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Abstract 
 
Syftet med studien är att undersöka om begåvade elever i årskurs 1-6 identifieras i 
dagens skola, vilket stöd de i så fall får, samt även vad som anses vara en begåvad 
elev.  
 
Undersökningen är kvalitativ och som datainsamlingsmetod användes 
semistrukturerade intervjuer. 3 rektorer och 2 pedagoger intervjuades på 3 olika 
skolor. 
 
Resultatet visar på att alla respondenter ansåg att det var svårt att skapa en 
uppfattning om vad begåvade elever är, samtliga menade dock att det inte behövde 
bero på vad eleverna presterade. Vissa respondenter ville inte använda sig av 
begreppet särskilt begåvad då de ansåg att det var ett negativt laddat ord. 
Resultatet visar även att, trots att inga åtgärdsprogram finns för de begåvade 
eleverna, försöker respektive skola och pedagog ge de begåvade eleverna stöd 
genom att utmana dem på olika sätt samt låta dem utvecklas på sin egen nivå.  
 
 
Ämnesord: begåvade elever, särskilt begåvad, behov av särskilt stöd, en skola för 
alla, åtgärdsprogram   
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1 Inledning 

Alla barn ska bemötas utifrån sina behov och förutsättningar. Detta påstående uppfattas som 

självklart och genomsyrar all pedagogisk litteratur som ingår i pedagogutbildningar. 

Då det talas om elever i behov av särskilt stöd fokuseras det främst på elever med olika 

svårigheter, men vi menar att även de som kallas begåvade elever behöver stöd för att kunna 

utvecklas till sin fulla potential. Som blivande pedagoger anser vi att man ska kunna se och 

bemöta alla barn och deras behov, därmed även de begåvade. Det är viktigt i vår blivande 

lärarroll att man ha kännedom om att det finns elever som kallas begåvade och att även de har 

behov. Om man är medveten om dessa elever hoppas och tror vi att det kan leda till att de inte 

blir feldiagnostiserade och därmed till exempel understimulerade och utagerande.   

 

Åtskilliga forskare har, enligt Persson (1997), kommit fram till att begåvade elever har 

särskilda behov och särskilda problem. I de svenska skolorna anser författaren dock att det 

prioriteras att ge stöd åt elever med andra behov, vilket leder till att de begåvade elevernas 

behov inte blir tillgodosedda. Persson frågar 
Hur strukturerar man utan nödvändig kunskap ett samhälle eller en skola för alla, där varje 
individs unika möjligheter eller svårigheter kan tillvaratas respektive ges lämpligt stöd? Hur man 
än väljer skapas automatiskt en selektion som alltid sker på vissa gruppers eller individers 
bekostnad. (s.283) 

 

Internationellt verkar denna fråga besvaras så att vikten av att erkänna begåvning och 

begåvades rättigheter framhålla. Under en debatt om utbildning för begåvade barn i 

Europarådet (1994) slog man till exempel fast att utbildning är en mänsklig rättighet som i 

möjligast mån skall individanpassas. Det framfördes att elever i behov av särskilt stöd skall få 

den hjälp de behöver för att utvecklas och det fastställdes att de begåvade eleverna tillhör 

denna grupp. Det påpekades att begåvade elever har rätt till att få den utbildning som krävs 

för att utveckla sin fulla potential. Det poängterades att en sådan insats är viktigt eftersom 

inget land har råd att slösa med sina talanger. Därför behövs även rätt hjälpmedel för att 

kunna identifiera de elever som är begåvade. För att kunna förverkliga detta föreslog 

Europarådet att varje EU-lands regering bör försöka genomföra forskning inom området 

begåvning samt forskning för att komma fram till bättre metoder för att identifiera och 

fastställa begåvning. Europarådet föreslog också att professionella som arbetar i de yrken där 

man kommer i kontakt med barn bör informeras om och få utbildning i hur man identifierar 

begåvade barn och på bästa sätt främjar deras utveckling.  
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Skillnaden mellan inställningen i Europa och i Sverige kommenteras av Hagberg (1999). Han 

skriver i en artikel, att enligt en jämförelse gjord mellan 25 europeiska länder får begåvade 

elever i Sverige sämre stöd i skolan än övriga elever i Europa. I artikeln framkom det även att 

det i flera europeiska lärarutbildningar ingår specialpedagogik för begåvade elever, men så är 

inte fallet i Sverige. De resonemang som redovisats ovan pekar på ett dilemma i svensk skola. 

Hur skall vi förena synsättet att alla elevers behov skall tillgodoses med tanken att begåvade 

inte behöver stöd. Vi vill inte med vårt arbete ge intrycket att stödet till elever med svårigheter 

ska minska. Vår utgångspunkt är emellertid att kravet att alla barn ska behandlas lika innebär 

att alla barn ska få det stöd de behöver samt få utvecklas och utmanas på sin egen nivå.  

