elevernas 

intresseområden till klassrummet och prestationerna där, genom att uppmuntra och utnyttja 

elevernas val och inflytande. Hon hänvisar till forskning av Gross (2004) som envist pekar på 

nödvändigheten av individuella utvecklingsplaner, kopplade till lärarens medvetenhet och 

stöttning. Ända sedan 1920-talet har utbildare av de begåvade barnen varit överens om att 

dessa barn behöver utbildningsplaner som är skräddarsydda efter vars och ens unika behov 

och förmågor, skriver Powers (2008). Hon hänvisar återigen till Gross (2004) som visat att 

personlig framgång och utmaning har en positiv inverkan på den begåvade elevens 

psykosociala utveckling.    
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Erfarenheter från MI-skolor
5
 i Danmark visar att barnen i mycket hög grad bör 

få inflytande över undervisningens innehåll och planeringen av de enskilda aktiviteterna. 

Skolan måste organiseras mycket flexibelt, och det är olämpligt att arbeta med fastlagda, 

lektionsindelade veckoscheman under hela läsåret, eftersom nyckelordet är tid för 

fördjupning, skriver Schmidt & Aabrandt (2002). 

Lärare och elev har ett delat ansvar, för att utforma olika instruktioner till olika 

elever till förmån för varje individs utveckling, skriver Powers (2008). En framgångsrik 

samverkan som främjar begåvning hos varje unik individ och samtidigt tillför något till 

helheten. Powers (2008) hänvisar till Tomlinson (2004) som definierar det individuella 

bemötandet genom en matchning mellan innehåll (vad eleven lär sig), processen (hur lärandet 

går till) och produkt (hur lärandet demonstreras), färdighetsnivån, intresse och den 

inlärningsstil eleven föredrar. Enkelt uttryckt, enligt Powers (2008), maximerar det 

differentierade lärandet
6
 graden av utmaning och utveckling hos varje elev. Det är 

motivationshöjande samt ökar det självstyrda lärandet.  

      Ett sätt att ta reda på vad de begåvade barnen tilltalas av i sin utbildning är att 

fråga dem. Powers (2008) menar att det handlar om att ge eleverna röst och ansvar för sitt 

lärande. Delat ansvar för beslutsprocessen och utvecklingen av deras egna studiekurser är 

återkommande önskemål från de begåvade barnen. För detta finns stöd i läroplanen: 

 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att 

få välja kurser och ämnen och genom att delta i planeringen och utvärderingen av den dagliga 

undervisningen, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.  

(Lpo 94 s.6-7) 

Ansvar och inflytande 

Skolan skall sträva efter att varje elev   

- tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

- successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och  

   det inre arbetet i skolan och 

- har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga  

   att arbeta i demokratiska former. 

(Lpo 94 s.13) 

 

                                                 
5
 H Gardners teori (från 1983) om de multipla intelligenserna (MI) omsatta till praktisk pedagogik.  

6
 Med divergent pedagogik avses ett undersökande arbetssätt, en uppgift med flera möjliga lösningar. 
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Smith (2005) framhåller fyra interaktiva element (min översättning nedan) som tilltalar alla 

elever och uppmuntrar meningsfullt engagemang av inlärning i klassrummet. Hon kallar dem 

för Agency, Reflection, Collaboration och Culture och de fungerar enligt följande modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna har större förståelse för vad de ska lära sig om de haft medverkan i 

lärandeprocessen. Det handlar bland annat om att uppmuntra barnen att planera och finna sina 

egna lärandestigar samt överenskomna mål för lärande på klass-, grupp- och individnivå. 

Genom reflektion förstår eleverna vad de lär sig och hur det går till – metakognition. För detta 

krävs tid för tänkande och samtal, länkar till andra ämnen och att reflektionsaktiviteten byggs 

in i utvärderingssystemet för lektionen/projektet. Samarbete, i olika grupper för olika syften, 

för samman en mängd expertis och kunskap så att nya och svårare problem kan lösas. I 

samspelet mellan dessa fyra delar uppstår en utmanande lärandeupplevelse. 

Svagheter finns naturligtvis i både lärarledd och elevplanerad undervisning, men 

i den förstnämnda är det inte alltid man märker dessa, eftersom man som lärare då är upptagen 

med att stå i centrum. Ett vanligt dilemma i elevplanerad undervisning är att tiden inte räcker 

till för att kolla individuella gloslistor och uttal. Eriksson & Tholin (2007) anser att det är 

bästa då är att göra arbetspassen i engelska färre och längre. Ett annat dilemma är att alla 

elever inte heller har lika lätt för att ta eget ansvar, och för att hela konceptet inte ska falla 

krävs detaljerade arbetsplaner för dessa individer, som stöd för strategier och planering. En 

annan lösning kan vara att arbeta i läs- respektive skrivperioder. Även då man arbetar med 

elevplanerad undervisning finns behov av väl strukturerade arbetspass, skriver Eriksson & 

Tholin (2007). Varje lektion kan till exempel börja med en sång varefter klassen tar itu med 

eget arbete. Läraren har en annan roll i den elevplanerade undervisningen än i den lärarledda, 

men är lika viktig. ”Hon undervisar mycket, men oftast inte alla om samma sak samtidigt.” (s. 

138, Eriksson & Tholin 2007).     

Kultur 

 

 

 

 

 

Reflektion Medverkan 

Samarbete 

En utmanande 

lärandeupplevelse 
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2.4.4. Engelskundervisningens utformning 

Enligt Skolverkets samtalsguide
7
 bör all engelskundervisning ske på målspråket, redan från 

början, utan inblandning av svenska översättningar. Tidigare språkstart anses vara fördelaktigt 

när det gäller elevernas språkliga självförtroende. Genom detta kan man på ett mer 

konstruktivt sätt utnyttja engelskan runtomkring. Därför är det, enligt Skolverkets 

samtalsguide, mycket viktigt att engelskundervisningen verkligen duschar eleverna med 

målspråket och skapar rikligt med tillfällen för alla elever att aktivt använda språket i 

interaktion med andra.  Även Eriksson & Tholin (2007) framhåller värdet av 

målspråksanvändningen i engelskundervisningen.  

Enligt Eriksson & Tholin (2007) är elevplanerad engelska det ultimata 

arbetssättet. De föreslår avlyssning av sångtexter, i kombination med ifyllning av lucktexter, 

som en övning i hörförståelse. De som har lätt för sig i engelska skulle då kunna få en svårare 

text och längre luckor. Att arbeta med en text kan man göra ganska traditionellt, men var och 

en arbetar i sin egen takt och de som snabbt blir klara gör extrauppgifter. Dessa kan handla 

om att göra om texten till en dialog och dramatisera den eller skriva en liten berättelse där 

några av de nya orden ingår. I skrivning av dikter, brev och berättelser är det också lätt att 

ställa individuella kravnivåer och utmana eleverna. Läsning av skönlitterära böcker är lätt att 

individanpassa och för att ge struktur och flyt åt arbetet kan läraren tillhanda någon form av 

arbetsblad. Eriksson & Tholin (2007) berättar om hur två flickor i åttan utformar en egen 

variant av ett två veckor långt läsprojekt. Den ena flickan var duktig i engelska och tog på sig 

en roll som hon trivdes med och lärde sig mycket genom. Hennes förberedelser inför 

lässtunden gick ut bland annat på att slå upp ord som behövde förklaras för den lässvaga 

kamraten. 

 

                                                 
7
 Guiden tar sin utgångspunkt i ”Den nationella utvärderingen, 2003 (NU 03)”. Skolverkets intention är att 

guiden ska vara ett redskap för att fördjupa samtalet om skolans kunskapsuppdrag och utveckla undervisningen. 
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3. Resultat 

I denna del redovisas hur fyra verksamma lärare ser på begåvade barn och hur man kan 

utmana dem i engelska. Svaren på intervjufrågorna återges i en narrativ stil. Deltagarnas svar 

presenteras utifrån de frågeställningar som denna undersökning utgår ifrån (se intervjuguide 

bilaga 2). 

3.1. Begåvade barn – vilka är det? 

3.1.1. Att vara begåvad – vad innebär det? 

Gemensamt för alla fyra lärarna är att de anser att de begåvade barnen har en mycket god 

förmåga att dra egna slutsatser, förstå större sammanhang och se mönster. Dessa barn har lätt 

för det mesta som har med teoretiska, och inte sällan även praktisk-estetiska, ämnen att göra. 

De har lätt för att uttrycka sig skriftligt och muntligt, att förstå instruktioner och 

frågeställningar samt att kunna sammanföra olika delar till självklara helheter.  

Både lärare A och B framhåller barnens nyfikenhet och lust att lära, att de visar 

stort intresse, tycker att det är roligt och att de också i hög utsträckning tar för sig genom att 

delta aktivt på lektionerna. Lärare B beskriver en begåvad pojke på 8 år som väldigt vetgirig 

och nyfiken. Han frågar om allt, vill veta allt, lyssnar noga och intresserat. Allt man sätter i 

händerna på honom, kastar han sig över med stor arbetsglädje. Han räcker ofta upp handen 

och är duktig på att uttrycka sig muntligt. Han tycker att det är roligt!  

Lärare A och C menar att de begåvade barnen många gånger ”redan kan” det 

som undervisningen handlar om. Lärare A:s upplevelse är att de begåvade barnen ”ligger lite 

före i sitt tänkande”, att de har saker och ting klart för sig, att förståelsen redan finns där. 

Lärare C anser att begåvning handlar om att ”förstå och gå vidare.” 

Alla fyra lärarna delar uppfattningen att de begåvade barnen är ofta duktiga på 

flera ämnen, att ”allt hänger ihop” som lärare A och C uttrycker det när de berättar om de 

elever som går ut 9:an med 320 poäng; MVG i samtliga ämnen.  

Ett begåvat barn kanske är ett begåvat barn helt enkelt, säger lärare A. Hon 

berättar om en flicka som var mycket begåvad i svenska: 

 

Jag hade inget att erbjuda henne. Hon fick göra vad hon ville. Hon kunde i stort sett allt, visste i 

stort sett allt, hade läst massor av böcker. Hon fick fria tyglar! Då gäller det ju att hitta på 

stimulans. 
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Lärare D anser att det kan vara svårare att upptäcka de begåvade barnen som är mer tystlåtna. 

Att vara begåvad behöver ju inte innebära att man är så hemskt utåtriktad, säger han. En 

begåvad flicka på 15 år beskriver han som ”smart på det sättet att hon inte behövde plugga så 

mycket”. Hon var medveten om sin förmåga att kunna uttrycka sig skriftligt, kunde vara 

mycket nyanserad verbalt och lärare D lade märke till att denna flicka hade mycket lätt för att 

dra paralleller mellan olika ämnesområden och aktuella händelser i samhället.  

