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Sammanfattning  
 
Denna studie behandlar sex pedagogers definitioner av begåvning och begåvade elever samt perspektiv på deras 
tillvägagångssätt för att stimulera begåvade elever i skolan i relation till deras uppdrag och villkor.  
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1. Inledning  
”Jag låg lite före de andra, jag fick ligga i spännbälte hela terminen så de andra 

kunde komma ifatt.”  

(Sally Santesson, ur Tv-serien Sally) 

 

Det var under min tid som utbytesstudent i Nijmegen, Nederländerna, på universitetet 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN University of Applied Science) som jag blev 

medveten om undervisningen av begåvade elever. Jag studerade där i en termin och under den 

tiden undersökte jag hur några holländska pedagoger arbetade för att stimulera begåvade 

elever i undervisningen. Som student fick jag undervisning i det holländska skolsystemet, 

besöka ett flertal olika skolor samt genomföra ett antal veckors verksamhetsförlagd 

utbildning. Jag blev då medveten om att den svenska skolans synsätt på och förhållningssätt 

gentemot begåvade elever skiljer sig från den holländska skolans. Min upplevelse är att i 

svensk skola läggs mest fokus på de elever med svårigheter av olika slag och därmed får de 

begåvade eleverna ofta klara sig själva. De glöms lätt bort på grund av brist på tid, energi och 

kunskap hos lärarna.  

     Enligt min uppfattning har man i Sverige haft en historia av en negativ attityd till de som 

sticker ut genom att visa sig duktigare än andra. Termen begåvad är något som ofta 

förknippas med elittänkande. Jag anser att Nederländerna ligger långt före oss i arbetet med 

begåvade elever i skolan. Detta är ett område som den svenska skolan kan dra lärdom ifrån. 

Det finns en mängd olika typer av skolor i Nederländerna, t.ex. Jenna Plan och Montessori, 

där alla verkar ha en sak gemensamt; de arbetar utifrån elevernas individuella nivåer oavsett 

om de är hög- eller lågpresterande. De lägger ner tid och resurser även på de begåvade 

eleverna i form av resursstöd och gruppindelning. Det finns en speciell skolform, 

Leonardoskolor, som enbart vänder sig till dessa elever och flera ”vanliga” skolor har infört 

”Leonardoklasser”, det vill säga klasser för begåvade elever. 

     I Läroplan 2011 står det uttryckligen att undervisningen ska anpassas efter den enskilde 

elevens förutsättningar och behov samt gynna elevens fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Vidare ska undervisningen ha sin utgångspunkt i elevens bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskap. Detta innebär alltså att undervisningen även ska 
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möta begåvade elever genom att anpassas efter deras förutsättningar och behov. I Sverige har 

man börjat inse detta, vilket bland annat visar sig i de ”spetsklasser” som börjat införas i olika 

skolor. Dock är man bara i ett inledningsskede och min förhoppning är att denna studie 

kommer att bidra till diskussioner kring arbetet med begåvade elever bland de människor som 

arbetar inom skolomsorgen och att de vågar ifrågasätta hur skolan beslutar kring resursstöd 

för ”behövande elever”.  

 

1.1 Syfte   
Syftet med studien är att undersöka pedagogers definitioner av begåvning och begåvade 

elever samt perspektiv på deras olika tillvägagångssätt för att stimulera begåvade elever i 

skolan i relation till deras uppdrag och villkor. 

 

1.2 Frågeställningar 
• Hur definierar sex pedagoger begåvning och begåvad elever?   

• Vilka olika tillvägagångssätt använder sex pedagoger för att stimulera begåvade elever i 

undervisningen och vilka perspektiv på deras tillvägagångssätt har pedagogerna?  

 

1.3 Struktur 
Arbetet består av sju kapitel där första kapitel inleder studien med bland annat en presentation 

av syfte och frågeställningar. Andra kapitlet ger en bakgrund till studien via styrdokumentens 

anvisningar kring undervisning av begåvade elever samt ett internationellt perspektiv. Nästa 

kapitel berör tidigare forskningsresultat kring begåvade elever och en redogörelse av studiens 

centrala begrepp. Fjärde kapitlet redovisar de metoder som använts för att nå studiens resultat 

som presenteras i det femte kapitlet. Nästföljande kapitel väver samman tidigare 

forskningsresultat med studiens resultat i en diskussion. Egna reflektioner kring 

ämnesområdet avslutar studien .  
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1.4 Avgränsningar 

För att studien inte ska bli alltför omfattande har jag begränsat denna till att endast beröra 

pedagoger i år 1 – 3. Detta då min tidigare forskning i Nederländerna inriktades på pedagoger 

i samma år. Vidare är studien begränsad till sex lärare på tre olika skolor där samtliga har 

blivit intervjuade och tre även observerade. Pedagogernas utbildning och antal år i arbete har 

jag försökt variera i så stor utsträckning som möjligt. Dock är samtliga pedagoger kvinnor då 

majoriteten av pedagogerna på denna nivå är av kvinnligt kön. 

 

1.5 Val av begrepp  
Begåvning är ett begrepp som inom skolan syftar till att beskriva så kallade högpresterande 

elever. Andra vanliga benämningar är ”duktiga” eller intelligenta elever. Jag har valt att 

använda mig av begåvning då det är ett mångfacetterat begrepp som syftar till att beskriva 

förmågor inom både något eller några områden. För mig innebär ”duktig” att vara foglig och 

behöver inte nödvändigtvis innebära att eleven har stora kunskaper inom ett ämne. Intelligent 

ger en alldeles för snäv definitionsram där endast vissa ämnen (till exempel matematik) 

räknas. Jag anser heller inte att begreppet högpresterande är en lämplig benämning då jag 

uppfattar att det avser elevers ambitioner att satsa tid och kraft på skolarbetet, vilket inte 

behöver vara fallet för en begåvad elev. Under arbetet med studien har jag dock mött ett nytt 

begrepp – särbegåvad – som betonar att personen i fråga är särskilt begåvad inom ett eller 

flera områden.  En tydligare definition av begåvningsbegreppet ges i litteraturgenomgången.  
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2. Bakgrund  

I detta kapitel ges en bakgrund till studien genom att dels sammanfatta styrdokumentens 

anvisningar kring undervisning och begåvade elever och dels genom att ge ett internationellt 

perspektiv på undervisning av och förhållningssätt till begåvade elever.  

 

2.1 Styrdokument 
Denna studie genomfördes i förändringsskedet av det svenska skolsystemet då en ny läroplan, 

Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011), kom att ersätta 

den gamla läroplanen från 1994 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet). Det är därför av vikt att redovisa båda läroplanernas anvisningar kring 

undervisning av begåvade elever. 

     Lgr 11 och Lpo 94 behandlar i stort sätt samma stoff i det första kapitlet Skolans 

värdegrund och uppdrag och har därmed inte genomgått några markanta förändringar. 

Läroplanerna beskriver inte specifikt hur skolan bör arbeta med de begåvade eleverna utan 

betonar mer de elever med svårigheter att nå målen. Därmed har det blivit en fråga om att 

tolka innehållet i läroplanen. Enligt läroplanerna (2011, 1994) är skolans uppgift att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart. Undervisningen ska anpassas efter den enskilde elevens 

förutsättningar, behov, bakgrund, språk, erfarenheter och kunskaper med syfte att främja 

elevens fortsatta kunskapsutveckling. Vidare är skolans uppdrag att samarbeta med hemmen 

för att främja eleverna. Skolan ska därmed vara ett stöd åt familjerna för barnens utveckling. 

Dessutom ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och få en tilltro till sin 

språkliga förmåga. Slutligen ska skolan stimulera till att varje elev bildar sig och växer med 

sina uppgifter.  

     Lgr 11 (2011) poängterar utöver ovanstående att skolan syftar till att eleverna ska förvärva 

och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande 

samt stimulera till ett livslångt lärande. Skolan ska även stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva egna idéer. Detta innebär att skolan ska 

stötta även begåvade elevers lärande då de har samma rättigheter som alla andra elever. 
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2.2 Ett internationellt perspektiv 
Persson (1997) diskuterar begreppet elitism och menar att det är en förutsättning för att ett 

demokratiskt samhälle överhuvudtaget ska kunna fungera. Ett modernt samhälle behöver 

kapabla ledare, olika typer av expertis och dugliga yrkesutövare. Vidare menar han att 

problematiken i Sverige har varit att resurserna lagts på de elever med olika typer av 

svårigheter i lärandet, vilket har inneburit en förnekelse av att begåvade barn också har 

särskilda behov. De har både specifika behov och problem. Även om det svenska samhället 

hyllar expertis och kunskap saknas egentlig kunskap om hur dessa experter bör utbildas. 

Sverige har konstruerat ett skolväsende med tonvikt på liberala grundvalar, det vill säga en 

social jämlikhet som inbegriper elevers rätt till val- och utbildningsmöjligheter men också till 

en viss utsträckning att sätta gränser för hur duktiga elever får vara i skolan då 

individualisering i större omfattning inbegripit svagpresterande elever.  Dock befinner sig 

Sverige nu i en brytpunkt där begåvade elever börjat uppmärksammas. 

     Dunn, Dunn och Treffinger (1992) berättar att amerikanska skolor sedan 1970-talet har 

lagt allt större vikt på att skapa speciella läroplaner och specialskolor för begåvade elever. I 

samstämmighet menar Persson (1997) att intresset för begåvade elever i skolan inte har en så 

lång historisk bakgrund. Sedan 1950-talet har ett politiskt intresse att tillgodose begåvade 

barns behov vuxit fram och på 1970-talet fick staterna en definition, det vill säga en allmänt 

gällande förklaring, av begåvning inskrivet i de federala skollagarna. Allteftersom har flera 

amerikanska universitet blivit inflytelserika forskningscentra för specialpedagogik med 

tyngdpunkt på begåvade elever samt begåvningens olika aspekter. Vidare poängterar Persson 

(1997) att Kanada emellertid har legat steget före USA då det sedan 1914 har funnits en 

definition av begåvning och ett uttalat behov av specialpedagogiskt stöd för dessa elever. 

Detta har lett fram till ett speciellt utbildningsprogram för begåvade. I Kanadensisk 

skolpolitik används termen exceptionella barn då det inrymmer både inlärningsstarka och 

inlärningssvaga elever. Skolpolitiken har kontinuerligt utvecklats mot en typ av demokratisk 

skolgång som inte gör åtskillnad mellan olika typer av behov. 

     I Central- och Sydamerika har utbildning inte varit en prioriterad fråga. Skolan har 

kännetecknats av underkända elever som tvingats läsa om årskurser och svårigheter att få 

elever att gå vidare inom skolväsendet. Detta har orsakats av dålig finansiering och lärarbrist. 

De flesta av länderna har aktiviteter för de begåvade men majoriteten är privata eller ideella 

insatser. Brasilien och Mexico är de länder som nått längst i denna fråga. Brasilien har, precis 
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som USA, haft riktlinjer gällande begåvade barn sedan 1970-talet där deras behov är 

inkluderande i den specialpedagogiska verksamheten. Samtidigt har det också utvecklats 

definitioner av begåvning och ett centrum för specialpedagogiska frågor. Syftet med centrat är 

att utbilda lärare till att få kunskap i att kunna stödja begåvade elever samt att sprida kunskap 

kring detta ämne. Även i Mexico har det länge funnits ett statligt kontor för 

specialpedagogiska frågor och särskilda åtgärdsprogram för begåvade elever. (Persson, 1997.) 

     Enligt Persson (1997) är England ett land starkt förknippat med elitisk utbildning. 

Historiskt har barn från samhällets topp utgjort elevskaran. Dock har England blivit hårt 

kritiserat gällande den elitiska utbildning som ansetts exklusiv och ofta inte för alla elever. 

Sedan 1970-talet har det funnits kurser för lärare i hur undervisningen kan bli mer 

kvalificerad för de begåvade och intresset för frågan har därefter alltmer vuxit. Den 

skolpolitiska policyn pekar på att specialpedagogik omfattar tillfällen till berikning för både 

svaga och starka elever.  

     Att Tysklands skolpolitik har varit splittrad lyfter Persson (1997). Detta för att de båda 

tyska staterna vid sammanslagningen efter Berlinmurens fall haft två olika politiska agendor 

angående begåvade barn. Östtyskland har bedrivit ett målmedvetet arbete att hitta de 

begåvade eleverna och varit avancerade i det särpedagogiska tänket. I Västtyskland har 

åsikten varit att begåvade elever utvecklas optimalt utan hjälp från omvärlden och därmed 

lyckas med allt de företar sig. Detta synsätt har förändrats sedan 1980-talet till att se begåvade 

elever som en investering för framtiden. Däremot måste en specialpedagogisk insats vara 

frivillig samt utveckla elevernas akademiska och sociala förmågor. Begåvade elever bör 

identifieras tidigt för att ett passande stöd ska kunna utvecklas. Vidare måste föräldrarna vara 

delaktiga. 

     Också Australien har haft ett intresse för begåvade elevers behov och situation sedan 1970-

talet. Dessa elever har tidigare hamnat i skymundan på grund av att de även här har ansetts för 

privilegierade. På 1980-talet etablerades särskilda program för att stödja de begåvades 

specialpedagogiska behov. Redan från förskolan inrättades speciella klasser utrustade för 

olika specialintressen och för att stötta barn i akademiska ämnen där eleverna kunde läsa i ett 

högre tempo än i en vanlig klass. Efterhand startades PEAC (Primary Extension And 

Challange) dit begåvade elever kunde skickas som en del av deras ordinarie skolprogram. I 

många australiska stater drivs verksamheter för begåvade elever ideellt. Ett exempel är CHIP-
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stiftelsen (Children of High Intellectual Potential) i Melbourne som ger rådgivning till 

begåvade elever, föräldrar och lärare. De bedriver även egen forskning. (Persson, 1997.) 

 

2.3 Sammanfattning 
De svenska läroplanerna från 1994 och 2011 betonar vikten av att elever med svårigheter får 

stöd att nå målen i skolan och det finns inget specifikt uttalande kring begåvade elevers 

behov.  Däremot kan lärare tolka in hur dessa elever bör stimuleras då läroplanerna lyfter 

fram att undervisningen ska anpassas efter den enskilde individens förutsättningar och främja 

till ett livslångt lärande. Vidare ska skolan gynna alla elevers utveckling.  