Det finns exempel på ett politiskt intresse för hur skolan möter begåvade. Jällhage (2003) 

skriver att trots att begåvade barn länge varit en omstridd fråga i Sverige valde regeringen i 

2003 års budget att satsa två miljoner kronor på forskning inom just detta område. Författaren 

hänvisar till Edfeldt, som anser att det fram till dagens läroplan inte varit möjligt att ge de 

begåvade eleverna det stöd de behövde. Vidare menar författaren att Edfeldt länge kämpat för 

just den här elevgruppen men att det fram tills nu varit hopplöst.  Vidare skriver Jällhage att 

kritikerna länge motsatt sig en satsning på de begåvade eleverna, eftersom de anser att det 

skulle skapa orättvisa förutsättningar inom skolan, det vill säga att de tror att de 

svagpresterande kommer att få det sämre.  

Engström (2007) anser att det finns en felaktig bild av att begåvade elever klarar sig själv i 

skolan och därför inte behöver något särskilt stöd eller uppmuntran. Han hänvisar till en 

schweizisk studie som visar att begåvade elever behöver få samma stöd och bekräftelse som 

övriga elever. Jällhage (2003) hänvisar åter till Edfeldt som menar att de begåvade elever som 

inte fått det stöd och den uppmuntran de behövt för att utvecklas i skolan istället har blivit 

utagerande eftersom de inte fått sina behov tillgodosedda. Lagercrantz (2003) redovisar ett 

annat problem som förknippas med begåvade elever. Begåvade elever i USA blir ofta 

feldiagnostiserade och anses vara störande och överaktiva.  Vi anser att detta styrker Edfeldts 

tolkning. I samma artikel refererar Lagercrantz till Persson, representant för Sverige i 

European Council for High Ability. Persson menar att förståelsen för att begåvade elever är i 

samma behov av uppmuntran och uppmärksamhet som andra elever i stort sett är obefintlig. 

Även Hagberg (1999) hänvisar till Persson som i denna artikel påpekar att det i Sverige finns 

många begåvade människor, men han är tveksam till om de klarar sig igenom den svenska 
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skolgången. Det finns med andra ord ett medialt intresse för hur frågan om begåvade elever 

hanteras såväl politiskt som i skolan. 

Vi kommer i denna uppsats att utifrån resultaten av fem intervjuer analysera hur personal i 

skolan resonerar om begåvning och diskutera huruvida begåvade barn identifieras och hur 

man ser på rättigheten att de stimuleras till sin fulla potential i dagens skola. 

1.1 Syfte 

Med utgångspunkt i att alla elever har rätt till stöd baserat på sina särskilda behov vill vi 

genom studien undersöka om ett antal pedagoger för elever i årskurs 1-6 har den medvetenhet 

och de möjligheter som krävs för att kunna identifiera de begåvade eleverna och ge dem det 

stöd de har rätt till för att kunna utvecklas efter sin förmåga.  

1.1.2 Problemformulering 

Baserat på vårt syfte har vi tagit fram följande problemformuleringar: 

• Vad anser respondent vara en begåvad elev? 

• Vad är respondenternas attityd till att begåvade elever får särskilt stöd? 

1.2 Studiens begränsning 

Studien begränsades till att endast undersöka hur situationen i grundskolans sex första år ser 

ut.  Valet av antalet respondenter påverkades av tidsbegränsning. Tidsbegränsningen och 

avsaknaden av färdmedel var även en faktor när det gällde valet av vilken kommun som 

skulle delta i undersökningen. 

1.3 Studiens upplägg 

Studien är indelad i åtta kapitel. I det första kapitlet presenteras syftet med studien samt ges en 

inledning till resten av arbetet. Kapitel två är en genomgång av den litteratur vi använt oss av i 

studien. I detta kapitel ges en inblick i olika forskares uppfattningar och tolkningar, dels om 

definitionen av begåvning och dels om hur man bäst bemöter och undervisar begåvade elever. 

I kapitlet presenteras även om och hur styrdokumenten belyser begåvade elever. I kapitel tre 

redogör vi för vilka teorier vi har använt oss av för att skapa en djupare förståelse för 

materialet utifrån vårt syfte. I det fjärde kapitlet presenteras vårt val av metod, urval, 

genomförande, bearbetning, reliabiliteten och validiteten i undersökningen samt våra etiska 

övervägande. Resultatet av vår undersökning redovisas i kapitel fem. I kapitel sex analyseras 
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resultatet av undersökningen och i kapitel sju diskuteras resultaten samt knyts resultaten 

samman med den litteratur som förekommer i kapitel två. I det sista kapitlet sammanfattas 

studien samt ges förslag på vidare forskning inom ämnet.  
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2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer vi att, med utgång från vårt syfte, ge en inblick i olika författares och 

forskares uppfattningar och tolkningar, dels av begåvning och dels av hur man bäst bemöter 

och undervisar begåvade elever. Vi kommer även att undersöka om och hur styrdokumenten 

belyser begåvade elever.  

Genom att presentera litteratur som förklarar hur man bedömer vilka elever som är i behov av 

särskilt stöd och beskriver vilken form av stöd detta kan vara vill vi bidra till en förståelse för 

hur skolan resonerar om det stöd vi anser att skollagen och läroplanen garanterar att även 

begåvade elever bör bli erbjudna. 

2.1 Definitioner av begåvning 

Wallace och Eriksson (2006) presenterar både äldre och nyare synsätt på vad begåvning är. 