3.1.2. Hur tror du att andra lärare ser på de begåvade barnen? 

Tre av lärarna, A, B och D, tror och hoppas att deras kollegor ser positivt på de begåvade 

barnen, men säkra är de inte. Lärare A menar att lärare kan ha olika syn på vad begåvning är 

och att undervisning och bemötande därmed kan se olika ut beroende på vilken lärare det 

begåvade barnet har. Hon tror också att lärarens erfarenhet har stor betydelse. 

      Lärare C är ganska övertygad om att somliga lärare är lite rädda och osäkra inför 

de begåvade barnen. Rädslan, över att man som lärare inte är den som vet mest och bäst, kan 

komma av att man inte har tillräckligt med erfarenhet och kunskap om ämnet. Hennes 

personliga intryck är att många lärare, som undervisar upp till och med år 5, håller samman 

elevgruppen för att få så liten spridning som möjligt. Hon misstänker också att många inte har 

tillräcklig kunskap om vad nästa utvecklingssteg i engelska går ut på, och därför inte heller 

vet vilka krav de ska ställa på eleverna.  

      Även lärare B och D har en tudelad uppfattning om sina kollegor. Lärare B 

menar att även om de flesta nog tycker att det är bekvämt att undervisa ett begåvat barn, så 

kan det finnas lärare som känner sig ganska utmanade, i att ”inte få vara auktoriteten som vet 

bäst”. Lärare D tror att de flesta lärare tycker att det är roligt med begåvade barn, men också 

att de flesta känner sig otillräckliga. 

Lärare B och D upplever båda att man med kollegor pratar mer om de svaga 

eleverna än om de begåvade. Lärare D tror att lärare generellt ”lägger mer krut på dem som 

har det jobbigt än på dem som är duktiga eller begåvade”. 

3.2. De begåvade barnens situation 

3.2.1. Vilka behov har de begåvade barnen? 

Alla fyra lärarna anser att stimulans, uppmuntran och bekräftelse är viktiga behov. 

      Lärare A ser på de begåvade barnen som ”omättliga”. Kanske är det till och med 

så att grundskolan inte räcker till för de barn som befinner sig på gymnasienivå. Hon menar 
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att det vid understimulans finns risk för att de begåvade barnen ger upp, och att man därför 

måste ha ordnat alternativsysselsättningar. Det är också viktigt att man på ett tidigt stadium 

diskuterar framtidsplaner med de här barnen, så att de förstår vikten av att hänga med och inte 

tappar sugen. Det gäller ju att de utnyttjar sin begåvning på rätt sätt, så att deras förmåga inte 

missbrukas, säger hon.  

      Lärare B jämför barnen i år 2-3 med år 5-6. Hon märker att de äldre barnen är 

svåra att motivera. De har blivit avtrubbade och har vant sig vid att inte prestera mer än 

nödvändigt. Eftersom det inte är riktigt okej att vara duktig, så är det just stöd för att klara av 

att vara duktig som de har behov av, tycker hon. Hon funderar vidare på orsaken till att barn 

inte vill visa sin begåvning. Hennes upplevelse är att problemet ökar med barnens ålder. 

Kanske handlar det om grupptryck och tonårsproblematik, säger hon. Säkert kan det också 

handla om vad skolan förmedlar. Det är sorgligt, tycker hon, att både de svaga och de 

begåvade eleverna ”slocknar” i den svenska skolan. 

      Lärare C framhåller behovet att bli sedd för den person man är, inte för vad man 

presterar. De begåvade barnen har också behov av att se att det finns saker att lära sig, att de 

inte är fullärda. Man måste ge dem lite motstånd, visa vad de kan förbättra och utveckla, 

annars stagnerar de. Man måste verkligen känna av dem, alla är olika, en del utvecklas av sig 

själva och en del måste man uppmuntra och ställa krav på.  

      I motsats till B upplever lärare C att det är okej att vara begåvad idag. Hon tror 

dock inte att det är så på alla skolor. Hon säger att det handlar om att skapa rätt mentalitet på 

skolan, så att man ser upp till den som är duktig och begåvad som norm och förebild. Skolan 

uppmärksammar de elever som får MVG i alla ämnen genom att dela ut stipendier vid 

skolavslutningen i 9:an. I snitt är det tre elever per år som kvalificerar sig på den skola där 

lärare C och D arbetar. Även lärare A berättar om den typen av stipendier. 

      Lärare D anser att läraren är oerhört viktig för om barnen känner sig stimulerade 

och bekräftade. Även lärare A betonar lärarens roll. Det behövs pigga, glada, kreativa och 

orädda lärare, säger hon. Det beror på läraren i vilken utsträckning de begåvade barnen 

lyckas. 

3.2.2. Vad tror du skulle vara det bästa för de begåvade barnen? 

Det gäller att se barnet, att förstärka det positiva i individens sätt att vara, säger lärare A. Att 

ta vara på möjligheterna och försöka komma vidare. Någon form av prestation krävs dock, så 

att det inte går inflation i uppmuntran. Hon framhåller också vikten av att barnen ska känna 

glädje, att man har roligt tillsammans och trivs. 
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      Vidare önskar hon att alla elever, under högstadietiden, skulle få möjlighet att 

åka till ett annat land, där deras engelska kommer till användning. Tänk om vi hade haft råd 

att låta barnen gå i engelsk skola ett par veckor, säger hon. Det tror hon skulle vara väldigt 

stimulerande. Hon berättar om de många Berlin-resor hon gjort med olika elevgrupper, hur de 

tar till engelskan för att göra sig förstådda och den glädje och säkerhet barnen känner över att 

kunna använda ett annat språk. 

      Lärare A tror att de begåvade barnen stimuleras bäst om de går i en egen grupp. 

Lärare B, C och D säger alla att de tror att det vore positivt för de begåvade barnen att få 

möjlighet att träffas i en egen grupp då och då. 

      För att skapa en grupp som kan jobba med engelska på en mer avancerad nivå, 

krävs det dock att alla tre arbetslagen på skolan samarbetar, säger lärare B. De begåvade 

barnen skulle kunna utmana varandra och hon är säker på att det skulle vara spännande att 

arbeta så. Hon ser positivt på den lösningen, men framhåller samtidigt att när det handlar om 

att fördela resurser så är det mer en fråga för skolledningen, än för henne, att ta ställning till. 

      De begåvade barnen får ofta klara sig själva, menar lärare C. Den som är duktig 

får sätta sig och jobba på egen hand, medan läraren hjälper svagare elever. Hon anser att även 

de som är duktiga behöver lyftas och utmanas för att komma vidare i sin utveckling. Om man 

kunde samla dem i en egen grupp skulle man kunna ge adekvata utmaningar. Men att ordna 

en specialgrupp är inte så lätt. Ska lärarresurser avsättas regelbundet, eller kanske kan man ha 

en temavecka, funderar hon. Kanske vid sidan av den vanliga undervisningen, eller istället för 

uppgifter av mekanisk karaktär.  

      Lärare C talar varmt om att hitta verklighetsförankring och att samverka mellan 

olika ämnen. Hon säger att man i en sådan här grupp skulle kunna ha verbala resonemang, att 

prata franska, engelska och matte, ha fördjupande samtal inom SO och så vidare.  

      Lärare D vill inte ställa upp på en människosyn där man benämner människor 

som starka eller svaga, smarta eller osmarta. På sätt och vis är han skeptisk till att skapa så 

kallade elitklasser. Å andra sidan är han positivt inställd till möjligheten att låta begåvade 

elever gå i en särskild grupp där de får ”blomma ut helt och hållet”. Han menar att det inte 

kan vara fel att skapa en trivsam och utvecklande miljö för just dessa elever. Som lärare för en 

hel klass är det svårt att göra det stimulerande för samtliga individer, tycker han. Vidare 

framhåller lärare D vikten av att alla elever verkligen ska känna att de har inflytande över den 

undervisning de får. 
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3.3. Begåvade barn i engelskundervisningen 

3.3.1. Hur är din engelskundervisning utformad? 

Lärare A fokuserar främst på förståelsen av språket, hörförståelse och samtal. Hon anser att 

det är viktigt att få barnen att kunna använda språket praktiskt, kunna agera i olika situationer, 

både väntade och oväntade. Genom dramatiseringar och rollspel, där det gäller att ta sig ur en 

situation, tränar hela gruppen i klassrummet. Egentligen skulle man ju ta med sig gruppen till 

England, där de skulle bli tvungna att prata engelska, önskar hon. I skolan blir verkligheten 

konstgjord. Under dessa övningar håller hon sig i bakgrunden. Hon lägger sig inte i när 

grammatiken svajar. Syftet är att de ska använda språket som verktyg, vara kreativa och 

spontana. Då gör det ingenting om det blir lite fel. Efteråt kan det däremot bli en liten 

genomgång, om det är många som sagt fel på liknande saker. Sådant som skulle missförstås 

helt i samtal med en engelsman är viktigt att peka på, men gör man sig ändå förstådd, är det 

inget som behöver förstoras, tycker hon. 

      Lärare A säger att hon är ganska traditionell. När hon ska gå igenom ett nytt 

textavsnitt brukar först hon dela ut listor med engelska ord som förekommer i texten. Barnen 

fyller i de svenska orden och lyssnar sedan på texten. På ordlistan har hon sparat 

spaltutrymme så att barnen kan vika papperet och träna vidare på egen hand. Undervisningen 

bedrivs ibland på målspråket, det beror på hur det passar, säger lärare A. Ibland blir det bara 

engelska, ibland både svenska och engelska. Hon berättar att det på 70-talet var vanligt att 

läraren bara pratade engelska hela tiden, men själv är hon skeptisk till den metoden. Man 

skjuter över målet och når inte bättre resultat, tycker hon. Det känns onaturligt både för 

läraren och eleverna. 

      På lärare A:s skola har man valt att arbeta med en tredelad nivågruppering. De 

barn som har det väldigt lätt för sig i engelska går i den så kallade snabba gruppen. Det finns 

även mellangrupp och långsam grupp. När hon undervisar i de mindre grupperna händer det 

att arbetet med texterna varieras med diverse datorprogram med olika svårighetsnivåer, där 

barnen kan arbeta med bland annat glosor, grammatik och fraser. Vid datorn sitter de ofta två 

och två. 

I läromedlet
8
 är varje stycke indelat i tre svårighetsgrader, där A är lättast och C 

svårast. Boken innehåller även övningsuppgifter och det finns möjlighet att individualisera 

arbetet för eleverna. Den som blir färdig snabbt kan arbeta vidare med en mer extensiv text. 