    Persson (1997) belyser problematiken med att man i Sverige lagt resurserna på de svaga 

eleverna och därmed förnekat att begåvade elever också har ett särskilt behov. Dock befinner 

sig Sverige i en brytpunkt där de begåvade börjat att uppmärksammas i skolan. I länder som 

USA, Tyskland, England och Australien har dessa elever uppmärksammats sedan 1970-talet, 

dels genom att man formulerat en definition av begåvning och dels genom att inberäkna dessa 

elever inom specialpedagogiken. Kanada har däremot legat långt före övriga länder då de 

sedan 1914 har registrerat begåvning. Central- och Sydamerika har inte haft möjlighet att 

prioritera utbildningsfrågan men Brasilien och Mexico har, precis som bland annat USA, haft 

riktlinjer kring begåvade elever sedan 1970-talet. 
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3. Litteraturgenomgång  
I detta kapitel förklaras centrala begrepp som anses nödvändiga för förståelsen av studien. 

Dessa begrepp är begåvning och intelligens. Begreppen kan antas ha olika betydelser men 

litteraturen visar inte på några större skillnader dem emellan och detta vill jag klargöra. 

Kapitlet ger även en redogörelse kring tidigare forskning angående begåvade elever i skolan. 

Detta avsnitt berör upptäckten av begåvade elever, lärmiljöns betydelse och pedagogiska 

stödåtgärder. 

 

3.1 Begreppsdefinitioner  
Nedan följer några forskares olika definitioner på begreppen begåvning och intelligens samt 

en jämförelse mellan dem. Därefter följer en presentation av olika sätt att definiera begåvade 

elever.  

 

3.1.1 Begåvning och intelligens 

Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/beg%C3%A5vning, http://www.ne.se/intelligens) 

definierar begåvning och intelligens som ett begrepp inom psykologi samt pedagogik som 

används för att förklara skillnader i individers förutsättningar för utveckling och utövande av 

olika färdigheter. Begreppen syftar på skarpsinne och tankeförmåga men enligt Ne finns det 

inte en enda samstämmig definition. 

     Cooper (2002) menar att begåvning är ett beteende som kan bedömas och där 

effektiviteten kan mätas (tid) eller bedömas av andra (betyg). När en begåvning bedöms i 

praktiken tilldelas individer siffror som anger deras prestationsförmåga genom att mäta 

beteendet, skatta beteendet eller använda begåvningstester. Begåvning kan te sig i fyra 

former: specifik färdighet, fysisk förmåga, tankeprocesser och emotionell kompetens. Han 

poängterar att en persons begåvningar kan tillhöra olika grupper och behöver inte enbart 

hänvisas till en enda. Cooper (2002) använder helst inte begreppet intelligens då han anser att 

intelligens syftar till att en individ som presterar bra inom ett område är benägen att även 

prestera bra inom andra områden. Vidare kan begreppet associeras med skolans 

färdighetsprov som handlar om kunskapsinhämtande och kan uppfattas som ett värdeladdat 

uttryck i termer som ”intelligent” och högt ”IQ”. 
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     Begåvning kan också ses som en social verklighet av omgivande ideal och attityder som på 

olika sätt styr hur begåvade individer uppfattas. Att vara begåvad är till en viss del en social 

konstruktion, en medfödd kapacitet och en förvärvad talang. (Persson, 1997.) Mackintosh 

(1998) belyser flera faktorer som påverkar en individs intelligens: miljö, genetik, föräldrarnas 

sociala och ekonomiska status, familjestorlek (då det är förknippat med social klass) och 

födelseordning i familjen, om individen bor på landet eller i innerstaden, utbildning samt 

etnicitet. 

     Gardner (2002) förklarar intelligens som bestående av en uppsättning 

problemlösningsverktyg. Dessa hjälper individen att skapa fungerande verktyg vid behov 

samt att upptäcka eller genera nya problem som därmed leder till ny kunskap. Gardner 

presenterar sju olika typer av intelligenser: 

Lingvistisk intelligens innebär en språklig intelligens där individen har kunskap om ett ords 

innebörd, ljudvärden, användning och regelverk samt behärskar tal och skrift. Denna 

intelligens kännetecknas även av gott minne. 

Musikalisk intelligens innebär en musikalisk begåvning där individen behärskar toner, 

rytmer, form och rörelse samt hör dessa på ett medvetet sätt. Hörselsinnet är välutvecklat och 

musiken har ett värde. 

Logisk-matematisk intelligens innebär logiskt tänkande och resonerande där individen kan 

dra slutsatser och se samband samt har ett gott minne och ett kritiskt tänkande. 

Spatial intelligens innebär en visuell kompetens där individen känner igen samma element 

under olika omständigheter, kan omvandla objekt och känna igen förändrande former. 

Kroppslig-kinestetisk intelligens innebär att individen kan använda kroppen på extremt 

varierade och komplicerade sätt samt har en kroppskontroll. Individen kan även använda och 

bearbeta fysiska föremål. 

Intrapersonell intelligens innebär en jaguppfattning och självkännedom om det egna jaget. 

Interpersonell intelligens innebär en social intelligens där individen kan känna av sin 

omgivning och observera andra människors tillstånd.  
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     Slutligen anser Ziegler (2010) att prestationer som ligger över genomsnittet indikerar på 

talang och begåvning. Han problematiserar begåvningsbegreppet och understryker att 

begåvning har ersatts av särbegåvning för att tydliggöra begreppets innebörd. 

     Begåvning och intelligens handlar således om skillnader mellan individer och kan antingen 

vara en medfödd eller en förvärvad talang. Vidare kan en person vara begåvad eller intelligent 

inom något eller några områden och därmed kan dessa framträda i olika former (till exempel 

musikalisk, språklig eller social kompetens).  

     

3.1.2 Begåvade elever 
Dunn m.fl. (1992) menar att några kännetecken av begåvade elever är ett avancerat ordförråd, 

gott minne och stort förråd av information tillsammans med att ha lätt för att lära, kreativa 

prestationer samt förmågan att dra slutsatser och se samband. Även Palladino (2003) 

poängterar kreativiteten som ett starkt drag hos begåvade elever vidare med äventyrslystnad 

och uppfinningsrikedom. De har även simultanförmåga att göra flera saker samtidigt. 

     Wahlström (1995) anser att en begåvad person kännetecknas av att kunna tillgodogöra sig 

högre utbildning och lyckas väl i det yrke de väljer. Vidare menar hon att de har förmågan att 

formulera nya idéer och göra nya kopplingar eller associationer. 

     Till sist betecknar Persson (1997) begåvade elever som individer med överlägset beteende 

jämfört med vissa andra personer inom ett område. De begåvade är snabbare, effektivare, 

kunnigare, vältaligare och mer insiktsfulla. Sådana personer besitter metakognitiva strategier 

(problemlösande strategier) och de drivs av viljan att skapa och upptäcka. De är alltså 

nyfikna, uppslukade och hängivna av sitt arbete. Persson (1997) definierar även begåvade 

individer som organiserade och självständiga med fallenhet för sådant där utgången eller 

svaret inte är givet. De har många olika intressen och är oftast begåvade inom flera 

ämnesområden. Han lyfter även fram intuition och emotionell förmåga som tydliga 

kännetecken. Dock visar han på begåvningens baksida då begåvade individer ofta lever i en 

annan verklighet och kan anses som ett hot av andra. Detta för att de har ett nytt eller 

annorlunda tänkande och handlande. För att kunna förstå dessa begåvade individer måste 

omgivningen acceptera det som är annorlunda och som inte nödvändigtvis bekräftar det 

vanliga. 
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     Flera forskare pekar på det väsentliga i att som lärare vara medveten om att begåvade barn 

har vissa mänskliga grundläggande behov som behöver tillfredställas, precis som alla andra 

elever. Forskarna betonar centrala behov som trygghet och uppmärksamhet. Dessa elever 

behöver också bli sedda genom bekräftelse, motivation och belöning. (Wahlström 1995, 

Palladino 2003, Dunn m.fl. 1992.). Wahlström (1995) lyfter även problematiken med att 

förbise dessa elever då risken är stor att eleverna istället använder sig av störande beteenden, 

till exempel bråk, för att få uppmärksamhet och bekräftelse. Viktig här är att se bråken som 

tecken på otillfredsställda behov.  

     Begåvade elever kännetecknas av att vara kreativa, självständiga och idérika. De besitter 

ett gott minne, metakognitiva (problemlösande) strategier, emotionell förmåga och en vilja att 

skapa. Dock har de också grundläggande behov som trygghet, uppmärksamhet och motivation 

som behöver stimuleras. 

 

3.2 Hur stimulera begåvade elever i undervisningen 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning kring undervisning av begåvade elever 

innehållande: upptäckten av begåvade elever, lärmiljöns betydelse och pedagogiska 

stödåtgärder. 

 

3.2.1 Att upptäcka en begåvning 

Första steget i en lärares arbete med att stimulera en begåvad elevs behov och en förutsättning 

för att detta ska lyckas är att identifiera denna elev. (Wahlström, 1995.) Persson (1997) anser 

att dessa identifieringskriterier ska bygga på faktorer som relativt säkert kan mätas, har ett 

starkt ärftligt inslag, en hög utvecklingsmässig stabilitet och demonstrerad förutsägbarhet. En 

medvetenhet om miljöfaktorer är även av hög betydelse. Han pekar på flera viktiga aspekter 

gällande att upptäcka en begåvad elev i klassrummet. Läraren bör observera hur eleven gör 

sina läxor och jämföra detta med övriga elevers metoder samt hur eleven formulerar 

antaganden och frågor. Specifika kunskaper eller intressen som inhämtas på fritiden är även 

ett tydligt tecken på att eleven antagligen har en högre begåvning.  

     Vidare bör läraren söka efter barnets förmågor, unika egenskaper och intressen samt 

kreativitet, motivation och ihållande intressen. Läraren måste dessutom uppmärksamma om 
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eleven lever i sin egen värld där denne på egen hand strävar efter nyheter och stimuli eller har 

synvinklar på saker som ingen annan har. (Dunn m.fl. 1992, Palladino, 2003.) 

     I en amerikansk studie gjord av Renzulli, Siegle och Reis m.fl. (2009) diskuteras 

skattningsskalor som ett verktyg för att identifiera begåvade elever. Denna skala, The Scales 

for Rating Behavioral Characteristics of Superior Students, anses vara den mest använda 

skattningsskalan i identifieringen av begåvade elever och gäller ämnen som matematik, 

läsning, vetenskap och teknik. Syftet med skalan är att ge möjlighet för lärarna att identifiera 

en bredare grupp av akademiskt avancerade elever för en differentierad undervisning med 

hjälp av acceleration och berikning. Skalan har även använts i syfte att fatta beslut angående 

identifikationen och de undervisningsmöjligheter skolan erbjuder dessa elever.  

     Ett avgörande steg i arbetet med begåvade elever är identifiering. Detta kan göras genom 

att eleven observeras och jämförs med övriga klassen. Specifika intressen och kunskaper är 

oftast en indikation på en begåvning. I USA använder vissa skolor skattningsskalor som 

identifikationsmedel och hjälpmedel vid utformning av skolans undervisningsmöjligheter.  

 

3.2.2 Lärmiljöns betydelse 
Flera forskare betonar vikten av lärmiljön för undervisning av eleverna i skolan och därmed 

även av de begåvade eleverna. Ziegler (2010) förklarar att lärmiljön avser lärtillfällen, 

material, mentorer o.s.v. Han anser att denna domän är särskild viktig då den underlättar och 

möjliggör lärandet. Dunn m.fl. (1992) vidareförklarar undervisningsmiljön och menar att det 

även handlar om hur domänen är utformad och dekorerad, vilka typer av sittplatser som finns 

samt existerande av informella utrymmen. Alla dessa aspekter bör läraren vara medveten om i 

undervisningssituationen. 

      För att en begåvning ska kunna visa sig är det dessutom viktigt att eleven känner sig trygg 

och accepterad i klassrummet, vilket Persson (1997) framhåller. Vidare anser Wahlström 

(1995) att arbetsmiljön måste vara lugn, att det finns tillgång till bra arbetsmaterial och att 

individerna har skapat goda relationer till varandra. Begåvade elever behöver en kamratgrupp 

som är stödjande och där de känner tillhörighet, vilket är viktigt för självförtroendet och 

prestationsförmågan. Undervisningen bör även ske i mindre klasser för att läraren lättare ska 

kunna ta tillvara elevernas resurser.  
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     Forskarna betonade även välutbildade pedagoger. Wahlström (1995) menade att det 

behövs kompetenta lärare som kan identifiera de begåvade eleverna och ge dem adekvat 

stimulans. Lärare måste ha förmågan att kunna ändra arbetssätten till att bättre vara anpassade 

efter just de begåvades behov. Flexibilitet lyfts av Palladino (2003) som påpekar att lärare 

måste kunna rätta sig efter de begåvade elevernas syn- och arbetssätt. Ziegler (2010) 

framhäver att läraren spelar en avgörande roll för dessa elever då de utformar en effektiv 

lärandeprocess genom att välja ut uppgifter och sätta upp utbildningsmål som garanterar att 

prestationerna förbättras optimalt. Lärare ska även bedöma elevernas kunskaper, orsakerna till 

dessa kunskaper och ge konstruktiv feedback. Han poängterar att utan lämplig feedback som 

ges regelbundet är det svårt även för en motiverad elev att göra framsteg i lärandet. Ett icke 

handlett lärande riskerar att bli rutinmässigt. 

     Flera andra forskare pekar på lärares avgörande roll där de betonar betydelsen i att som 

lärare uppmuntra och tro på eleven, fokusera på dennes möjligheter och vara neutral i tankar 

och attityder. Vidare bör lärare bygga relationer med eleven, ha realistiska förväntningar och 

ta hänsyn till elevens ålder. (Wahlström 1995, Roland 1997, Palladino 2003). Dock är Stukáts 

(2007) åsikt att lärarstilen måste utvecklas utifrån den egna personligheten och bör inte 

genomgå allt för stora förändringar. Det är alltså viktigt att vara medveten kring hur en bra 

lärare bör vara för att kunna möta sina elever men läraren bör också ta hänsyn till sin egen 

personlighet och vara sig själv. 

     Till sist belystes tidsaspekten som betydelsefullt för lärandet. Enligt Wahlström (1995) 

behöver eleverna tillräckligt med tid då det krävs lång tid att utveckla en unik talang. Ziegler 

(2010) understryker att stödet måste sättas in så tidigt som möjligt om en expertis ska kunna 

uppnås. Detta för att den enorma kunskapsmängd som topprestationer kräver behöver långa 

tidsrymder. 