Enligt äldre synsätt anses begåvning anses företrädesvis vara detsamma som ett högt IQ, 

Begåvning är därmed något som är kopplat till genetiska förutsättningar Begåvningen är 

oföränderlig, och kan inte läras. Numera anses att begåvning har många olika former samt den 

är både utvecklingsbar och processorienterad. Persson (1997) och Winner (1996) skiljer på 

benämningarna begåvning och särbegåvning. De menar att uttrycket begåvning blivit för 

oprecist. Därför använder de istället sig av begreppet särbegåvning för att beskriva dem som 

de anser är särskilt begåvade. Även om det finns många olika definitioner av begåvning 

menar Persson (1997) att begåvningsdefinitioner har något gemensamt nämligen att 

begåvades beteende på något vis är ”snabbare, effektivare, enklare, skönare, kunnigare, 

vältaligare, insiktsfullare och så vidare beroende på vilken domän som är aktuell (s. 49).” 

Sternberg (2004) hävdar att det finns likheter mellan olika definitioner, bland annat att 

begåvning är mer än bara högt IQ och att miljön är viktig för att kunna uppnå elevens fulla 

potential. Vidare menar Sternberg att de begåvade inte är lika. De är alla olika individer med 

sina egna personligheter.  

2.1.1 Begåvning och talang 

Sternberg (2004) refererar till Robeck, som skiljer på begåvning och talang genom att 

använda intelligensmått. De med talang har ett IQ mellan 130-145, medan de begåvade har ett 

IQ mellan 145-160. De som har ett IQ högre än dessa anser han vara synnerligen begåvade.  

Liksom när det gäller särbegåvning pekar distinktionerna på att differentiera mellan olika grad 
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av begåvning. Persson (1997) å andra sidan menar att begåvning är en förmåga som är 

medfödd medan talang är något som man förvärvar.  

 

Då Thomson (2006) ska definiera begåvning och talang hänvisar hon till bland annat George 

och Eyre. George anser, enligt författaren, att begåvade elever är de som har potential att visa 

överlägsen kapacitet inom många olika områden och de med talang syftar på dem som har 

potential att visa detta inom ett område. Eyre å andra sidan argumenterar för att vara 

begåvning och talang hör samman. Begreppen beskriver inte enbart de med höga akademiska 

förmågor utan även de som har anlag inom musik, sport och är konstnärliga. 

Sammanfattningsvis kan man säga att olika definitioner utgår från ett behov av att skilja ut 

studenter med vissa positiva särdrag samt att det dessutom finns ett behov att göra skillnad 

mellan dessa.  
 

2.2  Identifikation av begåvade elever 

Thomson (2006) anser att ansvaret för att identifiera begåvade elever ligger hos skolan, 

särskilt hos de individuella lärarna. Författaren menar även att många lärare är fullt medvetna 

om att det eleverna presterar, inte alltid ger en rättvis bild av elevernas begåvning och därför 

bör skolorna inrätta många olika tillvägagångssätt för att identifiera begåvade elever. De här 

testen bör inkludera metoder som kan upptäcka potential eller möjligheter hos eleverna som 

inte går att avslöja av deras nuvarande prestation. 

 

Både Thomson (2006) och Wahlström (1995) skriver om checklistor som kan användas till 

hjälp för att identifiera begåvade elever. Thomson menar att det inte är säkert att eleverna 

utmärker sig inom alla hennes punkter, men att det antagligen syns antydningar på att 

eleverna är ansvarsfulla och självständiga med sitt arbete, att de är initiativtagande och 

originella, att de har ett moget och ovanligt ordförråd. Författaren anser även att de har en stor 

bredd på intresseområden, nyfikenhet, utmärkt minne, lätt för att lära sig och lär sig i snabb 

takt, samt förmåga att se problem ur många synvinklar.  

 

De listor som Wahlström (1995) tar upp i sin bok kommer från Nottingham University School 

of Education och från Leyden. Till skillnad från Thomsons lista fokuserar de här listorna på 

att identifiera begåvade elever som döljer sin begåvning. Listorna tar bland annat upp att 

eleverna har en negativ inställning till skolan, att de är duktiga på att tala men sämre på att 
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skriva, att de är självkritiska, att de är absorberade av sin inre värld, att de har dåliga 

relationer med lärare och kamrater och söker sig gärna till äldre kompisar. De karaktäriseras 

även av att vara kreativa när de är motiverade, att de lär sig snabbt, att de har förmåga att lösa 

problem, att de kan tänka abstrakt, att de frågar provocerande frågor och att de är 

uppfinningsrika när det gäller att hitta svar på öppna frågor.  

2.3 Profiler och personligheter hos begåvade elever 

En vanlig uppfattning är att elevers beteende påverkar om de uppfattas som begåvade. Elever 

som arbetar annorlunda än sina klasskamrater, menar Thomson (2006), anses inte alltid vara 

begåvade av sina lärare, då de ofta inte beter sig som mönsterelever, utan kan skapa problem i 

klassrummet och visa sig vara en utmaning för läraren. Thomson återger även Georges tankar 

om ämnet. George anser att det är en skillnad mellan begåvade och skärpta elever. Elever som 

är skärpta uppträder och lever ofta upp till lärarens förväntningar medan de begåvade eleverna 

kan ställa besvärliga frågor och ibland utmana läraren. Detta styrker Wahlström (1995) som 

även hon menar att de begåvade eleverna kan vara enerverande ur lärarens synpunkt, då de 

ställer frågor som läraren inte har svar på. Persson (1997) samtycker med de ovanstående 

författarna. Han visar även på att begåvade elever kan karakteriseras via sina 

problemlösningsstrategier, vilka kan synliggöras redan vid en tidig ålder. Persson anser att de 

även är mer medvetna om hur deras tankeprocess fungerar.  