                                                 
8
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Att sitta och vänta på sina kamrater är inte bra, anser lärare A. Hon försöker därför stimulera 

så att alla är sysselsatta med arbete. Hon upplever att de nationella proven har medfört mera 

träning i hör- och läsförståelse, på bekostnad av elevernas skriftliga produktion. Tiden räcker 

inte riktigt till.  

      Lärare A blandar olika arbetsformer hela tiden för att variera och uppmuntra. 

Efter ett avsnitt i läroboken kan det bli film på engelska. Det beror på hur stämningen är i 

klassen, säger hon. I år 7 visar hon filmer på engelska, till exempel Kalle och 

Chokladfabriken, med efterföljande samtal på svenska eller engelska. Huvudsaken är att 

eleverna har förstått och att de snappar upp en del ord, tycker hon. De äldre eleverna läser 

skönlitterära ungdomsböcker på engelska, som de kan få redovisa skriftligt. En viss 

grundgrammatik, tycker hon att eleverna ska kunna också. Uppgifter som handlar om 

engelsktalande länder blir det mer på individuell nivå, att barnen på egen hand tar fram 

uppgifter via Internet. Omfattningen beror på hur mycket tid som finns att tillgå. Ett positivt 

klassrumsklimat är viktigt, tycker lärare A.  

 

Man ska entusiasmera barnen, motivera dem så att de inte känner sig rädda eller blyga. Stärka dem i 

deras självuppfattning. Få bort det där med att man är rädd för att synas och höras. Få dem att bli 

naturliga. Och sen att man är kompis med varandra. Man är inte där för att vara negativ utan för att 

förstärka det som är bra. 

 

När lärare B undervisar eleverna i år 2 handlar det mest om att leka in språket, att tala och 

sjunga. Målet är att de ska kunna hälsningsfraser, siffrorna 0-20, kläder, färger, kroppsdelar 

och dylikt. Till de barn som själva frågar efter övningsmaterial ger hon en arbetsbok. Själv är 

hon inte så nöjd med den, men barnen tycker att den är rolig, säger hon. I övrigt används 

ingen lärobok. Inte heller i år 3 har man läroböcker, men tillgång finns till ett 

kopieringsmaterial med kortare texter och övningar i läsförståelse. Lärare B tillverkar det 

mesta av materialet själv. Hon jobbar utifrån olika teman, till exempel djurtema, och 

konstruerar både tal- och fylleriuppgifter. Eleverna i år 5-6, som hon undervisade tidigare på 

en annan skola, hade ett så kallat traditionellt läromedel. Det var ganska oinspirerande och 

tråkigt, så även där tillverkade lärare B väldigt mycket eget material. Jag tycker att engelska 

ska vara roligt, säger hon. Barnen tyckte också att det blev roligare med den här variationen. I 

det egna materialet lade hon ibland in två svårighetsnivåer. Den svårare gick då framför allt ut 

på att läsa och förstå mer avancerade texter, med svårare ord. Det krävdes dock mycket jobb 

och mycket tid för det här arbetet, och hon tycker inte att hon hann med det i så stor 

utsträckning.      
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I år 2 och 3 bedrivs undervisningen på målspråket mest i själva lekarna och 

övningarna. Instruktioner och liknande blir däremot på svenska. I år 5-6 pratar lärare B nästan 

bara engelska på engelsklektionerna. 

 

Lärare C är nästan bara engelskspråkig på sina lektioner, redan från år 6. Till och med en del 

av grammatikgenomgångarna tar hon på engelska. Hennes målspråksanvändning har ökat 

markant under de senaste tio åren. Eleverna köper det, som hon uttrycker det. De är generellt 

duktiga på att förstå och det känns naturligt. Till en början kan eleverna välja att svara på 

svenska eller engelska. Under lektionerna anpassar hon språket till en rimlig nivå, tänker på 

vad och hur hon säger, ibland översätter hon till svenska. Hon försöker att få eleverna att 

prata så mycket engelska som möjligt, och det går olika bra med olika grupper och olika 

elever, säger hon.  

 

Förståelsen är det viktigaste! Att förstå andra och att göra sig själv förstådd. Först muntligt och att 

förstå det talade, sen det skriftliga. Jag brukar prata om fel som stör och fel som förstör. Fel som stör 

funkar, men fel som förstör - det är oftast fel som man gör för att man är svensk, och om den som ska 

förstå det man säger inte är svensktalande, kan man till exempel inte stoppa in ett svenskt ord. Man kan 

inte heller ha fel ordföljd för då är det ett fel som förstör. Så det gäller att man kommer dithän att man i 

alla fall bara gör fel som stör.  

 

På skolan, där både lärare C och D arbetar; nivågrupperar man eleverna. På två klasser kan 

det till exempel bli två stora grupper, så kallade helklasser, och en mindre grupp med cirka 

tolv platser. I den lilla gruppen går de elever som behöver extra stöd. 

      Lärare C undervisar mest i helklass, för närvarande 26 elever, där även de 

begåvade barnen ingår. Det har hänt att hon undervisat svagare elever i helklass, när man på 

skolan valde att göra tvärtom, och lät de säkrare eleverna gå i en mindre grupp och de svagare 

i större grupper. Det var helt annorlunda, kommenterar hon med eftertryck. Det hon utgår 

ifrån i engelskundervisningen är barnen och läromedlet. Hon anser att läromedlet
9
 är så pass 

pålitligt och mångfasetterat att det inte finns behov av att göra något utöver materialet. 

Läroboken är uppdelad efter teman i stora kapitel och i övningsboken finns en stor mängd 

övningar. Eleverna får planeringsblad med 30 uppgifter, varav cirka sju anges som 

obligatoriska av lärare C. Därefter väljer varje elev själv de uppgifter som han/hon vill arbeta 

med. På så vis individanpassas arbetet trots att vi använder ett läromedel, säger hon. 

                                                 
9
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      Spetsengelska finns också på skolan för de elever som ligger på nivån för ett 

starkt VG eller MVG. Det är lärare C som håller i den gruppen. Hon berättar att eleverna 

söker till spetsengelskan på elevens val och att det brukar ske på uppmaning av deras 

ordinarie lärare. Fördjupade grammatikgenomgångar och fördjupade diskussioner kan det bli, 

större fokus på muntliga övningar samt utrymme för mer finess, både verbalt och skriftligt. 

Sådant som man inte brukar hinna med i vanliga fall.    

 

Lärare D bedriver en mer lärarstyrd och läromedelsorienterad undervisning i år 6 och 7, 

jämfört med år 8 och 9, då det brukar bli lite friare. I år 6 handlar det mest om de 

grundläggande kunskaperna, att testa vad eleverna kan sedan innan, och att få med alla på 

tåget, som han uttrycker det. Läroboken är fortfarande central i undervisningen för år 7. 

Dessutom har lärare D valt att lägga fokus på en omfattande grammatikkurs. Resten av 

högstadiet handlar inte så mycket om grammatik. Egentligen, tycker han, att det viktigaste är 

att de kan behärska språket, inte att de kan en massa benämningar för grammatiska termer. Att 

läsa engelsk litteratur är viktigt. Han försöker väva in mycket läsning av olika texter. Då 

tillägnar man sig språket på ett bra sätt, anser han. År 8 och 9 är ganska lika varandra i 

upplägget. Lärare D berättar: 

 

Och sen år 8-9 är lite mer friare, då får de gärna komma med förslag själva om de har utarbetat 

såna saker, annars har jag grejer i bagaget som vi kan göra, men år 8-9 handlar mycket om 

formalia så där, vi ska gå igenom Storbritannien och USA och Australien och andra 

engelskspråkiga länder, vad man har för kultur i de här länderna och så vidare. Vi försöker 

även att jobba med några pjäser. Vi tittar på filmer, jag brukar till exempel visa Gökboet, som vi 

sedan analyserar.  

 

Lärare D är inte någon stor anhängare av läromedel, men när han använder sig av läroböcker 

brukar han välja samma som lärare C ovan. För de svagare eleverna finns en enklare 

version
10

, men för de riktigt duktiga finns det inget anpassat läromedel på motsvarande sätt, 

berättar han. Han vill hävda att de flesta av övningsuppgifterna kan vara för lätta för dem som 

är begåvade. Texterna däremot känner han sig nöjd med, att arbeta med dem fungerar även för 

dem som är duktiga.   

     Precis som lärare C undervisar lärare D sin egen klass i stor grupp. Han berättar att några 

elever från hans klass går i den lilla gruppen. Indelningen görs genom ett par test, läsförståelse 
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och grammatik, i början av år 6 samt med utgångspunkt för elevernas eget intresse för en plats 

i den lilla gruppen. När det gäller undervisning på målspråket säger han: 

 

Jag brukar blanda svenska och engelska, och det beror helt och hållet på vilken grupp man har. 

Upptäcker jag att jag har en relativt duktig grupp, så försöker jag hålla så mycket som möjligt 

på engelska. Men så fort jag liksom ser att det finns några individer som faktiskt inte förstår vad 

jag säger och inte hänger med i undervisningen, då måste jag blanda väldigt mycket.   

3.3.2. Identifiering av ett språkligt begåvat barn – hur kan det gå till? 

Alla fyra lärarna lägger först och främst märke till den verbala förmågan. De begåvade barnen 

har ofta lätt för att kommunicera på engelska, har bra uttal och ett stort ordförråd.  

      Jag märker på alla sätt att han är begåvad. Allt är självklart för honom, säger 

lärare C när hon berättar om en språkbegåvad pojke på 14 år. De flesta elever jämför 

engelskans grammatik med den svenska, och de brukar se hinder och krångel, säger hon. Den 

här pojken funderar inte ens i de banorna. För honom är det engelska språket helt naturligt. 

Han formulerar sig så gott som klanderfritt i både tal och skrift. De språkliga fel som han gör 

är sådana som infödda gör, förklarar hon.  

      Även den skriftliga förmågan skattas högt av lärarna. Lärare D ser ofta om en 

elev är duktig på engelska om denne till exempel kan skriva bra sammanfattningar av en text 

eller fortsättningen på en berättelse. 

      Lärare A menar vidare att de begåvade barnen i högre grad snappar upp de delar 

som har med datorer att göra. De har tagit till sig mer av Internet, filmer och spel och tv-

serier. Deras ordförråd ser annorlunda ut, jämfört med några år tidigare, och deras uttal är mer 

amerikanskt, säger hon. 

3.3.3. Hur är det att undervisa de begåvade barnen i engelska? 

Alla fyra lärarna använder positiva ord, som roligt, stimulerande och spännande, för att 

beskriva hur de känner inför de begåvade barnen. 