     Lärare bör vara medvetna om hur lärmiljöns aspekter påverkar lärandet. Forskarna anser 

att miljön bör vara lugn och trygg för att eleverna ska kunna utvecklas. Vidare behövs 

välutbildade pedagoger som kan identifiera och stimulera begåvade elever samt tid då 

utvecklandet av en unik talang är tidskrävande.  
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3.2.3 Pedagogiska stödåtgärder  

Variation av grupparbeten och individuellt arbete, arbetssätt samt digitala hjälpmedel 
Wahlström (1995) anser att projektarbeten, individuellt arbete eller grupparbeten som sker i 

egen takt underlättar för de begåvade eleverna att använda sin kompetens. Palladino (2003) 

framhäver det individuella arbetet då begåvade elever har ett frihetsbehov att tänka och handla 

självständigt. Dock befästs kunskaperna som leder till djupare förståelse genom att få förklara 

för andra. En begåvad elev måste arbeta i grupp då de annars kan få en bild av lärande som ett 

ensamarbete och de behöver även lära sig att kommunicera. Detta då dessa elever annars lätt 

kan bli isolerade. Integration betonas även av Persson (1997). Begåvade elever behöver 

jämnåriga kamrater att identifiera sig med. Dock poängterar han att begåvade elever endast 

ska arbeta i grupp för att få social träning. I övriga fall ska de inte blandas med andra elever.  

     Vidare anses tematiskt arbete, det vill säga ett arbete som väver samman flera ämnen under 

samma tema, vara ett arbetssätt som lämpar sig väl för begåvade elever. (Ziegler, 2010.) 

Samstämmig är Wahlström (1995) som poängterar att genom tematiskt arbete kan eleverna 

själva fördjupa sig i de ämnen de är begåvade i. Tanken är att eleverna själva ska välja ämnen. 

Detta arbetssätt fungerar även då hela klassen arbetar med samma tema eftersom de begåvade 

via fördjupningen kan arbeta på en annan nivå. 

     Författarna behandlar även divergent pedagogik som anses vara ett bra sätt att arbeta med 

begåvade elever. Divergent pedagogik förklaras av Wahlström (1995) som ett undersökande 

arbetssätt där ett problem kan ha många olika svar. Arbetssättet kännetecknas av öppna frågor 

där läraren lyssnar in elevernas tankar. Detta betonar även Palladino (2003) och tillägger att 

brainstorming (att fritt associera kring ett visst ämne) bör användas tillsammans med 

begåvade elever då de har ett divergent sätt att tänka. I enighet lyfter Dunn m.fl. (1992) 

kreativ problemlösning som ett sätt att handskas med problem och utmaningar. Dunn m.fl. 

pekar på det väsentliga i att låta eleverna blanda kreativitet och kritiskt tänkande.  

     Flera av forskarna betonar lek som en väsentlig del i lärandet. Wahlström (1995) har som 

åsikt att lek bidrar till utveckling och känslan av att få vara barn. Via leken kan eleverna 

bearbeta känslor och information. Vidare framhåller hon att det är viktigt att utvecklas 

allsidigt och i sin egen takt (i hög takt när det gäller begåvade elever). Palladino (2003) menar 

att lek även ökar elevernas kreativitet. 
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     Slutligen berörs visualisering genom arbete med digitala hjälpmedel som ett sätt att 

stimulera begåvade elever. Både Wahlström (1995) och Palladino (2003) lyfter visualisering 

och anser att det är en förutsättning för lärandet då mentala bilder ger upphov till 

kommunikation. I en amerikansk studie gjord av Thompson (2010) framhävs det 

betydelsefulla med att använda sig av avancerade online-kurser i undervisningen av de 

begåvade. Detta för att programmen låter eleverna vara globala, flexibla och självständiga. 

Studien visade på en mer individanpassad undervisning än en vanlig undervisningssituation 

då lärarna via e-mejl kunde fokusera på en elev i taget samt individanpassa arbetsuppgifterna 

efter elevernas intressen och behov. Online-kurserna var elevcentrerade vilket anses vara ett 

optimalt sätt att arbeta med begåvade individer på.  

     Forskarna betonar individuellt arbete som ett lämpligt arbetssätt för begåvade elever 

eftersom de kännetecknas av att vara självständiga. Dock är det viktigt att genom 

grupparbeten få social träning. Vidare lyfts tematiskt arbete där eleverna kan fördjupa sig i de 

ämnen de anses begåvade i under ett tema eller att arbeta med problemlösande uppgifter där 

flera svar finns. Slutligen bör undervisningen innehålla digitala hjälpmedel för att visualisera 

lärandet och skapa kommunikation.  

 

Nivågrupperingar 
Nivågruppering är enligt Persson (1997) ett vanligt och givande sätt att arbeta med begåvade 

elever. Utefter nivå delas eleverna in i grupper där de arbetar i egen takt. Han anser att 

samtliga begåvade elever på en skola bör bilda en egen grupp där de kan arbeta både med 

individuella och kollektiva uppgifter. Att socialiseras med andra begåvade elever är viktigt för 

självkänslan och grupptillhörigheten då de får träffa likartade individer. Preckel, Götz och 

Frenzel (2010) menar att gruppering av begåvade elever förhindrar tristess. En sådan 

gruppering hade i deras studie en positiv inverkan på elevernas lärande då de kände sig 

utmanade. Studien visar också att begåvade elever stimuleras mer i begåvade klasser än i en 

vanlig klass.      

     Sammanfattningsvis ger gruppering av begåvade elever möjligheten att individuellt eller 

kollektivt arbeta i egen takt och socialiseras med likartade individer. Detta är av betydelse för 

självkänslan och grupptillhörigheten. 
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Utmaningar 
Forskarna ger olika förslag på utmaningar för de begåvade eleverna där arbetsuppgifter är 

mest frekvent betonat. Vidare ger Wahlström (1995) som förslag att låta begåvade elever ta 

mer eget ansvar då det hjälper dem att växa. 

    Persson (1997) påpekar att eleverna bör arbeta med mer avancerade uppgifter i det ämne 

(eller ämnen) som de har en särskild begåvning i samt att öka inlärningstakten då den vanliga 

undervisningstakten upplevs som alldeles för långsam för dessa elever. Dock poängterar 

Wahlström (1995) att eleverna ska arbeta med sådant de anser vara svårt eftersom de annars 

kan få problem med att hantera motgångar. En elev som vant sig vid att allting flyter lätt kan 

senare uppleva svårigheter med att acceptera motgångar. Vidare diskuterar hon det 

betydelsefulla i att genomgående förse de begåvade eleverna med utmaningar genom 

extrauppgifter som eleverna kan arbeta med under skoltid när de avslutat ordinarie uppgifter.  

    Slutligen belyser Ziegler (2010) viktiga strategier för att utmana begåvade elever. För att få 

stimulerande utmaningar kan läraren korta ner läroplanen för dessa elever för att låta dem 

slippa onödiga övningar. Eleverna kan vidare skolas in i tidigare ålder, hoppa över en årskurs 

eller läsa vissa ämnen i högre klasser. Persson (1997) menar emellertid att det finns en 

problematik att i låta elever hoppa över klasser då de inte får några jämnåriga klasskamrater, 

vilket kan ha en effekt på det sociala livet.  

    Begåvade elever kan utmanas i undervisningen genom att arbeta med avancerade uppgifter 

inom sitt specifika ämne eller via arbetsuppgifter inom ämnen denne behöver mer träning i. 

Läraren bör även förbereda extrauppgifter eleverna kan arbeta med när de avklarat övriga 

moment.  

 

Mål, planering och avcheckning 
För att få förutsättningarna att lyckas fodras en målsättning och för att finna målsättning och 

en ambitionsnivå måste målet först definieras. Därmed tydliggörs vad som krävs av elev, 

lärare och förälder. (Wahlström, 1995.) Eriksson, Lindberg och Österlind (2010) påpekar att 

för att kunna hjälpa eleverna på deras kunskapsväg måste läraren ha en bild av hur denna väg 

ser ut. Vidare anser Palladino (2003) att dessa mål ska vara tydligt formulerade, positiva och 

aktuella för eleven.  
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     För att ha möjlighet att nå målen måste läraren utforma en bra planering. Persson (1997) 

menar att planering är ett dagligt behov som uppkommer allteftersom och där samtliga 

arbetsuppgifter som ges till eleverna ska vara målinriktade och välplanerade. Vidare skriver 

Eriksson m.fl. (2010) att läraren kan använda sig av en skriftlig arbetsplan där förväntade 

aktiviteter och mål finns med. Detta inbjuder även eleverna till att själva planera delar av sitt 

lärande. Stukát (2007) presenterar en planeringsmall som innehåller tre olika delar: före 

framträdandet, under framträdandet och efter framträdandet. Före framträdandet ska läraren 

formulera de mål som eleverna ska nå och syftet med undervisningen med hänsyn till 

elevernas behov, förutsättningar och intressen. Under framträdandet ska undervisningsmålen 

delas in i delmål och lämpliga arbetsformer väljas ut utifrån eleverna. Slutligen måste läraren 

utvärdera undervisningen.  

     Korp (2003) påvisar det väsentliga i att kontrollera i vilken utsträckning eleverna har 

uppnått de uppställda undervisningsmålen. Även Dunn m.fl. (1992) tycker att utvärderingen 

ska gälla både provresultat och utveckling. Läraren bör observera vad eleven presterat och 

testa eleven på olika sätt för att bekräfta kunskapsutvecklingen och färdighetsutvecklingen. 

Enligt Wahlström (1995) är det processen, inte produkten, som är det viktiga i lärandet det vill 

säga hur kunskap skaffats, hur verkligheten utforskats och hur eleverna har förstått denna. 

Samtidigt anser Eriksson m.fl. (2010) att det är viktigt att låta eleverna vara självkritiska och 

själva utvärdera sina egna prestationer. Detta för att få en förståelse för konsekvenserna av 

sina handlingar. 

     För att kunna veta hur elevens kunskapsväg bör se ut måste först målet definieras vilket 

kräver att läraren utformar en bra undervisningsplanering. Det är också viktigt att utvärdera 

resultatet av undervisningen och hur eleven tillgodogjort sig detta.   

 

Samarbete med föräldrar 
En stödjande familj är viktig för att eleven ska lyckas. Stödjer inte hemmen sina barn blir 

vanligtvis deras förmågor inte heller uppmärksammade i skolan. Lärare bör lyssna på 

föräldrarnas uppfattningar av barnets förmågor för att få en bra samarbetande relation, vilket 

är oerhört viktigt för elevernas framgång. (Wahlström, 1995.) Vidare tycker Dunn m.fl. 

(1992) att hemmen och läraren ska ha gemensamma mål för lättare gemensamt kunna stötta 

eleven. 
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3.3 Sammanfattning  
Författarna varierar mellan att använda sig av begreppen begåvning och intelligens. Dessa 

begrepp förklaras som skillnader mellan individer och kan antingen vara en medfödd eller 

förvärvad förmåga, vilka även kan påverkas av olika faktorer såsom miljö. En individ kan 

vara begåvad eller intelligent inom olika områden. I studien används begåvning då begreppet 

tydligast syftar till att beskriva förmågor inom både något eller några områden. Vidare 

betonar författarna kreativitet som ett kännetecken hos begåvade elever tillsammans med 

självständighet, metakognitiva strategier och emotionell förmåga. Dock bör inte glömmas att 

dessa elever har behov av att få sina grundläggande behov såsom uppmärksamhet, trygghet 

och motivation stimulerade.  

     För att stimulera begåvade elever är första steget att identifiera eleverna. Författarna 

framhäver bland annat observation som ett sätt att upptäcka dem. Vidare bör lärare vara 

observanta på specifika kunskaper eller intressen hos eleven. Forskarna betonar även 

lärmiljön som betydelsefull. Att som elev känna trygghet och kunna skapa goda relationer till 

sina klasskamrater och lärare är viktigt för lärandet. Viktigt är även att ge eleven tid att 

utveckla sin unika talang.  

     Begåvade elever kan stimuleras i undervisningen genom att få arbeta i egen takt för att till 

fullo kunna nyttja sin kompetens samtidigt som det är betydelsefullt med social träning via 

grupparbeten. Vidare är det viktigt att undervisningen innehåller visualisering då mentala 

bilder skapar kommunikation. Lärare kan även använda nivågrupperingar av klassen eller 

gruppera samtliga begåvade elever på skolan. Vidare är svårare arbetsuppgifter i den 

begåvades ämne (ämnen) eller låta eleven arbeta med uppgifter i ämnen som denne anser vara 

av svårare karaktär exempel på bra sätt att utmana dessa elever. Avslutningsvis är det 

betydelsefullt att lärare formulerar tydliga mål och noggranna undervisningsplaneringar samt 

genomgående utvärderar undervisningen och elevens kunskaper. En samarbetande relation 

med hemmen för att lättare kunna stödja eleven är också grundläggande i arbetet med de 

begåvade. 
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4. Metod 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers definitioner av begåvning och begåvade 

elever samt perspektiv på deras olika tillvägagångssätt för att stimulera begåvade elever i 

skolan i relation till deras uppdrag och villkor. I detta avsnitt görs en presentation av val av 

metod och hur urvalet av intervjupersoner samt skolor gått till. Jag kommer även att redogöra 

för de metoder jag använt, etiska överväganden som genomförts och hur data behandlats.  

 

4.1 Val av metod  
Jag har i mitt arbete med studien använt mig utav en kvalitativ forskningsstrategi. Trost 

(2005) menar att en kvalitativ studie är en process i tre steg: datainsamling, bearbetning av 

data samt tolkning av data. Vidare kännetecknas en kvalitativ forskningsstrategi av att vara 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk. (Bryman, 2006.) Den kvalitativa 

forskningsintervjun är ämnesorienterad och bygger upp kunskap i form av samspel och utbyte 

av synpunkter mellan två parter som samtalar om ett gemensamt intresse. Syftet är att erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld och personens relation till denna med avsikt att 

tolka det som sägs. Med en kvalitativ intervju beskrivs och förstås meningen hos centrala 

teman i intervjupersonens livsvärld där det kan vara av betydelse att förstå innebörden i det 

som personen säger. Forskaren registrerar och tolkar vad som sägs och hur det sägs (tonfall, 

gester o.s.v.), det vill säga vad som sägs mellan raderna då den kvalitativa intervjuns mål är 

att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens 

livsvärld (Kvale, 1997).  