 

I Sternberg (2004) beskrivs sex olika profiler av begåvade elever, vilka är den framgångsrike, 

den utmanande, icke accepterande, avhopparen, den dubbelmärkta samt den självstyrande och 

oberoende. Profilerna ska enligt författaren inte användas som ett verktyg för att fastställa 

begåvade elever utan ska ligga till grund för att lättare ge en inblick i hur de definieras. 

 

Den framgångsrike utgör ungefär 90 procent av de begåvade eleverna. Eleverna inom denna 

kategori är uttråkade, rädda för att misslyckas, har stora krav på sig själv, vilket leder till att 

de blir perfektionister. De är beroende av bekräftelse och söker hela tiden godkännande av sin 

lärare. De här eleverna lyckas väl akademiskt men är inga risktagare. Eleverna har lärt sig att 

arbeta inom skolsystemet men är uttråkade och söker då hela tiden genvägar genom systemet.   

 

De utmanande beskrivs vara uttråkade, defensiva, otåliga och har lågt självförtroende. 

Eleverna är kända för att rätta lärare, ifrågasätta regler, och är franka. De är kreativa men har 

humörsvängningar och dålig kontroll över sig själva. De här eleverna är även 
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tävlingsinriktade, sarkastiska och godkänner men följer inte systemet. Till skillnad från de 

framgångsrika eleverna har de utmanande eleverna inte lärt sig att utnyttja skolsystemet. De 

är även frustrerade över att skolan inte upptäckt och uppmuntrar deras begåvning. 

 

De icke accepterande eleverna är främst tjejer som är osäkra, förvirrade, känner stress och 

påtryckning samt ångest. Eleverna inom denna kategori vill vara en i mängden och inte sticka 

ut, för att känna social tillhörighet byter de ofta vänner. På grund av detta förnekar de även sin 

begåvning. 

 

Eleverna som är avhoppare känner sig avvisade och försummade av vuxna och skolan 

eftersom de ej upptäckt och uppmärksammat deras begåvning. De är arga, deprimerade, 

explosiva, och defensiva. De kännetecknas, enligt författarna, även av att ha dålig självkänsla 

och isolerar sig själva. Eleverna är kreativa men väldigt kritiska gällande både sig själv och 

andra. De har dålig närvaro eftersom saker utanför skolan intresserar dem mer vilket leder till 

att uppgifter inte blir klara. När eleverna är i skolan har de en tendens att dagdrömma eller 

störa i klassen, och uppfattas ofta av läraren som medel- eller underpresterande i sitt 

skolarbete. 

 

Den dubbelmärkte är någon som är antingen fysiskt eller mentalt handikappad, eller har 

inlärningssvårigheter. De här eleverna känner sig ofta maktlösa, frustrerade med lågt 

självförtroende och använder sig utav humor som försvarsmekanism. De är oregelbundna i 

studieresultaten och verkar vara medel eller under ur lärarens synpunkt, de kan även uppträda 

störande i klassrummet.  

 

De självstyrande och oberoende utgör endast en liten del av de begåvade eleverna. De 

kännetecknas som självsäkra, entusiastiska, kreativa och risktagande. Eleverna har ett bra 

socialt nätverk och har bra sociala kunskaper, de har en vilja att lära men kan även acceptera 

när de misslyckas. De arbetar självständigt, skapar egna mål och står upp för sina åsikter. Likt 

de framgångsrika har de lärt sig hur man arbetar inom skolsystemet, men till skillnad från de 

här utnyttjar inte de självstyrande och oberoende systemet. De använder istället det för att 

skapa nya förutsättningar för sig själv, de jobbar inte för systemet utan låter systemet jobba 

för dem. De har kapacitet att uttrycka sina känslor, sina mål och behov öppet och passande. 
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Palladino (2003) å sin sida fokuserar främst på begåvade elever inom en kategori som hon 

gett namnet Edisonprofiler. De här eleverna karaktäriseras genom att vilja lära själva istället 

för att lyssna. Författaren fortsätter med att påpeka det svåra med att veta om en elev har 

denna profil eftersom de kan placeras i olika kategorier, den första är drömmare, den andre 

upptäckare och den tredje är dynamiker. Enligt Palladinos studie är drömmaren mest 

engagerad i sina egna tankar vilket leder till att eleven pratar utan att tänka till först. Eleven 

har även tendens till att skjuta upp saker och behöver minst tre projekt för att avsluta ett. 