    Lärare A säger: 

 

Det är ju väldigt roligt om de kan utveckla sin begåvning med hjälp av mig, som får dem att förstå 

sammanhang som förut har varit lite svåra att förstå, när de kommer från mellanstadiet. Det klarnar 

lite för dem. Och då känner man ju det att det är ett samspel som är väldigt stimulerande. 

  

Även lärare D framhåller att han tycker att det är roligt och inspirerande att ha begåvade 

elever. Med begåvade elever i klassrummet blir undervisningen mer levande. Det är lätt att få 
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igång diskussioner och hitta fler infallsvinklar. Samtidigt kan det kännas lite betungande med 

ansvaret att ha väldigt duktiga elever i klassen, lägger han till. Ett problem ser han med hur 

hans undervisning är upplagd i år 6 och 7. Den är ganska lärarstyrd – då får de flesta hänga 

med på tåget. Tar man den gyllene medelvägen, ligger undervisningen egentligen på en nivå 

som är för svår för vissa och för enkel för dem som är duktiga, säger han. I år 8 och 9 tycker 

han att det är lite lättare. Då har eleverna blivit lite vuxnare och de har utvecklat en tillitsfull 

relation till honom och varandra, med utrymme och tillfälle för de begåvade barnen att arbeta 

med andra saker än klassen i övrigt. 

      Det är en utmaning, säger lärare C. Att inte bara slentrianmässigt säga till eleven 

att läsa en bok till exempel, utan att hitta, förmedla och variera utvecklande uppgifter som 

passar eleven i fråga.  

 

Det är en utmaning att hjälpa dem att hitta rätt. Dels så krävs det att det inte finns för många som är 

svaga i gruppen, för då tar de mer kraft. Sen krävs det också att man hittar, att man trillar över rätt 

grejer, vet var man ska leta. Sen är det viktigt att man har en god relation med det begåvade barnet 

också, så att man inte bara kör på med nånting, utan att man verkligen kan presentera det på rätt sätt, 

och inte bara säga ”nu får du jobba i extraboken”. Det kan ju döda vilket intresse som helst! 

 

 

Lärare B berättar om en begåvad flicka på 12 år: 

 

Det lättaste var ju att hon gjorde allt arbete hon fick av mig. Allt jag presenterade gjorde hon, och hon 

tyckte det var roligt. Det gick av sig självt, man behövde inte försöka inspirera och så där. Hon hade 

redan motivationen i sig.  

Jag försökte uppmuntra och göra henne medveten om att hon var duktig och begåvad. Hon 

tyckte själv inte att hon var det, så där blev det ju ännu viktigare att faktiskt berätta att hon var det. Hon 

tyckte att det var lite jobbigt att prata inför klassen, hon var ganska blyg, så där försökte jag ju peppa 

henne så att hennes begåvning skulle märkas i klassrummet. 

 

Det svåraste, tycker lärare B, är att hitta utvecklande uppgifter. Hon upplever att begåvade 

barn gärna gör det de kan och har lätt för. Om det blir lite för svårt däremot, så kan de lägga 

av. Då tycker de inte att det känns roligt. Det kan vara svårt att hitta den rätta balansen för 

varje individ, menar hon.  

      Lärare C anser, i likhet med lärare B, att det lättaste med de begåvade barnen är 

att de nästan alltid är självgående och lättmotiverade. Det är också himla roligt, säger hon, att 

kunna ha språkliga diskussioner på ett mer avancerat plan, och att få dem att nå förståelse för 
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varför det förhåller sig på ett visst sätt. Det svåraste tycker hon är att rätta, att ställa högre 

krav på de begåvade barnen än de övriga i gruppen. De är så duktiga och har gjort nästan 

perfekt och då känns det nästan lite hemskt att peka på det som inte är helt korrekt, säger hon. 

Vidare tycker lärare C att det kan vara svårt att få de begåvade barnen att göra ytterligare en 

uppgift, så att de kommer snäppet vidare. Hon får intrycket att de ibland kan bli lite lata, att de 

upplever det orättvist att just de ska behöva göra ännu en uppgift, bara för att de snabbt blev 

färdiga med den första. Ibland kan hon tycka att det är okej att de tar en paus och grejar med 

något annat. Det hänger ihop med att klassrumsklimatet tillåter det. Eleverna är hjälpsamma 

och lyfter varandra.  

3.3.4. Hur ser du på att de begåvade barnen går i sin ”vanliga” klass? 

Lärare A tror inte att det är den bästa lösningen. Själv undervisar hon helst inte i sådana 

klasser. En fördel kan ju dock vara att de begåvade barnen inspirerar gruppens långsammare 

medlemmar, resonerar hon. Nackdelen kan vara att de som är duktiga ger upp, att det är så 

enkelt och långsamt så att koncentrationen släpper och att de känner sig omotiverade till att 

anstränga sig. 

      Lärare B tänker att de begåvade barnen kan bli normbildande, ger inspiration till 

den övriga gruppen att sträva framåt. Ytterligare en fördel kan vara att de begåvade barnen 

inspirerar mig som lärare till ett djupare språkintresse, säger hon. Nackdelen med att ha 

begåvade barn i gruppen kan vara att de svagare eleverna blir hämmade, tysta och osäkra. Det 

beror på gruppen och kanske på hur stor andel som är begåvade.   

      Både lärare C och D anser att ett positiv klassrumsklimat medför en trygghet 

och mentalitet som tillåter var och en att utvecklas på sin nivå. På högstadiet är 

grupptillhörigheten av enorm betydelse. Att gå i en grupp med bara begåvade barn kan leda 

till en bättre utveckling, men känner man sig å andra sidan inte trygg i den gruppen håller man 

sig kanske mer avvaktande.   

      Lärare D ser positivt på spetsengelskan som skolan valt att satsa på. Där 

förväntar man sig att alla elever är ganska duktiga och har ett intresse för ämnet. 

Undervisningen kan ligga på en hög nivå hela tiden, i alla avseenden. Så skulle han också 

vilja arbeta, säger han, men hindras av att behöva hålla fokus på dem som behöver mycket 

stöd och hjälp. De begåvade får klara sig mycket själva, vilket de visserligen klarar bra, men 

utrymmet för utmaningar är för litet.  Ordinarie undervisning ger eleverna utrymme att visa 

vad de kan. Somliga elever borde dock utmanas i större utsträckning, men tiden räcker inte till 

alla elever, säger han. Och det är ett stort dilemma. 
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      Även lärare C anser att antalet barn i behov av stöd, påverkar den tid och kraft 

som krävs av läraren, för att arbeta med de begåvade barnen på ett tillfredsställande sätt. 

3.4. Hur kan man utmana/utveckla begåvade barn? 

3.4.1. Hur tror du att andra lärare gör för att utmana de begåvade 

barnen? 

Lärare A tror att barnen får svårare och svårare uppgifter att arbeta med av sina lärare. I 

matematik vet hon att de begåvade barnen får arbeta på en nivå avsedd för gymnasiet. Det 

händer att vissa har gymnasieengelska också, säger hon. Man fortsätter helt enkelt kursen. 

      Lärare B tror även hon att barnen får mer och svårare material. Men, säger hon, 

är det nog väldigt många som låter barnen harva på med sådant som de redan kan. Många har 

nog svårt att släppa traditionsenliga upplägg av undervisningen, att vissa moment ska göras i 

en viss ålder och så vidare. 

      Extrauppgifter, säger lärare C. Ibland utmanar man dem genom att sätta dem på 

att skriva ett arbete. De begåvade barnens prestationer, skriftliga eller muntliga, har man nog 

också högre förväntningar på jämfört med resten av gruppen. 

      De som ger de begåvade barnen utmaningar, säger lärare D, gör det nog genom 

att ha en dialog lärare och elev emellan. I dialogen ges bekräftelse och uppmaningar, så att 

eleven kan ta sig an en svårare bok till exempel. Med de duktiga försöker man nog jobba mest 

individuellt, utgår ifrån vad de tycker är roligt att göra och tar tillvara deras intressen.  

3.5. Hur kan engelskundervisningen utformas så att de begåvade 

barnen utmanas? 

3.5.1 Utmaningar i engelska för de begåvade barnen – hur kan man göra? 

Man får gå utanför läroboken, säger lärare A. Stimulans kan ske genom självständiga 

uppgifter utifrån barnens egna intressen. De kan till exempel hålla små föredrag för klassen 

om olika idrottsgrenar. Ge dem böcker att läsa, i stigande svårighetsgrad. Det ökar 

läsförståelsen. Barnen kan även producera egna texter, lägger hon till. Se filmer med engelskt 

tal - utan text, för ett utökat ordförråd. Förväntningarna kan vara högre på de begåvade 

eleverna än övriga i gruppen. När de talar engelska ska det vara så korrekt som möjligt.     

Vidare anser lärare A att det i dramatiseringar och talövningar kan ligga en utmaning i att 
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samspela med övriga i gruppen. Den som har lätt för att tala behöver också träna på att lyssna, 

släppa fram och komplettera andra.  

      Lärare B talar varmt om att låta barnen läsa böcker på engelska. Läsa brukar de 

tycka är roligt, och så är det en uppgift som de kan arbeta självständigt med, säger hon. 

Böcker finns i alla möjliga nivåer dessutom. En begåvad elev som tycker om att skriva på 

svenska, kan man försöka inspirera till att skriva på engelska också, föreslår lärare B. Även 

lärare C och D tycker att böcker är en bra utmaning.  

      En utmaning kan, enligt lärare C, vara att eleverna ska skriva bokrecensioner på 

engelska, på samma sätt som de skriver dem på svenska. Att skriva i utredande form är 

svårare än att skriva i berättelseform, och då får man upp det ett par nivåer, säger hon. Att 

samtala, tycker hon är bra, att få dem att utveckla sin verbala förmåga genom att prata ännu 

mer, i mindre grupper till exempel. Är hon själv inte närvarande under samtalet, kan de spela 

in det på en MP3-spelare. De kan alltid bli bättre på att resonera, lösa verbala problem och 

träna på att klara sig ur olika situationer. Ett annat krav man kan ställa är av estetisk karaktär, 

att arbeten de gör inte bara ska vara korrekta, utan även snygga. Via Internet kan man hitta 

mycket som är relevant, både för lärare och elever. BBC har mycket som är bra och tillgången 

till youtube kan berika undervisningen, tycker lärare C. Ofta handlar det också om 

extrauppgifter, det finns sådana i läromedlet jag använder, säger hon. Ibland får de skriva ett 

arbete eller göra en muntlig presentation. Kraven och förväntningarna kan vara högre på de 

begåvade barnens prestationer. Genom att rätta och kommentera kan man lyfta dem och få 

dem att tänka till och fundera över vissa fenomen. Genom språkliga diskussioner kan man få 

dem att nå förståelse över varför det är som det är. Kriterierna för MVG är redan höga, men 

för att nå ännu längre tittar vi på steget vidare, på strävansmålen, förklarar lärare C
11

. För inte 

så länge sedan fick hennes klass, år 7, en uppgift som hon känner sig mycket nöjd med. Hon 

berättar: 

 

Jag gjorde en helt vild grej, det var tänkt att det skulle bli muntliga presentationer egentligen. Jag 

spelade helt enkelt upp videon till ”We are the World, We are the Children” från U-tube. Sen sa jag till 

klassen att ”Ni ska göra ett arbete med rubriken: We are the World, We are the Children. Varsågoda!”  