     Jag har samlat in data via fältstudier främst i form av kvalitativa intervjuer men även 

genom deltagande observationer. Då syftet med studien var att undersöka hur lärare stimulerar 

begåvade elever i skolan ansåg jag att det bästa tillvägagångssättet var att intervjua dessa 

lärare. Jag valde att komplettera intervjuerna med observationer för att kunna koppla lärarnas 

svar till praktiken samt för att göra iakttagelser och upptäckter som inte är möjliga under en 

intervju. När jag observerade var min utgångspunkt hur lärarna bemötte och stimulerade de 

begåvade eleverna i deras skolarbete.  

     Jag valde att genomföra mina intervjuer i form av semi-strukturerade intervjuer, det vill 

säga att forskaren använder sig av en lista över specifika teman som ska beröras under 
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intervjun (intervjuguide, se bilaga 1). Intervjupersonerna har då en stor frihet till individuellt 

utarbetade svar. Forskaren behöver inte ställa frågorna i given ordning och kan ställa spontana 

följdfrågor för att återkoppla till intervjupersonernas svar (Bryman, 2006). En intervjuguide 

kan innehålla en mängd olika typer av frågor (Kvale, 2005). Jag började med inledande frågor 

där jag bad lärarna att berätta lite om sina yrkesbakgrunder. Därefter använde jag mig 

huvudsakligen av direkta frågor, det vill säga frågor som introducerar ämnet. Några av dessa 

frågor följdes upp av sonderande frågor – en fördjupning av ett svar som givits på en direkt 

fråga. Jag har även använt mig utav indirekta frågor som hänvisar till personens egen 

inställning och de är av sin natur projektiva. Tillsist använde jag mig av specificerande frågor 

som karakteriseras av att ge mer preciserande beskrivningar.  

     Som jag nämnde tidigare i texten valde jag att komplettera mina intervjuer med kvalitativa 

observationer (se bilaga 2) och då i form av deltagande observation. Fokus var där att 

undersöka hur lärarna bemötte och stimulerade de begåvade eleverna i deras skolarbete. 

Deltagande observation kännetecknas av att forskaren engagerar sig i en grupp genom att 

iaktta gruppens beteende och lyssna på vad som sägs, alltså att studera personernas sociala liv. 

Det är en undersökning där forskaren har ett specifikt fokus på kulturen hos den grupp som 

studeras (Bryman, 2006). Vidare kan forskaren inta olika roller under observationen och jag 

valde den rollen som Bryman (2006) benämner som deltagare som observatör. Detta innebär 

att forskaren deltar i den sociala miljö som undersöks men medlemmarna i denna miljö är 

medvetna om forskarens roll som just forskare.  

     Enligt Bryman (2006) är fördelarna med användandet av kvalitativ intervju att den kan ge 

svar på företeelser som annars kan vara svåra att upptäcka (till exempel via deltagande 

observation), rekonstruerar händelser samt ger en mindre påverkan på hur de personer som 

undersöks beter sig. Andra fördelar är att kvalitativa intervjuer kan ge en större täckning av 

intervjupersoner och därmed en större frihet samt att forskaren har ett specifikt fokus. 

Fördelarna med deltagande observation belyser han som en möjlighet att se världen ur 

deltagarnas ögon, förstå den kultur som undersöks samt se det underförstådda. Vidare anser 

han att genom deltagande observation kan forskaren upptäcka avvikande eller dolda 

aktiviteter, utveckla en sensivitet för kontexten och finna oväntade teman. 
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4.2 Urval 

Jag ville att studien skulle få en sådan stor bredd och variation som möjligt av lärare och 

skolor för att på ett lämpligt sätt kunna nå studiens syfte. Då mina undersökningar skedde i 

slutet av vårterminen som innehåller många lovdagar och dagar då undervisningen inte alltid 

bedrivs utifrån normala förutsättningar valde jag att använda mig av skolor i min närmiljö. 

Detta mycket på grund av tidsbrist hos förfrågade lärare . Detta sätt att välja ut 

intervjupersoner kallar Bryman (2006) för ett bekvämlighetsurval. Då jag redan har kontakter 

på flera skolor valde jag att med hjälp av dessa få tillgång till sammanlagt sex 

intervjupersoner på tre skolor. Jag ansåg detta vara ett rimligt antal för att studiens omfång 

inte skulle bli allt för omfattande. Då jag ville få en tillräcklig spridning på skolor och lärare 

var mitt val av skolor därför även ett strategiskt urval då jag använde mig av skolor som stod i 

kontrast mot varandra. Den ena skolan kännetecknas av en estetisk profil som innebär att fler 

estetiska ämnen som t.ex. drama och dans finns med på schemat och där de estetiska ämnena 

genomsyrar den dagliga verksamheten. Den andra skolan är av en mer traditionell karaktär 

där lärarna undervisar i alla ämnen, förutom de estetiska, det vill säga klasslärarsystem. 

Slutligen valde jag en tredje skola som är nyöppnad och som har anammat det nya sättet att 

arbeta i skolan: genom ämnesundervisning. Detta innebär att lärarna arbetar i ämneslag och 

undervisar tillsammans samma klass i de ämnen de är utbildade i.  

     Lärarna är utbildade klasslärare mot låg- och mellanstadiet och ämneslärare i språk samt i 

åldrarna 25 – 60. De har arbetat som lärare mellan sex månader och 40 år . Samtliga lärare är 

kvinnor då majoriteten av lärarna på denna nivå är av kvinnligt kön. 

 

4.3 Pilotintervju 
Jag valde att genomföra en pilotintervju för att pröva om mitt upplägg skulle fungera i 

praktiken och personen som intervjuades var en lärarkollega. Jag valde medvetet en person 

som jag känner för att i efterhand kunna diskutera frågorna och upplägget. Pilotintervjun 

bidrog till att visa hur intervjufrågorna, den tidsmässiga längden samt ordningsföljden på 

frågorna fungerade i praktiken. Lämpliga följdfrågor diskuterades även utifrån de svar jag 

fick. Enligt Kvale (1997) ökar pilotintervjuer intervjuarens förmåga att skapa ett tryggt och 

stimulerande samspel med informanten. Pilotintervjun genomfördes på samma sätt som de 

”riktiga” intervjuerna genom inspelning med diktafon.  
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4.4 Genomförande 
Jag genomförde sammanlagt sex intervjuer med lärare från tre olika skolor varav tre av dessa 

lärare även observerades. Under observationerna skedde dessutom informella intervjuer då jag 

samtalade med lärarna kring deras metoder och andra iakttagelser jag fått under 

observationerna. Sammanlagt genomförde jag 130 minuter formell intervju, där varje intervju 

tog mellan 20 och 40 minuter, samt 15 timmar observation, varav varje observation varade 

fem timmar. Efterarbete är inte inräknat i dessa timmar. 

      Före intervjuerna och observationerna tog jag kontakt med intervjupersonerna via mejl för 

bokning av tid samt för att informera om studiens syfte, användande, tillvägagångssätt och 

ungefärlig tidsomfång. Intervjupersonerna fick dessutom intervjuguiden bifogad i mejlet med 

syfte att kunna förbereda sina svar inför intervjun. Denna förberedelse ansåg jag viktig för 

studien då dess syfte länge har varit ett känsligt ämne inom svensk skola och jag ville därför 

få intervjupersonerna att fundera kring deras sätt att arbeta med begåvade elever innan 

intervjun. Detta för att underlätta intervjusituationen och för att få flyt i samtalen. Jag 

meddelade även om att intervjun skulle komma att spelas in med hjälp av en diktafon då det 

dels är lättare till personlig kontakt under intervjutillfället (främst via ögonkontakt) och dels 

för att inte missa viktig information. Trost (2005) poängterar betydelsen i att ha ögonkontakt 

med den person som intervjuas för att visa intresse samt för att fånga upp intervjupersonens 

ansiktsuttryck och gester. Kroppsspråk kan fungera som en komplettering till det sagda ordet. 

Att använda sig av inspelning av intervjuer anser Bryman (2006) vara obligatoriskt då 

situationen inbegriper fokus på språket i form av analys. Han menar vidare att inspelning 

underlättar för minnet och en noggrann analys samt ger möjlighet till upprepade genomgångar 

av intervjun. Intervjupersonerna hade möjlighet till att avböja inspelning av intervjun och 

kunde när som helst stoppa intervjun. Emellertid valde samtliga personer att genomföra 

intervjun med diktafon. 

     Under mina observationer förde jag noggranna anteckningar över de iakttagelser jag såg 

samt egna funderingar kring dessa. Detta kallas för fältanteckningar och är således detaljerade 

sammanfattningar av olika skeenden och beteenden samt forskarens egna reflektioner. De ska 

alltså vara detaljrika och innehålla forskarens intryck men också vara levande och tydliga. 

Vidare kan anteckningarna genomföras på olika sätt och jag valde att använda mig utav 

fullständiga fältanteckningar för att få med så utförlig information som möjligt. Fullständiga 
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fältanteckningar innebär att forskaren direkt efter observationen skriver ner detaljerade 

anteckningar samt egna tankar och känslor kring det sedda (Bryman, 2006).  

 

4.5 Bearbetning 

Fältanteckningarna tillsammans med det inspelade materialet transkriberades till ett 

sammanlagt material av 18,5 sidor. Transkribering innebär att forskaren skriver ut sina 

anteckningar (Bryman, 2006). Jag valde att inte låta transkriberingen innefatta pauser, 

tvekande och så vidare då dessa inte var väsentliga för att uppnå studiens syfte. Dock 

markerade jag vissa betoningar jag ansåg vara av betydelse för min analys. I min analys av 

materialet använde jag mig av meningskoncentrering som innebär att långa uttalanden av 

intervjupersonerna pressas samman och omformuleras i kortare uttalanden samt 

meningskategorisering som kodar intervjun i teman (Kvale, 2005). Att tematisera underlättade 

sammanställningen av analysen och dessa teman återfinns i resultatet. Då fältanteckningar 

enligt Bryman (2006) innehåller forskarens reflektioner och känslor genomfördes den största 

delen av analysen redan under datainsamlingen. Efter transkriberingen gick jag igenom 

materialet under ett flertal tillfällen där jag fann kopplingar mellan de olika 

intervjupersonernas svar och utifrån dessa utformade de teman som representerar studiens 

resultat. 

      

4.6 Metoddiskussion 

4.6.1 Förförståelse 

Jag är medveten om faktorer som kan ha påverkat studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. I mitt arbete med studien har jag värderat och tolkat utifrån mina egna 

värderingar och utifrån intresse för detta ämnesområde som människa samt nybliven 

språklärare. Jag har också värderat och tolkat utifrån egna erfarenheter från lärarprogrammets 

verksamhetsförlagda utbildning på olika skolor och från min tid som utbytesstudent i 

Nederländerna. I Nederländerna genomförde jag en liknande studie och besökte där ett flertal 

olika skolor samt genomförde intervjuer med holländska lärare kring begåvade elever. Dessa 
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erfarenheter påverkade utformningen av intervjuguiden och analysen av den data jag samlat in 

genom de teman som framtagits. 

 

4.6.2 Reliabilitet 

Trost (1997) menar att reliabilitet, trovärdighet, är en stabil mätning som inte utsatts för 

slumpinflytelser, men som jag nämnde tidigare finns det åtskilliga faktorer som kan ha 

påverkat studiens reliabilitet. I mina intervjuer har jag använt mig av öppna frågor som gav 

utförliga svar, vilka jag tolkade dels utifrån mina egna värderingar och erfarenheter och dels 

från kunskap utifrån tidigare forskningsresultat. Detta kan ha påverkat mig under arbetet med 

tolkningen och analysen. Även den intervjuades sinnesstämning från dagen kan ha inverkat på 

svaren. Intervjuerna genomfördes i lärarnas arbetsrum och klassrum och vid ett par tillfällen 

under några av intervjuerna blev vi avbrutna vilket också kan ha påverkat intervjuns riktning. 

Frågorna tolkades givetvis på olika sätt då lärarna har varierande erfarenheter, ålder, bakgrund 

och kunskaper. 

     Jag är medveten om att ytterligare faktorer under mina observationer kan ha haft en effekt 

på studiens trovärdighet. För det första genomfördes observationerna i slutet av vårterminen 

då många elever är skoltrötta och skolarbetet inte alltid sker under normala förutsättningar. 

Mycket tid försvann även till andra aktiviteter som idrott och klassråd. Jag kunde alltså inte 

observera lärarnas arbete med att stimulera begåvade elever i den mån jag velat då eleverna 

inte arbetade med ”vanligt” skolarbete till så stor grad som jag önskat. För det andra 

dominerades klasserna, enligt lärarna, av lågpresterande elever. Då jag inte har kunnat 

genomföra flera eller längre observationer kan detta även ha påverkat studien eftersom jag 

under fler observationer kunnat göra fler iakttagelser. Observationerna var dock av betydelse 

då jag fick möjligheten att iaktta intervjupersonerna i deras verkliga arbete med begåvade 

elever som jag sedan kunde koppla samman med deras svar under intervjuerna. 

Observationerna visade intervjupersonernas olika arbetssätt för att utmana be begåvade 

eleverna. Vidare uppvisade observationerna på hur väl planeringsarbetet fungerade för att 

möta dessa elever. 
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4.6.3 Validitet 

Mina intervjufrågor var formulerade att svara mot studiens syfte och var av en öppen karaktär 

med anledning till att jag ville ha möjlighet att följa upp deras svar. Problematiken med 

validiteten i intervjuer är att det är svårt att bedöma hur väl intervjupersonernas svar stämmer 

överrens med vad som verkligen sker i praktiken. Under mina observationer förde jag 

noggranna anteckningar över det jag såg och sedan diskuterade jag mina intryck med läraren i 

fråga. Detta då jag ville undvika missförstånd och låta läraren förklarar sina tillvägagångssätt.  