Eleverna inom gruppen upptäckare frestas ofta av det de hör och ser. De är envisa, har alltid 

något att säga och kräver omväxling samt möjlighet för eget bestämmande. Eleverna från den 

dynamiska gruppen blir ofta aggressiva och upprörda när det handlar om deras egna idéer. De 

har tendens till att alltid röra på sig då deras energi kan mätas med tre elever i deras egen 

ålder. Författaren hävdar även att ibland kan omgivningen undra om eleverna från denna 

grupp ens har något sunt förnuft.  

 

Winner (1996) tar även hon upp olika karaktärer för de begåvade eleverna, hon delar in dem i 

tre sammanhängande grupper, nämligen de brådmogna, de som envisas att gå i sin egen takt 

och de som har en rasande iver att behärska. Med de brådmogna syftar Winner på att de lär 

sig behärska och förstå något område snabbare än jämnåriga, de gör även snabbare framsteg 

inom området då de har lättare för att lära sig. Exempel på områden är bland annat musik, 

matematik och fotboll. De som envisas med att gå i sin egen takt, menar författaren, lär sig 

inte bara snabbare än de normalbegåvade utan de lär sig även på ett annorlunda vis och i sitt 

eget tempo. I den tredje kategorin, de som har en rasande iver att behärska, anser Winner att 

de begåvade finner stor motivation i sig själva för att utforska det område vari deras 

begåvning ligger. De har även ett brinnande intresse och ett anlag för att fokusera så skarpt att 

omvärlden kopplas bort. 

 

I en artikel av Engström (2006) nämns den schweiziska studien Frühlesen und Frührechnen 

als soziale Tatsachen 1995- 2008 som även den delar in de begåvade i grupper, nämligen 

idealtypen, egocentrikern och outsidern/enstöringen. Den grupp vilka de flesta av de begåvade 

tillhör är idealtypen, vilken är framgångsrik, mycket motiverad, har flyt i skolarbetet och höga 

prestationer. Egocentrikern kännetecknas enligt studien av att vara aggressiv, störande och 

självupptagen. Den har även en tendens att bli klassens clown. Outsidern/enstöringen å sin 

sida anses vara inåtvänd, utanför gemenskapen i klassen och reserverad. 
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2.3.1 Kommentar 

En förutsättning för att kunna ge stöd till begåvade elever är man kan identifiera dem och 

deras behov vare sig identifikationen bygger på iakttagelser i vardagen eller på psykometriska 

observationer. Att förlita sig på en mätning av IQ vore en enkel och tydlig lösning. Emellertid 

framgår det av senare forskning att begåvning inte kan mätas så ensidigt. Vi kommer i vår 

studie att observera om respondenterna fäster någon vikt vid olika sätt att klassificera. 

Av forskningen framgår det dessutom att det finns olika typer av begåvning, exempelvis 

teoretisk, estetisk eller idrottslig. Vi kommer att studera om respondenterna fokuserar särskilt 

starkt på teoretisk eller någon annan begåvning i sina svar. Av forskningen framgår 

framförallt svårigheten att identifiera begåvning. Flera ansatser har gjorts för att klassificera 

de typer eller beteenden som tyder på begåvning. Vi kommer i studien att observera om 

respondenterna lägger vikt vid enbart positiva, studierelaterade beteenden eller om även insikt 

finns om att störande och negativa beteenden kan vara indikationer på begåvning. 

 

2.4 Hur man undervisar begåvade elever 

Både Persson (1997) och Thomson (2006) nämner sina åsikter om liknande strategier för hur 

man underlättar undervisningen för begåvade elever. De tar bland annat upp accelererande 

uppgifter, vilket kan innebära både att eleverna jobbar i ett snabbare tempo inom klassen eller 

att de accelererar inom skolsystemet, det vill säga att de flyttar upp i årskurserna. Persson 

(1997) tillägger att accelererande uppgifter för de begåvade eleverna kräver lika mycket 

planering och målinriktning som de övriga elevernas uppgifter. Wahlström (1995) menar att 

det viktigaste inte är att de begåvade eleverna ska ha en snabbare studietakt utan att det är 

viktigare för de här eleverna att fördjupa sig. På detta vis kan hela klassen arbeta med samma 

tema eller projekt men att det finns olika nivåer på arbetet. En annan strategi som både 

Persson (1997) och Thomson (2006) anser vara bra är läroplanskomprimering, denna går, 

enligt författarna, ut på att de begåvade eleverna snabbare kan gå igenom det material som 

finns inom läroplanen så att de slipper repetera det de redan kan.  

 

Wahlström (1995) menar att om de begåvade eleverna jämt får repetera det de redan kan detta 

leda till dåliga studievanor, det vill säga att de blir lata eftersom de anser att uppgifterna de får 

är för lätta, vilket även kan leda till tristess. Med hjälp av en schweizisk undersökning styrker 



 18

Engström (2006) argumentet om begåvade elevers dåliga studievanor. Studien visar att detta 

beror på att  
De första åren har de inte behövt anstränga sig. De har aldrig ställts inför några utmaningar. De 
har aldrig behövt läsa någon läxa. När de en gång har hört lärarens genomgång kan de den. När 
kraven sedan ökar vid övergången till högstadiet så har de inte tillägnat sig några fungerande 
arbetsvanor eller någon utvecklad studieteknik. De är helt oförberedda på de ökande kraven. De 
har ingen aning om hur man gör när man lär sig. Det kommer som en chock- de får svårt att 
koncentrera sig och deras skolprestationer faller dramatiskt. (Lärarnas tidning, 2006, häfte 5, 
s.47) 
 