 Ja, de fick dela in sig i grupper, och talade om för mig ”det här tänker vi göra”. Sen gjorde de 

olika presentationer. Det blev power point presentationer om trafficking, om barn i krig, om skolor i 

olika länder… Helt fantastiska grejer! Allting var på engelska och de lärde sig en massa ord och hade 

översatt och så.  

 

                                                 
11

 Se bilaga 3 för beskrivning av kursplanens strävansmål och betygskriterier. 



 37 

Projektet varade i ca 5 veckor. Hon blev imponerad av den höga nivå eleverna presterade på. 

Med just denna klass kan hon jobba så här, säger hon. Det är så många som strävar och gör 

sitt yttersta. Det som krävs för att ett sådant här projekt ska fungera är att läraren själv har en 

hög språklig kompetens, menar lärare C. Man bör dessutom ha rätt hyfsade kunskaper om 

världen och en god portion tålamod. Man måste också vara tuff med att hålla en deadline, 

hjälpa eleverna att begränsa sig och komma vidare samt uppmuntra 15 elever samtidigt. 

      Lärare D vill gärna utgå från vad eleverna själva är intresserade av. Med deras 

egna förslag som utgångspunkt kan resultatet till exempel bli i en inspelning på MP3-spelare. 

En grupp, i år 8, fick göra en film för ett tag sen, berättar han. Han satte ett manus i händerna 

på dem, och de klarade av uppgiften alldeles förträffligt bra, tycker han. De begåvade barnen 

kan få utrymme att vara kreativa i sina sätt att redovisa olika arbeten. De brukar vara ganska 

självgående, säger han, och behöver inte bara rätta sig efter vad han föreslår. Han är öppen för 

alla deras egna förslag på redovisningsformer.      

3.5.2. Hur kan engelskundervisningen utvecklas och förbättras? 

Både lärare A och B anser att läsförståelsen borde få större utrymme i engelskundervisningen. 

Det kan handla om kortare texter såväl som skönlitterära böcker. Lärare A anser dock att 

mycket av den tid som står till buds äts upp av arbetet med de nationella proven.  

      Även lärare D önskar att det skulle finnas mer tid för läsning. Inte heller han 

känner sig nöjd med den tid som idag finns avsatt för engelskundervisning på schemat. I år 8 

har eleverna engelska två lektioner på 40 minuter vardera varje vecka. Att förvänta sig att 

eleverna ska läsa böcker på engelska på sin fritid är för mycket begärt, säger han.  

      Lärare B tycker inte heller att tiden räcker till. I år 2-3 har barnen en 

engelsklektion på 30-40 minuter per vecka. För de yngre barnen, år 2-3, skulle lärare B vilja 

hitta talövningar som barnen känner sig så pass bekväma med, att de kan förhålla sig på ett 

mer seriöst sätt till den typen av övningar än vad de gör i dagsläget. För egen del skulle det 

vara bra med lite mer planeringstid också, säger hon. Hon har behov både av inspiration och 

att sätta sig in i olika material. 

      Verklighetsförankring eftersträvar både lärare A, C och D. Lärare A skulle helst 

av allt vilja ta med sig gruppen till England, så att de blev tvungna att använda språket, säger 

hon. Där föreligger dessvärre ekonomiska hinder, så istället får hennes elever träna på 

verkligheten i klassrummet i diverse lekar och talövningar. Hon visar gärna filmer också, som 

diskussionsunderlag, säger hon.   
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      Att arbeta mer med drama, tror både lärare C och D, skulle vara utvecklande. 

Lärare C vill på det viset öka utrymmet för barnens kreativitet och skapandekraft, så att de får 

uttrycka sig med både kroppsspråk och ord. Lärare D, som på sin egen fritid ägnar sig en hel 

del åt teater, är dock skeptisk till hur det skulle fungera i en så stor grupp som en hel klass. I 

så fall skulle man dela klassen i tre delar, säger han. En grupp på ungefär 10 elever skulle vara 

lagom.   

Lärare C fick i samband med spetsgruppsarbetet tid att sätta sig in i diverse 

material via Internet. Där finns mycket att hämta, konstaterar hon. Genom strömmad video 

från AV-centralen eller artiklar från BBC, finns möjlighet att ta upp aktuella teman i en mer 

verklighetsförankrad undervisning. Vidare återger hon en uttalsdiskussion hon tagit del av. På 

de språkkurser som BBC anordnar, säger hon, fäster man inte så stor vikt vid engelsk 

respektive amerikansk accent längre. Det viktigaste är att man talar en tydlig engelska som 

alla förstår, inte vilket uttal man har.  

      Lärare D skulle vilja se en utveckling i elevernas kontakter med människor i 

andra länder. Via Internet finns stora möjligheter, menar han, att utveckla samverkansformer 

med engelsktalande ungdomar.  

      Lärare C anser att det är positivt att lärarna i högre grad använder målspråket i 

undervisningen. Mångfalden är viktig också, säger hon och berättar att flera av kollegorna är 

intresserade av att lägga upp en gemensam progressionsplan för vilka grammatiska moment 

eleverna ska arbeta med under år 6-9. På sätt och vis är det en god idé, säger lärare C, men 

hon tycker inte om att låsa fast undervisningen på det sättet. Hon är mer positiv till ett 

flexibelt system, där lärarna kan tillåtas arbeta mer individuellt. Genom mångfalden kan vi 

lära av varandra och utveckla undervisningen, menar hon.   

      Lärare B, som undervisar i de lägre åldrarna, tänker sig att man nog skulle vinna 

på att ha någon som är lite mer ansvarig för ämnet engelska, i stället för att alla har engelska i 

sin egen klass. Kanske kunde en lärare i varje arbetslag vara ämneslärare i flera klasser, 

föreslår hon. Engagemanget skulle få möjlighet att växa om åtminstone någon av lärarna fick 

mer tid för ämnet i fråga. 

      Lärare D efterfrågar mer samarbete lärarna emellan. I ett inledande skede kan 

det handla om enbart engelsklärarna, att man delger varandra lite tips och idéer och att man 

tillsammans samlar ihop en slags bank med muntliga övningar. Vidare tänker han sig att andra 

ämneslärare kan ingå i mer ämnesövergripande projekt. Engelskan har blivit lite undanskuffad 

av någon anledning, beklagar han. Det är synd, för det engelska språket är användbart i många 

olika sammanhang. Man skulle kunna skapa ett helt nytt projekt, ett språkprojekt, det har han 
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pratat med några kollegor om. Eller så kan vi integrera engelskan tydligare i projekt som 

redan är på gång. 

 

Vi har ju en fackuppsats. När man skriver den skulle man ju kunna skriva på engelska. Vi har ett annat 

projekt som handlar om energi och miljö. Där skulle man kunna ha en miljödebatt på engelska kanske, 

en ganska svår uppgift i och för sig, men det går ju verkligen att integrera engelskan bättre där. Vi 

engelsklärare är lite isolerade. Då krävs det ju också på sikt samarbete med andra lärare, inte bara 

engelsklärare, utan matte, NO, SO, svenska och så vidare. 

 

Alla fyra lärarna förmedlar en viss oro kring hur de begåvade barnens situation ser ut i dagens 

skola. Ingen av dem är helt nöjd med hur engelskundervisningen är utformad för närvarande 

och de har många idéer om hur engelskundervisningen kan utvecklas mot något bättre. I nästa 

kapitel kopplas resultaten från intervjusamtalen till den forskning som redovisas i den 

teoretiska bakgrunden. 
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4. Diskussion 

4.1. Begåvade barn – vilka är det? 

Vem som är begåvad hänger ihop med vår syn på begåvning och intelligens. Nedan följer en 

sammanställning av intervjudeltagarnas uppfattningar ställda i relation till forskningen som 

redovisas i kapitel två.  

4.1.1. Definition av begreppet begåvad 

De fyra intervjupersonerna anser att de barn som har det lätt för sig inom de teoretiska, och 

även praktisk-estetiska, ämnena kan räknas till de begåvades skara. Med att ha det lätt för sig 

menar lärarna god förmåga att dra egna slutsatser, förstå större sammanhang, se mönster, 

kunna uttrycka sig, både verbalt och i skrift, samt förstå instruktioner och frågeställningar. 

Lärarna enas i uppfattningen att de begåvade barnen ofta är högpresterande i de flesta ämnen. 

I relation till den forskning som presenteras i kapitel två gör jag en koppling till Wahlströms 

(1995) syn på ett så kallat vidgat begåvningsbegrepp, som innefattar många olika sorters 

skapande samt kreativitet, genom bland annat hög associationsförmåga. Alla fyra lärarna 

verkar även dela Cross (2009) uppfattning som går ut på att inte alla barn kan räknas som 

begåvade eftersom det i så fall krävs en ultimat talang inom något område. 

4.1.2. Att identifiera de begåvade barnen 

Lärare A och B framhåller graden av elevernas intresse, arbetsglädje och nyfikenhet som en 

indikation på begåvning. Ett annat säkert tecken är att eleverna redan verkar behärska det som 

undervisningen handlar om, menar lärare A och C. En elev med god förmåga att dra 

paralleller mellan olika ämnesområden och aktuella händelser i samhället, utmärker sig som 

en begåvad elev, anser lärare D. En viss parallell drar jag till Smiths (2005) cirkelmodell (se 

sidan 9) som bland annat går ut på att man ser själva definitionen som en process. Lärarna 

som jag intervjuat förefaller ha en processorienterad inställning i denna fråga.     