 

4.6.4 Generaliserbarhet 

I vår vardag sker generaliseringar mer eller mindre spontant och utifrån våra erfarenheter från 

tidigare fall bygger vi upp förväntningar om vad som kommer att hända i de nästa (Kvale, 

1997). Jag har undersökt endast sex lärares perspektiv på deras tillvägagångssätt för att 

stimulera begåvade elever i skolan och anser att generaliserbarheten är mycket låg då jag 

undersökt för få personer för att dra några större generella slutsatser. Resultatet presenterar 

endast dessa sex personers åsikter och uppfattningar och utifrån detta kan jag omöjligt dra 

några större generella slutledningar. Dock har jag funnit vissa framträdande drag som jag kan 

återkoppla till tidigare forskning.  

 

4.7 Etiska överväganden 
Då en undersökning genomförs finns vissa grundläggande etiska principer som forskaren bör 

ta hänsyn till. Trost (1997) poängterar betydelsen av att informera om dessa vid forskning. Jag 

har under arbetets gång haft dessa principer i åtanke med respekt för de personer jag 

undersökt. Bryman (2006) sammanställer fyra viktiga principer: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera om undersökningens syfte samt att 

deltagarnas medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta från denna. 
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Samtyckeskravet upplyser om deltagarnas rätt till att själva bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet hänvisar till att personerna i undersökningen 

behandlas konfidentiellt dvs. att personuppgifter måste förvaras på ett sätt där obehöriga inte 

får tillträde. Slutligen, nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in endast får 

användas för forskningsändamål.  

     Då jag kontaktade intervjupersonerna informerade jag om alla dessa etiska principer. Jag 

informerade om studiens syfte och var noga med att informanterna hade vetskap om att de 

själva bestämde över sin medverkan. Jag behandlar även både lärarna och skolorna anonymt i 

studien och benämner dem med fiktiva namn. Insamlat data brukas enbart för denna studie.   

 

4.8 Presentation av pedagogerna och skolorna 
Jag har intervjuat sex lärare, varav tre även blev observerade, på tre olika skolor. För att 

skydda deras identiteter har jag valt att ge både lärarna och skolorna fingerade namn. Alla tre 

skolor är kommunala grundskolor och belägna i varandras närmiljöer. Samtliga lärare är av 

kvinnligt kön samt av svensk etnicitet. 

 

4.8.1 Sörskolan 

Sörskolan är en F – 9-skola, vilket innebär att skolan rymmer elever från förskola upp till år 9, 

och är integrerad med särskolan. Skolan är mångkulturell och bedriver en traditionell 

undervisning med klasslärare på låg- och mellanstadiet som undervisar i samtliga ämnen 

förutom de estetiska och idrott. På denna skola fokuserade jag på två lärare och deras klasser. 

Eva är utbildad 1 -7-lärare i ämnena svenska, SO (samhällsorienterade ämnen) och engelska. 

Hon är i 40-årsåldern och har arbetat i 17 år som lärare. Cathrin är utbildad lågstadielärare i 

alla ämnen och har även vidareutbildat sig inom svenska 2 (svenska som andraspråk) och bild 

för mellanstadiet. Hon har även utbildning för att undervisa elever med särskilda behov. 

Cathrin är i 60-årsåldern och har varit yrkesverksam i 39 år.  
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4.8.2 Ekenskolan 

Denna skola inrymmer barn från förskola upp till år 6 och har en estetisk profil. Estetisk profil 

innebär att de estetiska ämnena genomsyrar den dagliga undervisningen med syfte att berika 

språket och ge intresse för skapande aktiviteter. Precis som den första skolan arbetar lärarna 

som klasslärare där de undervisar i samtliga ämnen förutom de estetiska och idrott.  Jag har 

även här fokuserat på två av skolans lärare och deras klasser. Lina är i 50-årsåldern och är 

utbildad lågstadielärare med en extraexamen i idrott och svenska för mellanstadiet. Hon har 

arbetat som lärare i 35 år. Cattis är också i 50-årsåldern och är utbildad förskollärare. Hon har 

även vidareutbildat sig i svenska och SO på grundskolenivå. Hon har arbetat som lärare i sex 

år. Lina och Cattis undervisar i samma år och har ett nära samarbete där de integrerar sina 

elever med varandras i den dagliga undervisningen samt arbetar med projekt tillsammans. 

 

4.8.3 Mårtenskolan 

 Detta är en nyöppnad F – 9-skola och har endast varit verksam i ett år. Skolan är nybyggd 

och modern samt välutrustad med mediatek och dramasal. Lärarna ingår i det nya 

skolsystemet där lärarna istället bedriver ämnesundervisning istället för att vara klasslärare. 

Lärarna arbetar i ämneslag där de planerar undervisningen tillsammans. De undervisar sedan 

samma klasser i de ämnen de är utbildade i. Jag har fokusera på två lärare och deras klasser 

där ena läraren Maria är nyexaminerad med examen i grundläggande färdigheter i svenska 

och matematik samt svenska och engelska. Hon är i 20-årsåldern och har endast vikarierat 

som lärare en termin. Inger är i 60-årsåldern och har sammanlagt arbetat som lärare i 40 år. 

Hon är utbildad mellanstadielärare.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt redogörs för studiens resultat angående pedagogers definitioner av begåvning 

och begåvade elever samt perspektiv på deras olika tillvägagångssätt för att stimulera 

begåvade elever i skolan. För att nå detta syfte har jag utgått ifrån nedanstående 

frågeställningar: 

• Hur definierar sex pedagoger en begåvad elev?   

• Vilka olika tillvägagångssätt använder sex pedagoger för att stimulera begåvade elever i 

undervisningen och vilka perspektiv på deras tillvägagångssätt har pedagogerna?  

Frågeställningarna har besvarats via kvalitativa intervjuer, varav den sistnämnda även 

kompletterats via deltagande observationer. Först redogörs lärarnas definitioner av begåvning 

och begåvade elever samt deras reflektioner kring deras uppdrag och villkor. Därefter följer 

pedagogernas olika tillvägagångssätt för att stimulera begåvade elever i undervisningen. 

Pedagogernas tillvägagångssätt är tematiserade genom analys av det insamlade materialet och 

fungerar som rubriker i studien. Dessa rubriker behandlar:  

• Variation av gruppsammansättningar kontra individuellt arbete, arbetssätt och digitala 

hjälpmedel 

• Nivågrupperingar av klasserna och gruppering av begåvade elever 

• Utmaningar i skolarbetet 

• Samarbete mellan skola och hem 

      

5.1 Pedagogernas definitioner av begåvning och begåvade 
elever 

5.1.1 Begåvning 
Lärarna menade att begåvning dels kan vara en social kompetens och dels en kunskapsmässig 

kompetens. Denna kompetens kan antingen vara förvärvad eller medfödd. Lärarnas 

uppfattning av begåvning var att den finns i olika former eftersom olika förmågor och 

förutsättningar kräver olika kunskaper och begåvningar. En person behöver inte heller vara 

kunskapsmässigt begåvad, det vill säga att ha en stor teoretisk eller praktisk kunskap inom ett 

eller flera områden, i alla ämnen utan kan ha sin egen nisch. Begåvning behöver inte heller 
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enbart handla om teori och praktik utan en person kan även ha förmågan att fungera väl 

tillsammans med andra människor. Vidare kan vissa personer hantera gruppsituationer och 

handskas med olika typer av människor – socialt begåvad.  

     Lärarna diskuterade även kring hur vida en begåvning är förvärvad eller medfödd. De 

menade på att i vissa fall kan begåvning vara en förvärvad kunskap – något som en person 

under en tid och genom träning tagit till sig och omvandlat till kunskap. En begåvning kan 

även vara medfödd då vissa människor föds med anlag inom något eller några områden.  

Begåvning är en förmåga som en person har inom sig, alltså det är något som är medfött. 
En sådan person behöver inte mycket träning inom sitt specifika område. (Eva, 2011)   

Definitionen av begåvning problematiserades då samhällets syn på begåvning lyftes fram. 

Lärarna var av den åsikt att det finns en mängd filmer och böcker gällande extremt begåvade 

människor som dels framhäver dessa personers avvikande beteenden och dels betonar en hög 

intelligens inom ett område. 

Det är media som har målat upp fel bild av begåvning. Vårt samhälle översätter 
begåvning med en mycket intelligent person inom ett speciellt ämne som till exempel 
piano eller schack. (Maria, 2011)  

 Sammanfattningsvis var den allmänna åsikten bland lärarna att en person kan ha en förvärvad 

eller medfödd begåvning som dels kan vara en teoretisk eller praktisk kompetens och dels en 

social kompetents.  

 

5.1.2 Begåvade elever 

Lärarna beskrev en begåvad elev som mentalt mogen och långt fram i den kognitiva 

utvecklingen. De har även en medvetenhet om sig själva och sin omgivning. Vidare är dessa 

elever kreativa, kunskapsmässigt skickliga och intresserade. 

     Enligt lärarna befinner sig en begåvad elev långt fram i den kognitiva utvecklingen och har 

förmågan att kunna reflektera över lärdomar, beteenden och händelser samt att vara kritisk i 

sitt tänkande. Ett annat kännetecken är ett gott minne. En begåvad elev är medveten kring sitt 

eget jag och sin omgivning. Lärarna poängterade betydelsen av att kunna placera saker i rätt 

sammanhang och att kunna använda sin kunskap i olika situationer. Vidare belystes vett och 

etikett, det vill säga att eleven vet hur man uppför sig i specifika situationer, som ett viktigt 
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kännetecken för dessa elever. Andra utmärkande egenskaper är att eleven kan ta ansvar för sig 

själv och andra människor samt att vara empatisk. 

Jag tycker att begåvade elever är bra på att kunna använda sin kunskap i flera situationer 
och ha en känsla för vad som krävs av dem vid olika tillfällen på ett påtagligare sätt än 
andra elever. (Lina, 2011)  

Vidare beskrev lärarna begåvade elever som kreativa. Dessa elever är idérika och kan uttrycka 

sin kunskap på olika sätt. De har förmågan att kunna omvandla det teoretiska stoffet i 

praktiken. 

     Ett annat kännetecken för begåvade elever är deras kunskapsmässiga kompetens. Lärarna 

beskrev elevernas förmåga att ha lätt för att lära och att de är duktigare än vad som är normalt 

för deras ålder. De når kunskaper betydligt tidigare än sina jämnåriga kamrater och kan alltså 

mer än den övriga elevgruppen. Lärarna betonade även att en begåvad elev är högpresterande 

i skolarbetet och sällan svarslös. Vidare är de intresserade av det de lär sig och de har intresset 

att vilja lära sig saker. Lärarna menade på att ett viktigt kriterium är att vara intresserad av 

omvärlden samt kan relatera till denna. Dock visade diskussionen kring definitionen av att 

vara begåvad på en rådande problematik:  

Samtidigt finns det en problematik i gränsdragningen mellan en duktig elev och en 
begåvad elev men en begåvad elev kräver att man som lärare måste ta till vissa 
specialknep i sin undervisning. (Eva, 2011) 

Lärarna var av den åsikten att alltför många benämner de begåvade eleverna som duktiga, 

vilket inte ger en korrekt beskrivning. En elev kan vara duktig utan att vara begåvad och en 

begåvad elev behöver inte nödvändigtvis vara duktig eftersom begreppet är mångfacetterad 

med olika definitioner. 

     Avslutningsvis menade lärarna att en begåvad elev kännetecknas av att vara långt fram i 

den kognitiva utvecklingen, att de har en medvetenhet kring sig själva och omgivningen. 

Dessa elever är kreativa, kunskapsmässigt skickliga och intresserade. 

 

5.2 Pedagogernas syn på deras uppdrag och villkor i relation 

till begåvade elever 

Lärarna beskrev en osäkerhet kring styrdokumentens anvisningar angående undervisning av 

begåvade elever. De upplevde även en frustration över att det inte råder någon direkt 
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diskussion kring dessa elever ute på skolorna och över att samhället minskar resurserna till 

skolan. 

 

 5.2.1 Osäkerhet 

Lärarna visade på en osäkerhet kring vad styrdokumenten faktiskt säger om begåvade elever, 

varav en av lärarna även berättade att hon inte har läst läroplanen på många år och att hon inte 

minns från vilket år denna är. Däremot uttrycker läroplanen klara anvisningar gällande elever 

med olika svårigheter och funktionsnedsättningar. Trots osäkerheten kunde emellertid de 

övriga fem lärarna ändå referera till läroplanen: 

Undervisningen ska främja den fortsatta kunskapsutvecklingen, nyfikenheten att lära, 
utveckla den egna förmågan och lära sig utforska. (Maria, 2011) 

Lärarna hänvisade till läroplanen som betonar att undervisningen ska bemöta eleven utifrån 

dennes nivå och förutsättningar samt att främja den fortsatta kunskapsutvecklingen. Alla 

elever ska bli sedda, främja sin nyfikenhet och utveckla sin förmåga. Enligt lärarna handlar 

det om att som lärare tolka läroplanens direktiv då den inte uttryckligen behandlar arbete med 

begåvade elever som en särskild elevgrupp. 

      

5.2.2 Frustration 

Lärarna upplevde en tydlig frustration gällande styrdokumenten samt samhällets och 

skolornas syn på de begåvade eleverna. De menade på att då staten drar in på resurserna till 

skolan på grund av ekonomiska orsaker hamnar de begåvade eleverna i skymundan för de 

svaga. Detta för att skolans främsta uppgift är att se till att alla elever i första hand når 

godkänt i målen, vilket de begåvade av sig själva redan gör. Lärarna ansåg att samhällets och 

även de egna skolornas syn är att de begåvade eleverna får klara sig själva. De framhöll även 

att det inte råder någon direkt diskussion på skolorna mellan vare sig lärarna eller mellan 

lärarna och skolledningen kring arbetet med de begåvade eleverna, varken allmänt eller 

kopplat till styrdokumenten.  

Det är svårt att stimulera när man som lärare har så stora klasser med många olika 
individer och när staten drar in på resurserna till de svaga eleverna finns det ingen 
möjlighet för de begåvade att få resurshjälp. Resurserna måste läggas på de svaga först så 
att de också når målen…  Det är svårt. (Eva, 2011)  
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Lärarna berättade att de upplevde det som en svårighet att stimulera de begåvade eleverna 

utifrån deras uppdrag då staten drar in på skolornas resurser vilket minskar elevernas chans 

till resursstöd.  

     Den generella åsikten bland lärarna var att de upplevde en osäkerhet kring 

styrdokumentens anvisningar gällande begåvade elever då dessa inte uttryckligen står i 

läroplanen. Lärarna kände även en frustration över att staten drar in på resurserna till skolan 

vilket minskar möjligheterna för begåvade elever att få resurshjälp.  