 

En strategi som ofta används för att undervisa begåvade elever, nämner Persson (1997), är 

nivågruppering. Läraren delar då in klassen i grupper som bestäms via hur lätt eller svårt man 

har för ämnet man ska arbeta med. Man får då möjlighet att arbeta med elever som är på 

samma nivå och arbetar i samma takt. Denna nivågruppering tycks inte ha stor effekt på de 

elever som är normalbegåvade dock. Ett annat alternativ som Persson (1997) beskriver är att 

alla begåvade elever, oavsett ålder, inom en skola eller ett skolområde bildar en egen 

arbetsgrupp, som en komplettering till det de arbetar med i klassrummet. Gruppen ska 

huvudsakligen arbeta med accelererande individuella eller gemensamma uppgifter. 

Wahlström (1995) menar att begåvade elever mår bra i åldersintegrerade klasser där det från 

början finns en nivåskillnad. Författaren framhåller att de begåvade eleverna på detta sätt kan 

befästa sin egen kunskap genom att förklara för andra och att det blir stimulerande för de 

begåvade eleverna om de kan hitta äldre elever de kan arbeta med. I Winner (1996) får man ta 

del av argument mot att begåvade elever grupperas tillsammans eftersom de elever som inte 

får vara med i denna grupp kan känna sig obegåvade. Ytterligare argument som författaren 

framhäver mot gruppindelning är att de begåvade kan ge sig själva utmaningar och kan arbeta 

i sin egen takt vilket i sin tur leder till att de kan hjälpa de normalbegåvade eleverna. Persson 

(1997) håller delvis med de här argumenten då han menar att genom att låta de begåvade 

eleverna arbeta med övriga klasskamrater får de känna att de hjälper till, samt att de får en 

känsla av socialt ansvar. Författaren påpekar dock att detta inte är något som ska utnyttjas för 

att avlasta eller underlätta för läraren. 

 

Både Persson (1997) och Thomson (2006) nämner möjligheten av att hitta lösningar utanför 

skolan. Som exempel ger författarna förslag om mentorer som de begåvade eleverna kan få 

hjälp av regelbundet. Mentorerna kan vara föräldrar, äldre elever samt personal från högre 

skolnivå. Ett annat exempel är att de begåvade eleverna deltar i extra kurser som kan 

genomföras på helger eller under lov.  
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2.4.1 Kommentar 

I litteraturen framkommer ett antal metoder som kan användas för att ge begåvade elever stöd 

såsom accelererande uppgifter inom klassen eller att snabbare accelerera inom skolsystemet, 

olika nivåer på projekt inom klassen, nivågruppering av elever och åldersintegrerade klasser. 

Vi kommer under våra intervjuer att söka efter respondenternas insikt i dessa metoder. Vidare 

kommer vi att söka få en uppfattning om respondenternas attityd till att elevernas hela miljö 

kan vara ett stöd för deras utveckling, exempelvis mentorer i eller utanför skolan. 

 

2.5 En skola för alla 

Axelsson (2007) beskriver vilken syn man hade på begåvning i början av 1900-talet. Eftersom 

många då emigrerade till Amerika tyckte man att det var viktigt att ta hand om de 

begåvningar som fanns kvar i landet. Detta ansåg befolkningen betydelsefullt därför att de 

menade att begåvningarna behövdes för att landet skulle fortsätta att utvecklas. För att ta 

tillvara på de här begåvningarna beslutades det att alla skulle ha möjlighet till utbildning 

oavsett härkomst, det vill säga varken välstånd eller klass skulle ha någon betydelse. 

 

Larsson-Swärd (1999) förklarar att samhället under den senare delen av detta sekel har haft 

som mål att skapa en skola för alla. Men detta, menar hon, ställer stora krav på lärarna då de 

ska klara av att ta hand om alla barn i samma klassrum oavsett handikapp och andra 

svårigheter. 

 

Brodin och Lindstrand (2004) beskriver vad som, enligt EU projektet HELIOS, behövs för att 

uppnå en skola för alla. Enligt detta projekt krävs ett flexibelt skolsystem som klarar av att 

möta individuella elevers olikheter. Författarna menar vidare att en skola för alla kräver att 

personalen får kontinuerlig utbildning och har tillgång till de resurser som behövs för att de 

ska kunna tillgodose alla elevers individuella behov.  

 

Jällhage (2003) skriver att de satsningar som har gjorts på begåvade elever i Sverige främst 

har riktats mot de estetiska ämnena och sport medan andra länder i Europa ger ett mer 

övergripande stöd åt sina begåvade elever. Hon nämner även att de länder som kommit längst 

inom detta område är Tyskland och Holland, samt att man i Österrike erbjuder pedagogiska 

utbildningar som inriktar sig på att undervisa begåvade elever. 
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I SOU 2003:35 (2003) får man ta del av hur regeringens utvecklingsplan från 1996 beskriver 

en skola för alla. Enligt denna utvecklingsplan innebär en skola för alla att ”alla elever blir 

sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en 

undervisning som tillgodoser deras behov och krav(s.21).”  