 För att kunna identifiera ett begåvat barn måste man enligt Smith (2005) till att 

börja med fråga sig själv vad man tror om begåvning, att definitionen alltså beror på vilken 

syn man har på intelligens. De intervjuade lärarnas generella inställning signalerar att såväl 

personlighet som erfarenhet och kunskap hos den undervisande läraren är av betydelse för det 

begåvade barnets utbildning.  
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4.1.3. Identifiering av ett språkligt begåvat barn 

Alla fyra lärarna lägger stor vikt vid elevernas kommunikativa förmåga, framför allt verbalt, 

men även på den skriftliga förmågan sätts ett stort värde. De menar att de språkbegåvade 

barnen har lätt för att tala engelska, har ett bra uttal och ett stort ordförråd. Här ser jag en 

koppling till de kriterier som gäller för betyget MVG; att eleven exempelvis medverkar i olika 

samtalssituationer och effektivt löser språkliga problem samt talar tydligt med språkligt flyt, 

variation och sammanhang. Även Tornberg (2005) belyser god läs- och skrivförmåga, stort 

ordförråd och tillit till sin egen förmåga att uttrycka sig på ett främmande språk som 

indikationer på en ”god språkinlärare”. Utöver detta nämner Tornberg (2005) bland annat 

social anpassningsförmåga, självkorrigerande inställning, hög IQ-nivå och positiv självbild. 

Enligt både Tornberg (2005) och samtalsguiden (2008) kännetecknas de framgångsrika 

språkeleverna av benägenheten att våga ta risker med språket, våga gissa och lära av 

misstagen. De försöker hitta mönster, drar slutsatser med hjälp av olika strategier och har 

helheten snarare än delarna i fokus. Även i samtalen med intervjudeltagarna lyftes liknande 

resonemang. 

4.2. Utbildningsmiljön 

Nedan redovisas i korthet hur lärarna generellt lagt upp sin engelskundervisning, dess 

innehåll, struktur och syfte. Sedan följer resonemang kring de begåvade barnens behov och 

klassrumsklimatet. Slutligen diskuteras mer specifikt dilemmat med de begåvade eleverna i 

engelskundervisningen. 

4.2.1. Engelskundervisningens allmänna utformning 

Inställningen till målspråksanvändningen varierar mellan lärarna. Samtliga använder svenska i 

engelskundervisningen, men i mycket olika utsträckning. Det är intressant att notera att man 

från Skolverkets sida, genom samtalsguiden, anser att all engelskundervisning bör ske på 

målspråket, dels med anledning av den stora andelen elever som relaterar engelskan till andra 

modersmål än svenskan och dels för att utsätta eleverna för så mycket engelska som möjligt.  

 Även i inställningen till läromedelsanvändningen skiljer det sig mycket mellan 

de fyra lärarna. Lärare A och C är mest positivt inställda till respektive läromedel. Både 

Wings 6-9 och Time 7-9 är indelade i olika svårighetsnivåer och de bägge lärarna anser att det 

finns tillfredsställande möjligheter att individanpassa undervisningen med texter och 

övningar. Lärare B är den av lärarna som ställer sig minst positiv till den traditionella 

läromedelsanvändningen. Hon utgår hellre från olika temaområden och tillverkar eget 
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material, gärna med ett par svårighetsnivåer. Vidare framhåller lärarna värdet av att läsa 

skönlitteratur på engelska, men är samtidigt bekymrade över att den tidskrävande uppgiften 

ofta inte ryms i de schematekniska ramarna.  

 När lärare B undervisar eleverna i skolår två handlar det mest om att leka in 

språket, att tala och sjunga. Enligt Skolverkets samtalsguide anses tidig språkstart vara 

fördelaktigt när det gäller elevernas språkliga självförtroende. Lärarna enas i uppfattningen att 

förståelsen är det viktigaste. Hörförståelse och att kunna tala så att man blir förstådd kommer i 

första hand, anser de. De är måna om att eleverna ska kunna tillämpa språket verbalt i samspel 

med andra. Även här gör jag en koppling till Skolverkets samtalsguide, i vilken de intervjuade 

lärarnas inställning bekräftas. I de strävansmål som anges i kursplanen för engelska står 

muntlig förmåga överst på listan och upptar hela fyra punkter av totalt 11.    

Tre av lärarna arbetar med elever på senaredelen, år 6-9, och på deras skolor 

nivågrupperar man eleverna i engelskundervisningen. Indelningen kan till exempel göras med 

hjälp av test i läsförståelse och grammatik. De elever som behöver mest stöd hamnar 

vanligtvis i en lite mindre, långsam grupp medan de som har det lätt för sig hamnar i grupper 

som kallas snabb- respektive spetsgrupp. Att jämföra elever med varandra och nivågruppera 

dem, talar enligt Smith (2005) för att man hyser en tro på att intelligens är en medfödd, 

personlig egenskap – fixerad intelligens. 

Användningen av datorer och Internet varierar mellan lärarna. Verktyget 

används både som inspiration/fortbildning för lärarna själva och vid planering av 

undervisningen. För eleverna kan det handla om informationssökning, spel och andra 

databaserade språkövningar. Cross (2008) menar att det finns stora vinster med Internets 

engagerande och elevcentrerade inriktning. Samtidigt varnar hon för olika faror i 

sammanhanget, bland annat de få tillfällen för fördjupning som erbjuds. 

4.2.2. Vilka behov har de begåvade barnen? 

Det intellektuella behov som intervjudeltagarna främst lyfter fram är stimulans. De delar 

uppfattningen att risken vid understimulans är att barnen ger upp. Eleverna behöver 

individuell respons på sina prestationer, krav på förbättringar och utvecklingsområden. De har 

också behov av att se att det finns ytterligare lärdomar att ta till sig och att formulera sina 

framtidsplaner, enligt lärarna. I de artiklar och böcker jag refererar till i denna undersökning 

lyfts elevinflytande som en viktig framgångsfaktor då man önskar öka engagemanget från 

eleverna (Powers 2008). Wahlström (1995) framhåller behovet av att få fördjupa sig samt lära 

sig studieteknik. Det senare delas av Debelak och Ozturk (2008). Ett par av de lärare jag 
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intervjuade nämnde elevinflytande som en tillgång i arbetet med att utmana de begåvade 

barnen. Ingen av dem tog däremot upp fördjupning eller studieteknik under intervjusamtalen. 

När det gäller de sociala behoven hade lärarna fler exempel. De delar 

uppfattningen att uppmuntran och bekräftelse är viktiga behov. Deras resonemang kretsar 

även kring faktorer som bidrar till ett positivt klassrumsklimat, till exempel att skapa 

tillitsfulla relationer, grupptrygghet och gott självförtroende. Flera av de skribenter jag 

hänvisar till i kapitel två, framhåller vikten av att tillhöra en grupp. Intervjudeltagarna vittnar 

om att de begåvade barnen har lätt för att arbeta på egen hand. Wahlström (1995) skriver att 

dessa barn behöver det, men också att det finns en risk i att låta begåvade barn syssla med för 

mycket ensamarbete, då det kan medföra svårigheter för dessa barn att dela samvaro med 

andra människor. Även Smith (2005) varnar för hur lärarens goda intentioner kan signalera 

till eleven att denne inte är omtyckt.  

4.2.3. Klassrumsklimat och bemötande 

Ett par av lärarna betonar under intervjun lärarens roll. Hur läraren lyckas stimulera, motivera 

och bekräfta det begåvade barnet återspeglas i vilken utsträckning han/hon lyckas. Powers 

(2008) liknar en duktig lärare vid en idrottstränare, som är omtänksam samt både utmanar och 

stöttar. Ingen av lärarna nämner dock något om stressupplevelser hos de begåvade barnen, 

som bland annat Smith (2005) varnar för.  

 Under intervjusamtalen framkom två helt olika uppfattningar om graden av 

begåvningsacceptans. Medan en lärare upplever att det ”inte är riktigt okej att vara duktig i 

skolan”, framhåller en annan att det finns tendenser som talar för raka motsatsen. Båda anser 

dock att det handlar om de förväntningar skolan har på sina elever och vilken slags mentalitet 

man skapar på skolan. Att omgivningens förväntningar har positiv betydelse skriver 

Wahlström (1995) om. Hon tar även med föräldrarnas stora betydelse, vilket inte någon av 

lärarna dock berörde i intervjuerna. Enligt Cross (2009) visar språkbrukets utveckling i USA 

att ord som förknippas med begåvning idag har en klart mer positiv klang en tidigare och att 

de begåvade barnen har fått en högre status. 

4.2.4. De språkbegåvade barnen i engelskundervisningen 

En positiv inställning till de begåvade eleverna präglar intervjusamtalen. Lärarna känner 

glädje och inspiration. Dock finns en gnutta frustration över att inte vara tillfreds med den 

rådande situationen. Det handlar mest om en upplevelse av att tiden är otillräcklig, men också 

en tung ansvarsbörda. Att hitta en undervisningsform som är tillfredsställande ur alla 
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synpunkter är både svårt, tidskrävande och effektiv, anser de. Det svåraste är att hitta 

utvecklande uppgifter och ställa individanpassade, rimliga krav samtidigt som motivationen 

ska hållas på topp.  

De fyra lärarna är alla överens med tanken att nivågruppera eleverna, i större 

eller mindre utsträckning. Enligt Smith (2005) låser man dock härmed förväntningarna av 

gruppens prestationer till en lägre nivå än individernas egentliga potential.  

Även Powers (2008) är skeptisk till lösningar som går ut på att kapaciteten riktas mot de 

lågpresterande eleverna så att majoriteten ska nå en kompetens på miniminivå. I 

intervjusamtalen framgår att lärarna upplever en frustration över att inte kunna ägna sig åt de 

begåvade eleverna i önskvärd utsträckning, eftersom de måste lägga mycket tid på de elever 

som är i behov av stöd. Det blir lätt ett så kallat moment-22-resonemang och ingen av lärarna 

kan presentera en befintlig modell de känner sig helt nöjda med.  

4.3. Hur kan man utmana/utveckla begåvade barn? 

För att få en uppfattning om hur man samtalar om de begåvade barnen lärare emellan och för 

att leda in intervjudeltagarna i tänkandet kring hur man kan designa utmanande uppgifter 

ställde jag en fråga som löd ”Hur tror du att andra lärare gör för att utmana de begåvade 

barnen?”. Nedan följer en kort sammanfattning av de fyra lärarnas svar. Därefter handlar det 

om utmaningar inom ramen för engelskundervisningen, elevernas inflytande samt 

förbättringsförslag och utvecklingsbehov av undervisningen. 

4.3.1. Hur begåvade barn utmanas 

I intervjusamtalen framkom att acceleration i lärandet troligen är en vanlig lösning då lärare 

generellt sett söker utmana sina begåvade elever. Denna uppfattning stämmer överens med 

Eriksson & Tholin (2007) som dragit slutsatsen att det vanligaste sättet att individualisera 

skolarbetet, är att låta eleverna arbeta i egen takt i arbetsböcker av olika slag. Dock ifrågasätts 

inlärningseffekten av ett sådant arbete.  