 

5.3 Pedagogernas perspektiv på deras stimulans av begåvade 
elever i skolan 
Nedan redogörs för lärarnas tillvägagångssätt för att stimulera de begåvade eleverna i 

undervisningen. Dessa är: 

• Variation (gruppsammansättningar kontra individuellt arbete, arbetssätt och hjälpmedel) 

• Nivågrupperingar 

• Utmaningar  

• Samarbete med föräldrar 

Lärarna poängterade betydelsen av att stimulera de begåvade eleverna. De menade att dessa 

elever också måste få utnyttja sin kapacitet då det är viktigt för deras självkänsla och 

utveckling. De begåvade eleverna får inte bromsas utan lärare ska istället lyfta dessa så att 

eleverna själva vill bli ännu duktigare och känna att det finns mer att lära. Lärarna betonade 

även att de begåvade eleverna måste få lära sig att våga visa framfötterna och att det inte är 

något fel med att visa sig bra. Dessa elever måste, precis som alla andra elever, få uppleva att 

skolan är rolig för det fortsatta lärandet. Lärarna ansåg att det finns en fara i att inte ge 

eleverna rätt stimulans i skolarbetet då eleverna kan försöka få uppmärksamhet genom 

störande beteende eller att de på grund av tristess senare börjar skolka och strunta i 

skolarbetet.  
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5.3.1 Variation 

Gruppsammansättningar kontra individuellt arbete 
Lärarna berättade att de försöker att i största mån variera mellan att låta eleverna arbeta 

individuellt, i par och i mindre grupper för att på bästa vis fånga det sätt som passar den 

enskilde individen bäst. Detta är något som allmänt gäller för samtliga elever i en klass och 

inte enbart i arbetet med de begåvade.  

     Lärarna belyste individuellt arbete som mest stimulerande för de begåvade eleverna då de 

har möjligheten till att arbeta självständigt utifrån sin egen nivå och takt utan att behöva ta 

hänsyn till andra elever. Somliga begåvade elever kan känna en frustration över att behöva 

samarbeta med en individ med ett långsammare arbetstempo än deras egen.  

Individuellt arbete är den bästa formen för begåvade elever för de kan uppleva frustration 
och en uttråkan att jobba med en person som inte är på samma nivå men det är egentligen 
personligheten som avgör. (Eva, 2011) 

Lärarna menade också på att vissa elever istället kan uppleva en stimulans att jobba med 

andra elever genom att få dela med sig av sina kunskaper. Lärarna lyfte fram samtalet som en 

betydande del för dessa elever då de behöver lära sig att samspela och samarbeta med andra 

individer. Eleverna utvecklas mycket av att just få förklara för andra och därmed sätta ord på 

sina kunskaper.  

 

Arbetssätt  
Under observationerna visade lärarna även på en mångfald av arbetssätt vid 

undervisningssituationerna, också här med syfte att finna det mest lämpliga sättet för den 

enskilde eleven. Detta gäller allmänt i arbete med samtliga elever i skolan. De arbetssätt som 

här redovisas gäller användandet av kunskaper på olika sätt, användandet av alla sinnen i 

skolarbetet och genomförande av undervisning i mindre elevgrupper. 

     På den estetiska skolan bedriver lärarna utomhuspedagogik regelbundet med syfte att få 

eleverna att omvandla de teoretiska kunskaperna praktiskt utomhus. Eleverna får då möjlighet 

att visa sin kunskap på olika sätt och i olika situationer. De får också en insikt i att det de lär 

sig inomhus i klassrummet också fungerar ute på skolgården. På denna skola betonas även 

vikten av att använda flera sinnen vid lärande då begåvning kan visa sig i olika former. De 
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estetiska ämnena genomsyrar den dagliga undervisningen och lärarna samarbetar ofta med 

estetlärarna på skolan. 

Eftersom skolan har en estetisk profil jobbar vi mycket med de estetiska ämnena även i 
de teoretiska. Det är viktigt att få använda alla sina sinnen och att få visa det man kan på 
olika sätt. Alla elever är ju olika och därför finns det ju också olika former av 
begåvningar och här har de större chanser att kunna visa dessa. (Lina, 2011)  

 Vidare visade observationerna att lärarna arbetar i så stor mån de kan med lärarledd 

undervisning i halvklass eller i mindre elevgrupper. Detta ger dem möjligheten och tiden till 

att stödja och fokusera mer på de begåvade eleverna i deras skolarbete.  

 

Digitala hjälpmedel 
Lärarna menade på att en variation av digitala hjälpmedel, i form av bland annat filmvisning 

och Power Point, under lektionerna är en viktig del i undervisningen och således i stimulansen 

av de begåvade eleverna. Detta är dock något som innefattas i arbetet med alla skolelever.  

     Lärarna ansåg att det är viktigt att använda sig av digitala hjälpmedel i undervisningen för 

att få med den visuella delen av lärandet. Filmvisning är något lärarna ofta använder sig av 

som komplement till den övriga undervisningen då de begåvade eleverna har chans att bli mer 

stimulerade av filmen som kan behandla mer utmanande delar av området.  

Jag brukar också använda en del filmvisning för att komplettera andra saker vi gör på 
lektionerna… eftersom jag genomför engelsklektionerna på svenska är filmerna jättebra 
för de begåvade eleverna som har chans att bli mer stimulerade. (Maria, 2011) 

Lärarna berättade att de även använder sig ofta av Power Point vid genomgångar just för att få 

med det visuella och bemöta de visuella eleverna. De betonade det väsentliga med att som 

lärare vara mer digital i sin undervisning då detta stimulerar det logiska tänkandet samt de 

tekniska och praktiska färdigheterna hos eleverna. 

     Sammanfattningsvis ansåg lärarna att individuellt arbete är det mest lämpliga sättet för 

begåvade elever att arbeta då de får arbeta helt utifrån sig själva. Dock poängterade lärarna 

betydelsen av att samtala för att lära sig samarbeta med andra människor. Utöver detta 

försöker lärarna att blanda olika arbetssätt där eleverna får visa sina kunskaper i olika 

situationer, använda alla sina sinnen och mer stöd i form av lärarledd undervisning i mindre 

elevgrupper. Lärarna använder i så stor utsträckning som möjligt digitala hjälpmedel i 

undervisningen.  
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5.3.2 Nivågrupperingar  
Ett sätt att arbeta med begåvade elever är att använda sig av nivågrupperingar. Lärarna 

menade att de använder sig av nivågrupperingar på två olika sätt; dels genom att ämnesvis 

dela in hela klassen utifrån deras olika nivåer och dels genom att placera de begåvade 

eleverna i egna grupper där de får arbeta i projekt tillsammans eller individuellt. Det 

förstnämnda är ett sätt lärare allmänt använder för att stödja samtliga elever i klassen medan 

projektgrupper är ett sätt som specifikt gäller arbetet med begåvade elever. 

     Lärarna arbetar i stor utsträckning med att nivågruppera sina elever i klassrummet i så 

många ämnen som anses möjligt. Vanligast menade lärarna är att använda detta system vid 

basämnena svenska, matematik och engelska. Lärarna lyfte även fram det betydelsefulla i att 

låta eleverna arbeta mycket praktiskt i dessa grupper istället för att enbart använda sig av 

läroböcker. 

I t.ex. matematik använder vi oss av ett tregruppssystem med elever från båda klasserna. 
Det gör att det underlättar för oss att kunna fokusera på att leda de begåvade i 
undervisningen. (Lina, 2011) 

Nivågrupperna är även till fördel för elever och lärare i lägre klasser då de öppnar upp 

möjligheten för yngre elever att arbeta i något eller några ämnen på en högre nivå då de kan 

läsa tillsammans med äldre elever.     

     En av lärarna berättade att hon arbetar mycket med nivågrupperingar under läsförståelse, 

vilket även visades under observationen. I läsförståelse kan eleverna arbeta på tre nivåer: lätt, 

medel eller svår. Eleverna får då först läsa en text (alla elever läser dock samma text) som har 

tillhörande frågor indelade i nivåer. De begåvade eleverna får arbeta på den svåra nivån där 

frågorna till största delen behandlar elevens tankar kring texten. Eleverna får först återberätta 

texten och svara på frågor kring vad texten menar. Läraren pekar på hur viktigt det är för de 

begåvade eleverna att få reflektera och läsa mellan raderna, vilket kan vara mycket svårt för 

andra elever.  

     Nivågruppering används även på ett mer specifikt sätt för att stödja de begåvade elevernas 

behov i skolundervisningen. Lärarna (tillsammans med andra lärare på deras skolor) talade 

om att de delar in eleverna i grupper där de kan arbeta tillsammans i olika projekt. Dessa 

grupper består av elever från olika årskurser. Dock blir det inte mycket lärarledd undervisning 

på grund av resursbrist. Eleverna får planera arbetet tillsammans med en lärare sedan arbetar 

de i gruppen på egen hand och avslutningsvis återkopplar läraren tillbaka till eleverna kring 
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deras arbete. Eleverna och läraren diskuterar och reflekterar över arbetet och resultatet av 

arbetet. 

Vi samlar alla begåvade eleverna i en grupp där de får jobba med olika projekt utanför 
den övriga undervisningen. En lärare fungerar som handledare och som till en viss mån 
hjälper dem genom att diskutera och reflektera över elevernas arbete. Fast det blir inte 
mycket lärartid eftersom skolan inte kan avsätta en lärare till det. Det blir till att ligga 
utanför vår ramtid. (Lina, 2011)  

 Att även låta de begåvade arbeta självständigt med ett eget större projekt menade lärarna är 

en vanlig metod de använder sig av för att utmana dessa elever. Exempelvis fick en pojke i år 

3 i samband med Nobeldagen forska om Alfred Nobel och uppfinningar som sedan 

presenterades inför skolan. Dock lyftes en problematik fram gällande nivågrupperingar och 

samhällets syn på begåvade eleverna i skolan: 

Samhället har sett det som någonting fult med nivågrupperingar då vi har en historisk 
bakgrund av en tid av klassamhälle. Det har satsats mycket på de svaga eleverna men nu 
talas det mer om att även de ”duktiga” behöver få utmaningar. (Cathrin, 2011) 

Nivågruppering syftar alltså här till att dela in eleverna i klassen utefter nivå och kapacitet 

främst i basämnena samt till att dela in de begåvade eleverna på skolan i projektgrupper där 

de arbetar tillsammans eller självständigt. 

       

5.3.3 Utmaningar 
Samtliga lärare ansågs sig försöka i den mån de kan i klassrummet att utefter tid, kapacitet 

och resurser utmana sina begåvade elever. Studien visar på två aspekter: specifika 

arbetsuppgifter och specifika krav. 

     Lärarna försöker främst att stimulera och utmana de begåvade eleverna genom att ge dem 

svårare arbetsuppgifter, extrauppgifter och läxor samt att låta eleverna arbeta i högre klasser. 

De betonade att detta är ett bra sätt att stimulera behoven hos de begåvade eleverna. De 

berättade att de alltid börjar med att finna mer utmanande uppgifter bland det egna 

arbetsmaterialet och genom att ta fram svårare grundböcker med tillhörande arbetsuppgifter åt 

de begåvade eleverna.  

Det är lätt att plocka fram svårare material när eleverna går i år 1 eller 2 men går de i år 3 
blir det mer problematiskt. Då får jag vända mig till mina kollegor på mellanstadiet för att 
få hjälp… Grunden är att börja med att ge de begåvade eleverna svårare grundböcker och 
arbetsuppgifter eller att skicka iväg eleverna till en högra klass för att jobba i ett speciellt 
ämne. (Eva, 2011) 
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Lärarna menade att det ibland är svårt att finna utmanande arbetsuppgifter åt de begåvade 

eleverna och att den vanligaste åtgärden är att istället samarbeta med annan personal på 

skolan genom att låta eleverna få arbeta vid vissa tillfällen i högre klasser. 

     Lärarna berättade att de även ställer högre krav på begåvade elevers skolarbete. Vanligtvis 

genom att de kräver att eleverna ska producera längre och mer avancerade texter samt att de 

ska läsa svårare texter och längre avsnitt än sina klasskamrater. Ett annat krav lärarna har är 

att introducera rätta begreppsnamn på saker, speciellt vid arbete med naturorienterade ämnen 

som kemi, fysik och teknik.  

Det är onödig tidspillan att låta begåvade elever använda förenklade uttryck och de vill 
gärna använda de korrekta termerna. (Cathrin, 2011) 

Lärarna poängterade det betydelsefulla av att benämna begrepp med korrekta namn istället för 

förenklade uttryck (till exempel ”röra” istället för ”blanda”) för elevernas förståelse och 

kunskapsinhämtande. Dock framhävdes att de ställda kraven på de begåvade eleverna inte får 

te sig alltför höga då även dessa elever måste uppleva att kraven är uppnåeliga samt för att 

reducera känslan av stress och press eleverna annars kan erfara. 

 Vi lärare får inte ställa för höga krav på begåvade elever. Vi måste inse att det faktiskt är 
barn vi arbetar med. (Eva, 2011) 

 Genom att låta begåvade elever arbeta med specifika arbetsuppgifter såsom svårare uppgifter, 

läxor och läromedel samt specifika krav på deras skolarbete och kompetens försöker lärarna 

att utmana dessa elever i deras kunskapsinhämtande. 

 

5.3.4 Mål, planering och avcheckning 
Lärarna menade att de stödjer de begåvade eleverna genom att dels ha eleverna i åtanke vid 

undervisningsplaneringen och dels genom att se till de mål som finns inom de olika ämnena 

och ämnesområdena. Vidare anser de att det är viktigt att genomgående göra avcheckningar 

på elevernas kunskaper. Samtliga av dessa sätt att stödja eleverna gäller i allmänhet alla elever 

i en klass.  

     Lärarna ansåg sig själva att, utöver att utforma en grundplanering på en medelnivå, ha de 

begåvade eleverna i åtanke vid utarbetandet av undervisningsplaneringen. De menade att de är 

duktiga på att försöka planera efter dessa elevers behov även om de påpekade att det finns en 

problematik att kunna skapa en planering som tillgodoser alla elevers behov. Detta är 
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anledningen till att planeringen läggs på en medelnivå och sedan får läraren försöka anpassa 

planeringen uppåt för att möta de begåvade. Detta ställer stora krav på lärarens kompetens och 

flexibilitet.  