 

Även i SOU 1998:66 (1998) beskrivs vad som krävs för att uppnå en skola för alla. 
 

En skola för alla innebär således att skolan skall anordnas så att den är lika ändamålsenlig för 
alla elever, oavsett möjligheter, förutsättningar och behov. Utmärkande är flexibilitet, med den 
enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen i centrum. Kravet på flexibilitet gäller 
såväl strukturellt som innehållsmässigt. Det är skolans uppgift att erbjuda varje individ en 
relevant undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter (s.59). 

2.5.1 Särskilt stöd 

Larsson-Swärd (1999) menar att ”under senare tid har begreppet ”särskilda behov” kommit att 

betecknas ”behov av särskilt stöd” genom synsättet att alla barn är i behov av ”särskilt stöd” 

för att få sina behov tillgodosedda (s.9).”  

 

Holmsten (2002) skriver om hur man kan se på elever i behov av särskilt stöd ur ett 

psykosocialt perspektiv. Ett psykosocialt perspektiv, beskriver hon, ”betonar samspelet 

mellan individen och omgivningen och utgår från att individen påverkas av och har förmågan 

att själv påverka sin omgivning. Förändringar i omgivningen påverkar individen och tvärtom 

(s.52).” Att se på elever ur detta perspektiv menar Holmsten innebär 
• att förstå att skolan har möjlighet att medverka till en positiv utveckling för alla elever 
• att förstå de allvarliga följderna för det enskilda barnet när skolan inte utnyttjar dessa 
möjligheter 
• att förstå vad som krävs av skolan som organisation i arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd och i arbetet med alla elever 
• att förstå vad som krävs av de personer som arbetar med eleverna 
• att förstå arbetsledningens viktiga roll i skolans arbete 
• att förstå att lärarna och annan skolpersonal behöver stöd för att i sin tur kunna stödja eleverna 
• att förstå att skolledningen behöver stöd för att i sin tur kunna stödja lärarna och annan 
skolpersonal (s.53) 
 

2.5.2 Åtgärdsprogram 

Asp-Onsjö (2006) skriver att ett åtgärdsprogram är ”ett dokument som enligt 

grundskoleförordningen ska utarbetas för alla elever som anses behöva någon form av 

särskilda stödåtgärder (s. 13).” Hon beskriver vidare hur begreppet åtgärdsprogram kom till, 

vilket var under 1970-talet via en utredning gjord av SOU (statens offentliga utredningar). 

Utredningen gjordes för att det ansågs att en förändring behövde ske gällande bemötandet av 
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de elever som var i behov av särskilt stöd. Fram tills det att utredningen gjordes hade det 

främst varit eleverna som anpassades efter skolans värld men att det från och med då skulle 

vara skolan som anpassades till eleverna och deras individuella olikheter.  

 

Enligt Larsson-Swärd (1999) är åtgärdsprogram något som kan skapas för alla elever, där 

huvudpunkten blir att följa den enskilda elevens framgång inom olika områden. Författaren 

fortsätter med att poängtera att det är elevens behov som är i centrum då det bestäms vilka 

ingripanden som ska göras. Larsson-Swärd menar även att åtgärdsprogram inte upprättas 

särskilt ofta i skolans värld, dock om det sker, är de ofta inriktade mot elever med någon sorts 

handikapp. Carlström och Lindholm (1988) påpekar att ett åtgärdsprogram inte nödvändigtvis 

behöver innefatta bara en elev utan kan likväl avse en större grupp eller en hel klass. Järpsten 

och Stadler (1996) hävdar att ”arbetet med åtgärdsprogram underlättas om det finns väl 

inarbetade och för alla väl kända rutiner. Det är en fördel om man inom arbetsenheten kan 

finna ett enkelt men väl fungerande sätt att systematisera utredning, planering och 

dokumentation (s.10).” Författarna poängterar även att ett åtgärdsprogram i sig inte löser 

några problem, utan det krävs ett arbetssätt som stödjer modellen så att den kan anpassas efter 

enskilda elevers behov.  

 

Skolverket (2001) menar att 
Avsikten med en bestämmelse om åtgärdsprogram är att stödja en medveten planering och 
utvärdering av de särskilda stödåtgärderna som bör utgå från elevens behov och ges en både 
långsiktig och kortsiktig karaktär. Programmet skall omfatta elevens hela skolsituation och 
innebär därigenom att hela organisationen av skolverksamheten berörs. Av åtgärdsprogrammet 
bör framgå vad man vill söka åstadkomma samt med vilka medel och metoder man vill arbeta. 
Arbetet med åtgärdsprogrammet bör vara en process i vilken eleven själv ges en aktiv roll vid 
analysen av skolsvårigheterna samt vid utformningen och genomförandet av programmet. 
Elevens självuppfattning och självtillit kan stärkas genom att elevens starka sidor bildar 
utgångspunkt för det fortsatta arbetet (s. 8). 