 En av de lärare jag intervjuade framhöll tror på dialogen lärare och elev emellan, 

att man i allmänhet jobbar mest individuellt och utgår ifrån elevernas intressen. Powers 

(2008) menar att ett sätt att ta reda på vad de begåvade barnen tilltalas av i sin utbildning är 

just att fråga dem, och att det handlar om att ge eleverna röst och ansvar för sitt lärande. Delat 

ansvar för beslutsprocessen och utvecklingen av de egna studiekurserna är, enligt Powers 

(2008) önskemål från de begåvade barnen själva. 

 På det begåvade barnets prestationer har man högre förväntningar och krav, 
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tycker lärarna. Flera av de forskare jag refererar till i den teoretiska bakgrunden; Winner 

(1996), Smith (2005) och Cross (2009), anser att alla elever skulle nå bättre resultat om 

förväntningar på prestationer och standardnivån för utbildningen höjdes. På så sätt skulle inte 

de begåvade eleverna vara i behov av särskilt utformade program.   

En av lärarna förklarar hur man använder kursplanens strävansmål, som steget 

vidare efter uppnåendemålen, vilket enligt Skolverket (2009) är en vanlig missuppfattning 

bland lärare. Strävansmålens syfte är inte att tjäna som högre ställda uppnåendemål, utan som 

utgångspunkt då en lokal pedagogisk planering utformas – ett synsätt som, enligt min mening, 

ännu inte slagit igenom i den praktiska undervisningen.  

4.3.2. Utmaningar och förväntningar i engelskundervisningen 

Självständiga studier utifrån barnens egna intressen och mer avancerade böcker att läsa, 

föreslås av intervjudeltagarna som exempel på utmanande uppgifter. Läsning av skönlitterära 

böcker är lätt att individanpassa och för att ge struktur och flyt åt arbetet kan läraren tillhanda 

någon form av arbetsblad, skriver Eriksson & Tholin (2007). Att producera skriftliga alster av 

god kvalitet och att använda korrekt uttal är andra områden att ställa höga krav inom, enligt 

lärarna. Eriksson & Tholin (2007) anser att det i skrivning av dikter, brev och berättelser är 

lätt att ställa individuella kravnivåer och att utmana eleverna. Även i samarbets- och 

samtalsövningar finns möjligheter till utmaningar för de begåvade barnen, tycker lärarna. Att 

ge extrauppgifter till dem som snabbt blir klara är också vanligt, säger de.  Eriksson & Tholin 

(2007) föreslår avlyssning av sångtexter, i kombination med ifyllning av lucktexter, som en 

övning i hörförståelse. De som har lätt för sig i engelska skulle då kunna få en svårare text och 

längre luckor. Att arbeta med en text kan man göra ganska traditionellt, men var och en kan 

genom elevplanerad undervisning arbeta i sin egen takt och de som snabbt blir klara gör 

extrauppgifter. Dessa kan handla om att göra om texten till en dialog och dramatisera den 

eller skriva en liten berättelse där några av de nya orden ingår.  

 Projektet We are the World, We are the Children som återges i resultatdelen 

liknar den elevplanerade undervisning som Eriksson & Tholin (2007) vurmar för. Powers 

(2008) hänvisar till undersökningar som visar att lärare dock aktar sig för den här typen av 

arbete, på grund av bristande erfarenhet med metoden samt osäkerhet inför hur man 

överblickar undervisningssituationen. Lärare C framhåller att det i den här typen av uppgifter 

krävs en tydlig struktur, tuffa deadlines och strategier för lärande. Även Eriksson & Tholin 

(2007) anser att finns det behov av rutiner som ger stadga och struktur åt arbetet. Eleverna 

måste också få klart för sig vad deras arbete syftar till och vilka krav som ställs på dem. 
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Genom att låta de begåvade barnen arbeta med samma tema som klassen i övrigt och låta 

varje individ använda så mycket tid som han eller hon har behov av, erbjuds tillfälle för 

fördjupning, kvar i gemenskapen, enligt Wahlström (1995).   

 Mycket av det som forskningen tar upp, är faktorer som sannolikt är gynnsamma 

för alla barn, inte bara de som är begåvade. Särskilt intressant tycker jag att det var att läsa om 

arbetet med att träna de egenskaper som karaktäriserar en god språkinlärare (Eriksson & 

Tholin 2007). Läraren där valde en undervisningsnivå som klart låg över även vad de 

duktigaste eleverna klarade av – uppgiften var alltså svår för samtliga elever i klassen. 

Eleverna uppmuntrades till bland annat samarbete och gissningar i kombination med en 

strategimodell som tillhandahölls av läraren.    

4.3.3. Elevens medverkan och inflytande 

Skolverkets intention med de lokala pedagogiska planeringarna är bland annat att öka graden 

av elevernas medverkan och inflytande över undervisningen. Flera av lärarna som jag 

intervjuade har en stark vilja att utgå från och ta tillvara elevernas intresseområden. Här finns 

en koppling till Powers (2008), som anser att utmaningen för läraren ligger i att koppla 

elevernas intresseområden till klassrummet och prestationerna där, genom att uppmuntra och 

utnyttja elevernas val och inflytande. Det elevplanerade och differentierade lärandet ökar 

alltså graden av utmaning och utveckling hos varje elev.  

 Både Smith (2005) och Eriksson & Tholin (2007) skriver om vikten av att 

eleverna blir medvetna om sin inlärning och att hjälpa dem att själva bedöma sitt arbete. 

Enligt Smith (2005) har eleverna också större förståelse för vad de ska lära sig om de haft 

medverkan i lärandeprocessen.  

4.3.4. Vad är bäst för de begåvade barnen? 

Samtliga intervjudeltagare ser positivt på att låta de begåvade barnen gå i en egen grupp där 

man kan arbeta med engelska på en mer avancerad nivå. I forskningen finns emellertid inget 

stöd för nivågruppering. Smith (2005) anser att indelning av klassen i grupper efter förmåga 

låser gruppens prestationer till en lägre nivå än individernas egentliga potential. 

 Lärarnas andra argument för nivågruppering är tiden. Mycket tid och energi 

ägnas åt de elever som är i behov av mycket stöd och hjälp, vilket medför att de begåvade 

barnen får klara sig själva i stor utsträckning. De saknar strategier för att i en heterogen grupp 

stimulera samtliga individer. Oavsett undervisningsform kommer dock tiden att vara ett 

dilemma. Det bästa är, enligt Eriksson & Tholin (2007), att göra arbetspassen i engelska färre 
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och längre. För de elever som inte har så lätt för att ta eget ansvar, och för att hela konceptet 

inte ska falla, krävs detaljerade arbetsplaner och strategimodeller. Som stöd för utformningen 

av en sådan plan rekommenderar Wahlström (1995) ett upplägg enligt Blooms taxonomi. 

Oavsett undervisningsform finns också behov av väl strukturerade arbetspass, skriver 

Eriksson & Tholin (2007).  

4.3.5. Hur kan engelskundervisningen utvecklas och förbättras? 

Lärarna anser att mer tid bör avsättas till engelskundervisningen. Denna uppfattning delas av 

forskare på området. Schmidt & Aabrandt (2002) menar att tid måste avsättas för fördjupning 

och att det därför är olämpligt att arbeta med fastlagda, lektionsindelade veckoscheman. Flera 

av lärarna efterfrågar mer tid för planering, fortbildning och inspiration. Man önskar även 

ämnessamverkan och utökat samarbete kollegor emellan. Här finns en koppling till Cross 

(2009), som anser att vi behöver ett gemensamt språkbruk kollegor emellan, utifrån de mål 

som undervisningen ska sträva mot. Återkommande och reflekterande samtal med kollegor, 

samt mod att förändra, är två viktiga nycklar till ett framgångsrikt arbetssätt, menar även 

Rigmor Eriksson & Jörgen Tholin (2007).  

Lärarna uttrycker också en önskan om att kunna ägna mer tid åt läsning. Det 

finns även en vilja i att använda sig mer av dramaövningar och Internet i 

engelskundervisningen, samt att utveckla samverkansformer med barn och ungdomar i andra 

länder. Det vore också positivt om alla lärare skulle använda målspråket i undervisningen. 

Enligt både Eriksson & Tholin (2007) och Skolverket (2009) bör all engelskundervisning ske 

på målspråket.  

4.4. Tankar om framtiden 

Genom en sammanställning av huvuddragen ur resultatdelen, kopplat till den teoretiska 

bakgrunden, följer här ett resonemang utifrån undersökningens övergripande frågeställningar. 

Här uttrycker jag även mina tankar om framtiden, min roll som lärare och slutligen några 

önskemål om vidare forskning. 

4.4.1. Slutsats 

Begåvade barn – vilka är det? Jag har undersökt hur vi ser på begåvning och hur vi borde göra 

det. Beroende på vilken syn man har på begåvning ingår antingen endast några få barn, eller 

alla barn. Ser man alla barn som begåvade handlar det om de yttre omständigheter som kan 

påverka barnet, att det är möjligheten att visa sin begåvning som avgör. Intervjudeltagarnas 
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resonemang tyder emellertid på en tendens att se begåvning mer som en medfödd egenskap. 

Nivågruppering framhålls därmed som en bra undervisningsform. En språkbegåvad elev 

identifieras enligt lärarna främst genom den kommunikativa kompetensen. Enligt 

språkforskarna handlar det mer om benägenhet att ta risker med språket och våga göra fel. 

Synen på kunskap och begåvning kan vara mycket olika och kräver ständiga samtal kollegor 

emellan, för att kunna utveckla formerna för undervisningen. 

Vad behöver de begåvade barnen? Genom att ta reda på vilka behov de 

begåvade barnen har kunde jag belysa dilemman som understimulans och segregering. I 

intervjusamtalen framkommer upplevelsen av att elever ger upp och att de inte presterar mer 

än vad som är absolut nödvändigt då utmaningar inte ges på rätt nivå. De blir uttråkade av för 

lätta uppgifter. De begåvade barnen har alltså behov av motstånd och krav på prestationer och 

ansträngning. Acceleration är enligt forskningen inte någon bra lösning då det sociala 

samspelet blir lidande. De begåvade barnen behöver mångfalden och grupptillhörigheten.    