Vi planerar alltid undervisningen tillsammans och arbetar ofta parallellt med varandra 
och har därför tillfälle att diskutera och reflektera över de begåvade eleverna i 
skolarbetet. (Lina, 2011) 

Lärarna betonade betydelsen i att ta hjälp av sina kollegor på skolan genom att diskutera med 

varandra kring hur begåvade elever kan och bör stimuleras i undervisningen. En lärare är en 

del av ett lag och behöver inte helt ensam möta sådana utmaningar. Detta är något som 

arbetslaget tillsammans kan hjälpas åt att lösa.  

     Vidare arbetar lärarna efter de mål som finns inom respektive ämne och ämnesområde. De 

mål de begåvade eleverna redan nått leder till nya och högre mål då läroplanen innehåller mål 

att sträva mot. När en elev nått de mål som finns för till exempel år 3 får läraren se till de mål 

eleven ska ha uppnått i år 6. Lärarna poängterade att skolan inte får bli tråkig för dessa elever 

utan att de måste känna att de hela tiden utmanas.  

      En av lärarna berättade att hon stimulerar begåvade elever genom utarbetade 

arbetsscheman där nivån ligger högre än hos de övriga eleverna. Hon låter även dessa elever 

sätta egna mål inom nya arbetsområden, både individuellt och tillsammans med läraren, där 

de lätt kan stimuleras genom att sträva mot allt högre mål. Här pekar hon på ett viktigt sätt att 

arbeta med de begåvade eleverna då individuella mål inte behandlar mål som de redan kan 

eller anser för lätta. De kan tillsammans med läraren sätta upp högre mål.  

Dessa elever finns alltid med i mina tankar när jag planerar… Det kommer helt naturligt 
då jag planerar individuella arbetsscheman för alla elever i klassen. Detta är ett av mina 
syften med att låta eleverna sätta upp egna mål inom det nya arbetsområdet. (Inger, 2011)   

Vidare framhöll lärarna vikten av att genomgående testa elevernas kunskaper för att dels 

kunna upptäcka de begåvade eleverna inom olika ämnesområden men också få en bild av vad 

arbetet med de begåvade har lett till, om de har utvecklat sina kunskaper och så vidare. 

Lärarna menade att tester i form av diagnoser är ett utmärkt sätt att se detta på. Att reflektera 

och utvärdera är viktiga komponenter i ett fungerande stödarbete.  

    Mål, planering och avcheckning är tre viktiga aspekter i arbetet med de begåvade eleverna 

där lärarna betonade reflektion, kommunikation och utvärdering som huvudkomponenter. Det 
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är viktigt att reflektera över arbetet med de begåvade, att ta hjälp av kollegorna på skolan och 

att göra avcheckningar på elevernas kunskaper. 

 

5.3.5 Samarbete med föräldrar 
Slutligen berör det sista resultatet lärarnas samarbete med hemmen det vill säga 

föräldrar/vårdnadshavare vilket också gäller det generella arbetet i skolan med samtliga 

elever. 

      Lärarna betonade det viktiga med ett bra samarbete med de begåvade elevernas föräldrar 

och menade att det främst sker under utvecklingssamtalen. Föräldrarna är välkomna med 

förslag på hur skolan bör arbeta med deras barn då skolan inte alltid har alla svar. Då lärarna 

ger svårare och mer utmanande hemuppgifter kräver det ofta att föräldrarna är villiga att 

stödja sitt barn. Lärarna berättade även att föräldrarna huvudsakligen är mycket engagerade 

gällande sina barn och deras skolgång.  

För att få ett väl fungerande samarbete måste föräldrarna känna förtroende och tillit både 
för pedagogen och skolan… Jag skriver loggbok varje dag på skolans webbsida så att 
föräldrarna hela tiden vet vad deras barn gör och blir delaktiga i detta. (Cathrin, 2011) 

Lärarna menade dessutom att de är positivt inställda till föräldrabesök i klassrummet som en 

del i ett samarbete med föräldrarna och uppmuntrar föräldrarna till att ifrågasätta hur och vad 

skolan gör. En av lärarna hänvisade även till anvisningarna i läroplanen som betonar skolans 

skyldighet att informera och skapa ett fungerande samarbete med hemmen. Vidare uttrycker 

läroplanen att hemmen också har ett ansvar för deras barns skolgång. 

     Att skolan samarbetar med föräldrarna är en grundpelare i ett fungerande arbete med dessa 

elever då de även behöver stödjas hemifrån i de hemuppgifter de får. Lärarna berättade att 

detta samarbete oftast sker vid utvecklingssamtal i skolan.  

 

5.4 Sammanfattning 
Lärarna definierade begåvning som antingen en social kompetens eller en kunskapsmässig 

kompetens. Den sociala kompetensen berör en persons förmåga att fungera väl tillsammans 

med andra människor. En person kan även besitta en teoretisk eller praktisk kunskap, det vill 

säga att vara kunskapsmässigt begåvad. Vidare menade lärarna att begåvning dels kan vara en 
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medfödd förmåga där en individ fötts med anlag för vissa saker eller en förvärvad förmåga 

som vunnits genom träning. Lärarna beskrev en begåvad elev som långt fram i den kognitiva 

utvecklingen och före sina jämnåriga klasskamrater. De har en medvetenhet om sina förmågor 

och sin omgivning där de vet hur de ska använda sina kunskaper i olika situationer. Dessa 

elever kännetecknas även av att vara kreativa och intresserade av omvärlden samt av att lära. 

     Övergripande har studien visat att lärarna arbetar med begåvade elever på två sätt; sådant 

som allmänt gäller arbetet med samtliga elever i skolan och sådant som specifikt gäller de 

begåvade eleverna. Studien visar på att större delen av de sätt att stimulera de begåvade kan 

innefattas i det allmänna arbetet med alla elever. 

     Lärarna menade att de försöker i hög grad att variera mellan att låta eleverna arbeta i 

grupper och individuellt arbete samt att variera mellan olika arbetssätt såsom att varva 

praktiskt och teoretiskt arbete. Lärarna använder sig även av digitala hjälpmedel som Power 

Point vid genomgångar. Detta för att försöka möta de olika personligheter och preferenser 

eleverna har. Vidare är nivågrupperingar av eleverna en vanlig förekommande företeelse i 

enligt lärarna där eleverna delas in i olika grupper utifrån vart de kunskapsmässigt befinner 

sig. Lärarna arbetar även med utgångspunkt ifrån de mål som finns inom respektive skolämne 

för att kunna göra en avcheckning vart eleverna befinner sig som även underlättar vid 

undervisningplaneringen. Denna läggs på en medelnivå för att sedan kunna anpassas efter de 

elever som inte får tillräcklig stimulering. Samtliga av dessa exempel rör det allmänna arbetet 

med alla elever i skolan. 

     För att specifikt stödja de begåvade eleverna låter lärarna dem ofta arbeta individuellt då 

de helt kan arbeta utifrån den egna nivån utan att behöva ta hänsyn till andra elever. Lärarna 

försöker även komplettera undervisningen med digitala hjälpmedel som filmvisning då filmen 

kan innehålla en högre nivå som stimulerar dessa elevers kunskapsbehov. De begåvade 

eleverna blir dessutom indelade i speciella grupper där de får arbete med olika projekt, 

antingen tillsammans eller enskilt. Dessa elever utmanas ytterligare av svårare 

arbetsuppgifter, läxor, extrauppgifter och svårare läromedel. Lärarna förväntar sig mer av 

eleverna då de ofta har som krav att skriva utförligare texter och lära sig korrekta 

begreppsnamn inom naturvetenskapliga ämnen istället för förenklade uttryck. En annan viktig 

del i stödarbetet är att se till de mål som finns inom skolämnena. När eleverna nått dessa mål 

måste läraren se till nästa årskursers olika mål. På så sätt sätter lärarna upp nya och höge mål 

för de begåvade att sträva emot. 
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6. Diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka pedagogers definitioner av begåvning och begåvade 

elever samt perspektiv på deras olika tillvägagångssätt för att stimulera begåvade elever i 

skolan i relation till deras uppdrag och villkor. Resultatet visade på två sätt att arbeta med 

begåvade elever; dels genom sätt som generellt rör samtliga elever i skolan och dels genom 

specifika sätt för enbart de begåvade. 

      I detta avsnitt vävs studiens resultat samman med tidigare forskningsresultat som 

redovisades i litteraturgenomgången. Studiens resultat kommer här att diskuteras och jämföras 

utifrån de två olika sätt att stimulera begåvade elever som nämnts i föregående stycke. De 

resultat studien fört fram stämmer övergripande överens med tidigare forskning. Fokuset i 

diskussionen har dels lagts på definitionen av begåvning och begåvade elever, dels på de 

pedagogiska stödaspekterna. Dessa delar har utgjort studiens kärna och därmed ansett som 

mest intressanta.  

 

6.1 Definition av begåvning och begåvade elever 
Lärarna i studien beskrev begåvning som antingen en social kompetens eller en 

kunskapsmässig kompetens som inte hör till ett enda specifikt ämne då olika förmågor och 

förutsättningar kräver olika kunskaper och begåvningar. En person kan dels ha en förmåga att 

fungera bra med andra människor och dels ha en praktiskt eller teoretiskt kompetens. Cooper 

(2002) listar upp fyra olika former av begåvning som kopplas till lärarnas definitioner. Dessa 

fyra former är: specifik färdighet, fysisk färdighet, emotionell kompetens och tankeprocesser. 

Vidare diskuterade lärarna att människor kan födas med en talang i vissa områden, det vill 

säga en medfödd förmåga, eller vinna denna genom att ge tid till övning. I enighet med 

lärarna menar Persson (1997) att begåvning är till en viss del en social konstruktion som kan 

vara en medfödd kapacitet och en förvärvad talang. Wahlström (1995) och Ziegler (2010) 

poängterar att det krävs mycket tid till att utveckla en unik talang. 

     Lärarna sammanfattade en begåvad elev som mentalt mogen och långt fram i den 

kognitiva utvecklingen då denne utmärks av ett gott minne och förmågan att reflektera. En 

begåvad elev är även medveten om sina förmågor och sin omgivning. Andra kännetecken som 

lyftes fram var kreativitet som bland annat visar sig genom idérikedom, skicklighet i form av 

att ha lätt för att lära, höga prestationer och ett intresse av lärande. Flera av forskarna stödjer 
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lärarnas tankar. En begåvad elev kännetecknas av ett gott minne, emotionell förmåga och 

kreativa prestationer.  De uttrycker skicklighet genom att lära sig nya saker snabbt, kunna 

tillgodogöra sig högre utbildning och vara framgångsrika. Vidare drivs de av en vilja att skapa 

och upptäcka samt deras många olika intressen. (Dunn m.fl. 1992, Wahlström 1995 och 

Persson 1997.) Lärarna menade dock att det finns en fara för det fortsatta lärandet om inte 

dessa elever stimuleras. Deras frustration kan då visa sig i form av störande beteenden. Detta 

belyser även Wahlström (1995) som påpekar att när en begåvad elev inte får sina behov 

tillgodosedda kan de istället söka uppmärksamhet via bråk. Bråken ska då ses som 

otillfredsställda behov och inte enbart som störande beteenden. 

 

6.2 Generella pedagogiska stödaspekter 
Nedan följer en sammanfattande diskussion av de generella sätt att stimulera begåvade elever 

i skolan som studien har uppvisat. Dessa gäller variation av undervisningen nivågrupperingar, 

målsättning – planering – avcheckning samt samarbete mellan skola och föräldrar.  

 

6.2.1 Variation av grupparbeten och individuelltarbete, arbetssätt samt digitala 
hjälpmedel 
Lärarna varierar i stor utsträckning mellan att låta eleverna arbeta individuellt, i par eller i 

grupper. Det individuella arbetet ansågs som mest lämpligt då de begåvade eleverna har 

möjligheten till att arbeta självständigt. Palladino (2003) lyfter också fram det individuella 

arbetet med motiveringen att begåvade elever har ett stort frihetsbehov att få tänka och handla 

självständigt. Dock framhävde lärarna det väsentliga i att låta eleverna arbeta i grupper då de 

lär sig samspela med andra individer. Genom att kommunicera med och förklara för andra 

utvecklas lärandet. Palladino (2003) menade också på att grupparbeten bidrar till lärande 

eftersom kunskaperna befästs genom att få förklara för andra. Däremot understryker Persson 

(1997) att begåvade elever inte bör blandas med andra elever om inte syftet är just social 

träning. 

     Vidare menade lärarna att de varierar arbetssätt i undervisningen där den estetiska skolan 

ofta använder sig av utomhuspedagogik för att lära eleverna omvandla deras teoretiska 

kunskaper i praktiken. Både Wahlström (1995) och Palladino (2003) betonar i sin forskning 
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det betydelsefulla av att i undervisningen använda sig av lek. Via lek kan eleverna bearbeta 

känslor och information samt utveckla sin kreativitet.  På den estetiska skolan arbetar lärarna 

även mycket med användningen av sinnena i undervisningen och de estetiska ämnena 

genomsyrar den dagliga verksamheten. Detta för att begåvning kan uttryckas i olika former, 

vilket inte nämns bland författarna. Slutligen betonade dessa lärare att en förutsättning för att 

lättare kunna stödja de begåvade eleverna via lärarhandledd undervisning var undervisning i 

halvklass eller i mindre grupper. Enligt Wahlström (1995) bör undervisning ske i mindre 

klasser just för att läraren lättare ska kunna ta tillvara elevernas resurser. 

    Att som lärare vara digital kompetent och använda sig av digitala hjälpmedel i 

undervisningen ansåg lärarna som väsentligt. Digitala hjälpmedel stimulerar det visuella och 

logiska tänkandet samt de praktiska och tekniska färdigheterna. Wahlström (1995) och 

Palladino (2003) hävdar att visualisering skapar mentala bilder som ger upphov till 

kommunikation och är en förutsättning för lärande. Diskussionen förs ett steg längre då 

Thomson m.fl. (2009) belyser online-kurser som ett stimulerande sätt att arbete med begåvade 

elever. Dessa program är avancerat utformade och individanpassade utefter elevens intressen 

och behov. Programmen låter eleverna vara flexibla, självständiga och globala i sitt lärande. 

Studien visade att detta var ett optimalt sätt att stimulera lärandet hos begåvade elever.  

 

6.2.2 Nivågrupperingar 
Lärarna ansåg det tacksamt att arbeta med nivågrupperingar i skolan där eleverna i klassen 

delas in i olika grupper utefter deras förmågor och behov. Detta sker oftast i arbete med 

svenska, matematik och engelska. Persson (1997) stödjer lärarnas resonemang då han skriver 

att nivågruppering är ett mycket vanligt och givande sätt att arbeta med de begåvade. Utefter 

nivå delas eleverna in i grupper där de arbetar i egen takt. 

 

6.2.3 Mål, planering och avcheckning 
Lärarna försöker att via målsättning, planering och avcheckning att stimulera de begåvade 

eleverna i undervisningen. En av lärarna i studien använder sig av skriftliga individuella 

arbetsscheman som eleverna arbetar utefter. Att använda sig av en skriftlig arbetsplan 

förespråkar Eriksson m.fl. (2010). En sådan plan ska innehålla mål och förväntade aktiviteter 

för eleven. Denna inbjuder även eleven till att själv planera delar av sitt lärande. Vidare sätter 
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läraren i studien tillsammans med den enskilde eleven upp mål. Målsättningen sker utifrån de 

mål som är sammanställda inom respektive ämnesområde. Wahlström (1995) poängterar 

målsättningens betydelse för undervisningen eftersom det är först efter att målet är definierat 

som kunskapen kring vad som krävs av elev, lärare och förälder uppkommer. Som tidigare 

nämnts, anser Persson (1997) att samtliga uppgifter eleverna gör måste vara målinriktade och 

välplanerade. Läroplansmålen bör även kortas ner för att eleverna ska slippa onödiga 

övningar. (Ziegler, 2010.) 

      Lärarna framhävde det väsentliga i att regelbundet göra en avcheckning på elevernas 

kunskaper samt att reflektera och utvärdera undervisningen för att få ett fungerande stödjande 

arbete. I samförstånd påpekar Dunn m.fl. (1992) att det är viktigt för lärandet att utvärdera 

vad eleven presterat men också hur denne har utvecklats. 

 

6.2.4 Samarbete med föräldrar 
Tillsist belyste lärarna i studien samarbetet med föräldrarna eller vårdnadshavarna som väldigt 

betydelsefullt. Lärarna menade att de är positivt inställda till föräldrabesök i klassen och 

uppmanar föräldrarna till att ifrågasätta undervisningen. Samarbetet med föräldrarna sker 

vanligtvis vid utvecklingssamtalen. Även Wahlström (1995) betonar att en stödjande familj är 

väsentlig för lärandet. För att få en bra samarbetande relation mellan hem och skola måste 

läraren lyssna på föräldrarna s upplevelser. Vidare anser Dunn m.fl. (1992) att föräldrar och 

lärare bör ha gemensamma mål för eleven för att lättare kunna stötta denne i lärandet. 

 

6.3 Specifika pedagogiska stödåtgärder  
Studien visade på två utmärkande sätt att stödja begåvade elever i skolan. Dessa sätt gäller 

gruppering av begåvade elever och utmaningar genom specifika arbetsuppgifter och specifika 

krav. 

 

6.3.1 Gruppering av begåvade elever 
Lärarna berättade att de försöker att dela in de begåvade eleverna på skolan i egna grupper där 

de gemensamt eller individuellt arbetade med projekt. Persson (1997) anser också att skolan 
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bör samla samtliga begåvade elever i en egen grupp för att arbeta med individuella eller 

kollektiva uppgifter. Detta är inte bara betydelsefullt för lärandet utan också för känslan av 

grupptillhörighet. Det är viktigt för dessa elever att veta att de inte är ensamma. Gruppering 

av begåvade elever ansågs av Preckel m.fl. (2010) förhindra tristess och skapa utmaningar då 

eleverna stimuleras mer i en begåvad klass än i en vanlig klass. Dock belyste lärarna 

problemet med bristen av resurser på skolorna vilket minskar möjligheten för eleverna att få 

lärarhandledning i projektgrupperna. Ziegler (2010) kritiserar icke-handledda lärtillfällen då 

de riskerar att istället bli rutinmässiga. 

 

6.3.2 Utmaningar 
Enligt lärarna är ett vanligt sätt att utmana de begåvade eleverna att ge dem svårare uppgifter 

och läxor vilket även belyses i litteraturen. Persson (1997) anser att de begåvade bör utmanas 

genom att få mer avancerade arbetsuppgifter i de ämnen de är begåvade i. Emellertid påpekar 

Wahlström (1995) att eleverna bör få arbeta med uppgifter som de anser vara av svårare 

karaktär. Detta för att de begåvade behöver träning i att hantera motgångar. Vidare menade 

lärarna att extrauppgifter är ett vanligt sätt att stimulera begåvade elevers högre arbetstempo. 

Detta anser Wahlström (1995) att lärare bör då eleverna kan arbeta med dessa uppgifter när 

övrigt skolarbete är avslutat. Persson (1997) påpekar dock att alla uppgifter måste vara 

välplanerade och målinriktade.  

     Lärarna ansåg att det kan vara svårt för den enskilde läraren att ensam stimulera begåvade 

elever. Viktigt är då att ta hjälp av kollegorna på skolan genom att till exempel låta eleverna 

läsa ett eller ett par ämnen i en högre klass. Ziegler (2010) delar lärarnas åsikt och anser att 

det är ett utmärkt alternativ att låta eleverna läsa vissa ämnen i högre klasser. Han tycker 

också att de begåvade kan skolas in tidigare eller hoppa över årskurser. Däremot poängterar 

Persson (1997) att det finns en fara i att låta eleverna hoppa över klasser då avsaknaden av 

jämnåriga kamrater kan inverka på deras sociala liv. 

 

6.4 Sammanfattande slutsatser 
Studien visar tydligt på att majoriteten av de sätt lärarna använder för att stimulera begåvade 

elever avser det generella arbetet med samtliga elever i skolan. Detta då lärarens uppgift är att 



 
 

48

anpassa undervisningen utifrån den enskilde individens behov, förkunskaper och 

förutsättningar. Lärarna berättade att de varierar sin undervisning i så stor utsträckning de 

förmår, använder nivågrupperingar av klassen och samarbetar med elevernas föräldrar. Vidare 

berättade lärarna att de arbetar utefter målen i läroplanerna och de lägger ner mycket tid på att 

göra stimulerande undervisningsplaneringar samt avcheckningar på elevernas kunskaper.  

Detta visar att IUP (Individuellutvecklingsplan) har en viktig och central roll i arbetet. Dock 

uppvisar studien två specifika sätt, gruppering av begåvade elever och utmaningar, för att ge 

extra stöd åt dessa elever. Även de resultat tidigare forskning presenterat gäller generellt 

arbetet med alla individer i en klass. Detta visar tydligt att studiens resultat och tidigare 

forskningsresultat är övergripande överens.  
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7. Avslutande Reflektioner 
 Studien har visat på att de tillvägagångssätt lärarna använder för att stimulera begåvade 

elever generellt berör arbetet med samtliga elever i en klass. Detta har visat sig genom 

variation av undervisningen för att kunna bemöta alla olika individer genom att bland annat 

växla mellan grupparbeten och individuellt arbete, arbetssätt, digitala hjälpmedel samt 

nivågrupperingar. Vidare är målsättning, planering och avcheckning samt samarbete med 

föräldrar en viktig del i arbetet. Dock har studien även uppvisat specifika sätt att arbete med 

begåvade elever; grupperingar av begåvade elever samt utmaningar i arbetsuppgifter och 

krav. 

     En vanlig föreställning lärarna belyste gällande begåvade elever är att de ofta klarar sig 

själva i skolarbetet. Arbetet med studien och min tidigare studie från Nederländerna har visat 

på att många av de skoltrötta eleverna eller de elever som väljer att strunta i skolan är 

begåvade elever som inte upplevt tillräcklig stimulans i skolan. Wahlström (1992) pekar på en 

viktig aspekt att som lärare se störande beteenden och bråk som otillfredsställda behov. Under 

min sista termin på lärarprogrammet undervisades vi studenter om konflikthantering där det 

betonades att störande beteenden alltid har bakomliggande orsaker och att läraren måste finna 

dessa för att kunna lösa problemet. Jag anser också att beteenden måste analyseras för att 

läraren ska kunna ge eleven rätt stöd. Utifrån detta undrar jag, klarar sig verkligen begåvade 

elever själva?  

     Forskningen har även visat på att begåvade elever behöver träning i att hantera motgångar 

då de oftast upplever att allt går lätt. Jag tycker att det är viktigt att undervisa eleverna i 

studieteknik då min åsikt är att begåvade elever inte alltid är medvetna om sina strategier för 

att lösa problem. Detta kan orsaka svårigheter högre upp i årskurserna då skolarbetet blir 

tyngre och kräver att som elev vara medveten kring sina strategier.  

     Vidare visade forskningen på ett sätt att arbeta med begåvade elever var att ge extra läxor. 

Jag anser dock att elevernas läxor bör vara skapta för att utmana dem redan från början istället 

för att ge mer läxor som ett slags tidsfördriv, vilket jag tycker är orättvist. Varför ska de få en 

extra arbetsbörda och mer jobb? Det är en stor skillnad att ge ut uppgifter som fördriver tiden 

och uppgifter som utmanar eleverna samt talar till deras förmågor. Det är viktigt att eleverna 

även får uppleva att de har en fritid och att de får vara barn. Detta poängterades även av Eva 

(2011) under intervjun. 
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     Jag har tidigare berättat om mina upplevelser av holländsk skola kontra svensk skola. I 

Nederländerna finns många olika typer av speciallärarutbildningar för lärare som vill arbeta 

speciellt med begåvade elever. I Sverige förknippas däremot termen speciallärare med 

människor som arbetar med elever med svårigheter då den vanliga undervisningen inte passar 

deras individuella behov. Då undervisningen inte heller tillgodoser de begåvade elevernas 

behov, är inte även de i behov av specialundervisning? Jag anser att alla elever som den 

allmänna undervisningsnivån inte kan tillfredställa är elever med särskilda behov och bör per 

automatik inberäknas inom specialpedagogisk undervisning. 

     I det svenska samhället har det länge ansetts fult att visa sig duktig och sticka ut från 

mängden, vilket Cathrin (2011) poängterade under intervjun. Jag tror dock att detta synsätt 

allt mer börjar förändras men då det har en lång historisk bakgrund är det ingen snabb 

process. Persson (1997) visar just på baksidan av att vara begåvad. Han menar att begåvade 

individer kan anses som ett hot av andra på grund av att de har ett nytt eller annorlunda 

tänkande eller handlande. Omgivningen måste försöka lära sig att acceptera det som är 

annorlunda och som inte nödvändigtvis bekräftar det vanliga.  

     Studien är endast genomförd på tre skolor med sex deltagande pedagoger, vilket innebär 

att studiens resultat inte kan generaliseras till något allmängiltigt. Dock stämmer resultatet väl 

överens med resultat från tidigare forskning gällande definitionen av begåvning och begåvade 

elever samt pedagogiska stödaspekter. Enligt tidigare forskning visar lärarna i studien på ett 

aktivt arbete för att tillgodose de begåvade elevernas behov utifrån deras förutsättningar och 

villkor. Detta kan bero på att flertalet av lärarnas tillvägagångssätt gäller det dagliga arbetet 

med samtliga elever i skolan. Det kan också innebära att lärare idag är mer medvetna kring 

begåvade elevers skolsituation och att en förändring är på gång. Utifrån detta finns flera 

områden till fortsatt forskning: 

• Begåvade elevers upplevelser av deras skolsituation  

• Skolledningens syn på begåvade elevers skolsituation 

• Den optimala lärmiljön för att stimulera begåvade elever.  

Det borde även bli självklart för lärarutbildningen att i framtiden ta in dessa frågor och för 

verksamma lärare att få möjlighet att vidareutbildas. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  
1. Berätta om din lärarbakgrund, antal år i yrke/på denna arbetsplats, din ålder? 

2. Hur skulle du beskriva ordet begåvad? 

3. Hur karakteriserar du en begåvad elev? 

4. Hur vet du att en elev är begåvad? Hur särskiljer sig en begåvad elev från sina 

klasskamrater? Är det lätt? Hur tidigt kan man veta? 

5. I vilka ämnen anser du/tror du att man lättast upptäcker begåvade elever? 

6. Vad säger läroplanen om begåvade elever? 

7. Hur uppfattar du din skolas attityd gentemot/ syn på begåvade elever? Hur uppfattar du 

den allmänna attityden gentemot/ synen på begåvade elever i svensk skola? Kan det bli 

ändring? 

8. Hur stimuleras och utmanas de begåvade eleverna i din klass? Arbetar dina elever mest 

självständigt eller tillsammans med andra? Vilket passar bäst? Hur reflekterar du över 

de begåvade eleverna i din klass när du undervisar/planerar?  

9. Hur upplever du att det är att arbeta med begåvade elever? 

10. Vilken betydelse tror du att arbete med begåvade elever har för deras privata och 

professionella liv? 

11. Hur samarbetar du med föräldrarna till de begåvade eleverna? Är föräldrarna 

engagerade? Hur viktig är detta samarbete?  

12. Hur upplever du föräldrarnas attityd gentemot/syn på deras begåvade barn och din 

undervisning? 
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Bilaga 2: Klasschema under observationerna 
Eva på Sörskolan 
08:15 – 09:45 Religion (genomgång av Eva)  

09:45 – 10:20  Klassråd 

10:20- 11:00 Matematik (genomgång av Eva och individuellt arbete i 

läroboken) 

11:45 – 12:10 Svenska (individuell läsning) 

12:10 – 13:15 Svenska (individuell textskrivning)  

 

Lina på Ekenskolan 
08:15 – 08:55 Svenska (läsförståelse i små grupper) 

08:55 – 09:30 Projekt (skolan arbetar med ett mediaprojekt) 

10:00 – 11:00 Svenska (genomgång av Lina) 

12:00 – 13:00 Geografi (utomhuspedagogik med parallellklassen)  

 

Maria på Mårtensskolan 
08:00 – 08:15 Svenska (individuell läsning) år 1 

08:15 – 09:30 Engelska (genomgång av Maria och filmvisning) år 1 

10:00 – 11:00 Samhällskunskap (genomgång av Maria och textskrivning) år 2 

11:50 – 12:50 Svenska (läsförståelse) år 3 

 

 

 

 
 

 
 

 