Begåvade barn i engelskundervisningen – hur fungerar det? En annan fråga jag 

ställde initialt handlade om möjligheterna med de individuella utvecklingsplanerna. Bland de 

amerikanska forskarna fanns tankar kring detta, men ingen av lärarna jag intervjuade fäste 

någon vikt vid arbetet med IUP. Istället handlade samtalen mycket om nivågruppering av 

eleverna, läromedel indelade i svårighetsnivåer och extrauppgifter. Jag tycker att det i 

sammanhanget är ganska anmärkningsvärt att det bland forskare och författare finns ett starkt 

motstånd till nivågruppering. Huvudargumentet verkar vara att gruppens prestationer låses 

fast genom graden av förväntningar och att man därigenom hindrar utvecklingspotentialen hos 

eleverna. 

 Hur kan man utmana/utveckla begåvade barn? Jag har undersökt på vilka sätt 

man kan utmana de begåvade barnen. På ett tidigt stadium frågade jag mig huruvida de 

utmaningar som tillhandahålls är adekvata. Jag ville gärna komma fram till hur 

undervisningen kan utformas så att alla barn får samma möjlighet till lärande och utveckling 

på den individuella nivå de har rätt till. Lärarna framhöll i intervjuerna att läsning av 

skönlitteratur och mer avancerade skrivövningar är lättillgängliga lösningar. Även 

extrauppgifter och svårare nivåer i läromedlet angavs som vanliga former av utmaning. På de 

begåvade barnen kan man ställa högre krav och förväntningar och man kan i större 

utsträckning låta dem arbeta utifrån egna intresseområden. Forskningen trycker på vikten av 

elevernas inflytande och medverkan i utformningen av undervisningen och menar till och med 

att utmaningar är meningslösa, om de inte tagits fram i samverkan mellan lärare och elev. 

Kritik riktas mot att kapaciteten ofta riktas mot de lågpresterande eleverna. Då når man enligt 
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forskningen inga resultat. Om man i stället höjer standarden generellt, medför det en 

maximering av utvecklingspotentialen - för alla. Att förbättra kvaliteten på undervisningen, 

genom ett gemensamt språkbruk utifrån strävansmålen och höga förväntningar på samtliga 

elever, borde alltså leda till ökad måluppfyllelse för alla.  

 Hur kan engelskundervisningen utformas så att de språkbegåvade barnen 

utmanas? Huvudsyftet var att ta reda på hur de språkligt begåvade barnen kan utmanas och 

utvecklas i engelskundervisningen samt hur undervisningen kan utformas och planeras med 

tanke på just dessa barns behov och kapacitet. Intervjudeltagarna anser att nivågruppering är 

ett framgångsrikt arbetssätt. De tycker att det är svårt att hitta bra former där samtliga elever 

kan stimuleras och utvecklas. Målspråksanvändning och elevinflytande tycker de är viktigt 

och samarbete med kollegor efterfrågas. Samarbetsbehovet handlar enligt lärarna om metodik, 

medan styrdokument och forskare vill ha ett mer didaktiskt syfte. Forskningen framhåller 

även samarbetet lärare och elev emellan och lägger stor vikt vid elevernas medverkan i 

utformning av undervisningen. Dock är de bekymrade över bristen på användarvänliga 

metoder för detta arbetssätt. Genom arbetet med lokala pedagogiska planeringar kanske vi är 

på väg i rätt riktning ändå. En individualiserad och elevplanerad undervisning kanske kan 

vara modellen för framtiden. 

 Min förhoppning är att med denna uppsats belysa vilka följder 

uppmärksamheten på de begåvade barnen kan få för lärare i praktiken. För min egen del 

innebär det främst att hålla en så hög avancerad nivå i engelskundervisningen att samtliga 

elever måste anstränga sig för att klara uppgifterna. Jag ser även fram emot att utveckla 

arbetet med strategimodeller och lokala pedagogiska planeringar, i samarbete med kollegor 

och elever.  

4.4.2. Önskan om fortsatt forskning 

I framtida forskning på området vore det intressant om följande saker undersöktes närmare. 

Ett gemensamt språkbruk för både lärare, föräldrar och barn för att kunna sätta ord på 

utvecklingsstegen i engelska, liknande läsutvecklingspunkterna i svenska, kanske Europeisk 

Språkportfolio i engelska - hur kan vi nå ökad samsyn på hur språkutveckling sker och vilka 

faktorer som påverkar gynnsamt? Arbetet med lokala pedagogiska planeringar, tillsammans 

med elever, för en mer individualiserad, elevplanerad undervisningsform, vore intressant att 

undersöka. Med en sådan form av engelskundervisning borde man kunna ha engelska i 

åldersintegrerade klasser – hur det skulle kunna fungera i praktiken, är ytterligare ett ämne 

som verkar värdefullt att titta närmare på. 
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Bilaga 1 

 

 

Att utmana begåvade barn i engelskundervisningen 
 

 

Vi har redan talats vid per telefon. Du har fått en kort presentation av den övergripande 

frågeställningen och gett muntligt samtycke till en djupintervju. Genom att underteckna detta 

papper ger du även ditt skriftliga samtycke till att delta i denna undersökning. 

 

Syftet med uppsatsen jag skriver är att undersöka hur man kan utmana begåvade barn i 

engelskundervisningen. I intervjuer med verksamma lärare kommer jag att ta reda på hur man 

kan förhålla sig till detta dilemma i dagens skolverklighet. Jag kommer att ställa frågor som 

handlar om begåvning och talang, din engelskundervisning och hur de barn som har det lätt 

för sig kan utmanas och utvecklas i ämnet engelska. 

 

Samtalet kommer att kretsa kring frågorna nedan. Min önskan är att få spela in samtalet för att 

aktivt kunna fokusera på dina svar. Därefter kommer jag att bearbeta och skriva ned intervjun. 

Det är bara jag som har tillgång till inspelningen och den kommer att förstöras när den inte 

behövs för uppsatsen längre. 

 

Om du önskar, skickar jag resultatet till dig. På så sätt får du chansen att göra kompletteringar 

eller ändringar. I det slutgiltiga resultatet ska varken du eller din skola kunna identifieras. Om 

publicering av citat från dina intervjusvar blir aktuellt, kommer jag att kontakta dig för separat 

samtycke. 

 

- Att vara begåvad – vad innebär det? 

- Identifiering av ett språkligt begåvat barn – hur kan det gå till? 

- Vilka behov har de begåvade barnen? 

- Hur är din engelskundervisning utformad? 

- Utmaningar i engelska för de begåvade barnen – hur kan man göra? 

 

 

 

 

Vänligen 

 

 

 

Ida Wallström  _______________________________________ 
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Intervjuguide 

 

Att vara begåvad – vad innebär det? 
- Begåvning (allmänt) – vad är det för dig?  

- Kan du berätta för mig om ett begåvat barn i skolan? (Detaljerat, fler exempel…) 

 

Hur är din engelskundervisning utformad? 

- Berätta i stora drag… 

 

Identifiering av ett språkligt begåvat barn – hur kan det gå till? 

- Berätta om ett barn som är (språk-) begåvat i engelska. Hur märker du det? 

 

- Hur är det att undervisa ett begåvat barn? 

- Hur känner du inför de begåvade barnen?  

- Hur bemöter/hanterar du ett begåvat barn i engelska? 

 

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att begåvade barn läser engelska i sin 

”vanliga” klass? 

 

- Vad tycker du är lättast respektive svårast i arbetet med begåvade barn? 

 

Vilka behov har de begåvade barnen? 

- Vilka behov har de begåvade barnen, tycker du? 

- Hur tror du att andra lärare ser på de begåvade barnen? 

- Hur gör andra lärare för att utmana de begåvade barnen? 

 

Utmaningar i engelska för de begåvade barnen – hur kan man göra? 

- Berätta hur du tänker. 

- Hur arbetar du idag? 

- Hur skulle du vilja arbeta? (Möjligheter? Hinder?) 

 

- Kan du exempel på hur en utmanande uppgift i engelska kan se ut? (Flera…) 

- Vilka krav ställs på dig som lärare? 

- Vilka krav ställs på det begåvade barnet? 

- Vilka krav ställs på klassen i övrigt? 

 

- Skulle du vilja ändra på något i din engelskundervisning? Vad? På vilket sätt? 

- Hur ska det gå till? Vad behöver du? 

 

- Hur skulle du vilja att skolans (de andra lärarnas) engelskundervisning 

förändras/utvecklas? 

 

- Vad tror du skulle vara det bästa för de begåvade barnen? 

- Vad behövs för att det ska bli så? 

 

Fler egna tankar… 
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Kursplan för Engelska 

 

Mål att sträva mot  

Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,  

– fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang,  

– utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på 

engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter,  

– utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och 

förklara samt motivera sina åsikter,  

– utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,  

– utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara 

samt motivera sina åsikter,  

– utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och 

säkerhet,  

– utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor,  

– utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra 

jämförelser med egna erfarenheter,  

– utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet 

använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen,  

– utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete 

med andra.  

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret  

Eleven skall  

– kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal och i lugnt 

tempo inom för eleven välbekanta områden,  

– kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen,  

– kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra,  

– kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar, 

– kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något,  

– känna till något om vardagslivet i något land där engelska används,  

– kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till,  

– kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen 

hand.  
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret  

Eleven skall  

– förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör 

kända förhållanden och egna intresseområden,  

– kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att 

kommunikationen fungerar,  

– kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka 

och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne angeläget ämne,  

– kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande 

och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden,  

– kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något,  

– ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central 

ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter,  

– kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska,  

– kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter,  

– kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid 

dra slutsatser av sitt arbete. 

 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

– Eleven tillgodogör sig, sammanfattar och kommenterar innehållet i tydligt talat språk från olika 

språkområden. 

– Eleven använder strategier som t. ex. omformuleringar och förklaringar för att överbrygga språkliga 

problem. 

– Eleven talar tydligt och med sammanhang samt anpassar sitt språk till några olika situationer. 

– Eleven läser, tillägnar sig och kommenterar lättlästa texter, både sådana på sakprosa och 

skönlitteratur. 

– Eleven skriver varierat och med sammanhang samt kommunicerar skriftligt vid informationsutbyte och 

sociala kontakter, ställer och besvarar frågor och anpassar sitt språk till några olika mottagare. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

– Eleven tillgodogör sig, sammanfattar och kommenterar både helhet och detaljer i tydligt talat språk. 

– Eleven medverkar i olika samtalssituationer och löser språkliga problem på ett effektivt sätt. 

– Eleven talar tydligt med språkligt flyt, variation och sammanhang. 

– Eleven tillgodogör sig innehållet i texter av varierande längd, kommenterar dem och drar slutsatser. 

– Eleven uttrycker sig varierat i skrift och anpassar framställningen till några olika syften och mottagare. 