 
2.5.3 Styrdokument 
I skollag 1985:1100 (1985) nämns att omtanke ska visas mot elever i behov av särskilt stöd, 

dock nämns inte vilka dessa elever är.  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 

(Skolverket 2006) står det att skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar nyfikenhet och 

lust att lära, samt att de utvecklar sitt eget sätt att lära. De nämner även att utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen.  
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Enligt Lpo94 ska undervisningen anpassas efter varje elev. Den tar även upp att 
 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar 
och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. (Skolverket, 2006,s.4) 

 
Lpo94 menar att det är både skolans och vårdnadshavarnas ansvar för att ge eleverna de bästa 

möjligheterna till utveckling och lärande. Vidare anser läroplanen att 
Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även att 
skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 
glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
(Skolverket, 2006, s.7) 

 
Rektorns ansvar, enligt Lpo94, är att  

Undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och 
den hjälp de behöver 
 
Resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som 
lärare gör 
 
Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra 
sina uppgifter (Skolverket, 2006, s. 17) 

 
 
 

2.5.4 Kommentar 
 Lpo94 betonar att alla elever ska få det särskilda stöd och den hjälp de behöver. För att få en 

uppfattning om graden av systematik i detta arbete kommer vi att genom våra intervjuer söka 

få en uppfattning om på vilket sätt den pedagogiska personalen resonerar om stödbehov till 

exempel i form av att åtgärdsprogram skapas för begåvade elever. 
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3 Teori 

I ovanstående begrepps- och forskningsgenomgång har vi visat att begåvning kan betraktas på 

olika sätt. En utgångspunkt är att begåvning faktiskt finns antingen som något manifest hos 

eleverna eller som något mätbart. Genomgången visar på att olika innebörd ges åt begreppet. 

Begåvade skiljs ut från andra elever genom föreställningar om snabbhet, skönhet och liknande 

men begåvade elever skiljs också från varandra genom begrepp som talang eller 

särbegåvning. Begåvning framstår därigenom som ett kulturellt eller situerat begrepp som 

människor måste skapa mening i under sin dagliga verksamhet. En sådan utgångspunkt finns i 

ett socio kulturellt perspektiv. För att skapa en djupare förståelse för vårt syfte har vi valt att 

knyta an till nedanstående teorier som vi menar kan förenas med ett sådant perspektiv. Vi har 

valt att utgå från Sternberg och Zhangs Pentagonal Implicit Theory of Giftedness eftersom vi 

anser att den på ett tydligt sätt illustrerar hur människor uppfattar begåvade individer, vilket 

knyter an till vår problemformulering om vad respektive respondent anser vara en särskilt 

begåvad elev. Vygotskijs utvecklingsteori beskriver att all kognitiv utveckling är en del av en 

social dynamisk process och att denna utveckling sker inom den proximala utvecklingszonen. 

Denna teori knyter an till vår andra problemformulering om respondenternas sätt att resonera 

om begåvade elever och behov av särskilt stöd.  

3.1 The Pentagonal Implicit Theory of Giftedness 

I Sternberg (2004) får man ta del av Sternberg och Zhangs Pentagonal Implicit Theory of 

Giftedness. Målet med teorin är, enligt författarna, att upptäcka och kategorisera om vad 

människor anser det är som gör en individ särskilt begåvad. Det är en implicit, det vill säga 

underförstådd, teori eftersom den har som fokus människors uppfattning om särskild 

begåvning snarare än särskild begåvning i sig. Författarna påpekar även vikten av att implicita 

teorier inte behöver vara korrekta i en slutgiltig mening, det vill säga att de är föränderliga. 

Fortsättningsvis poängterar Sternberg och Zhang att det är viktigt med implicita teorier 

angående särskild begåvning eftersom de ger en större förståelse än vad man kan uppnå med 

explicita teorier. Författarna menar inte att de explicita teorierna är oviktiga utan menar att de 

båda teorierna ska studeras jämsides. Implicita teorier ger en struktur av hur vi definierar 

begåvning medan explicita teorier ger ett innehåll till de här strukturerna. 
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Enligt denna teori måste man uppnå fem kriterier för att anses vara särskilt begåvad. Det 

första är excellens-kriteriet, det andra är raritetskriteriet, det tredje är produktivitetskriteriet, 

det fjärde är bevisningskriteriet och det femte är värderingskriteriet.  

 

Excellentskriteriet innebär att individen är överlägsen inom ett eller flera områden i 

förhållande till sin omgivning.  

 

Raritetskriteriet innebär att individen måste ha en hög nivå av utmärkande egenskaper som är 

sällsynt i förhållande till sin omgivning.  

 

Bevisningskriteriet innebär att den överlägsenhet som en individ besitter inom ett eller flera 

områden måste gå att demonstrera via ett eller flera tester som är giltiga ur 

bedömningssynpunkt. 

 

Produktivitetskriteriet innebär att det område där individen redan är utvärderad och anses vara 

överlägsen måste leda till eller potentiellt leda till produktivitet. 

 

Värderingskriteriet innebär att för att en individ ska anses vara begåvad måste individen visa 

sin överlägsna förmåga inom ett område som är värdesatt av samhället.  

 

3.2 Zone of Proximal Development 

I Rieber och Cartons (1993) översättning av Vygotskijs samlade verk beskrivs Vygotskijs 

utvecklingsteori, vilken handlar om både utveckling och undervisning. Genom denna teori, 

menar författarna, att Vygotskij uttryckte en av sina centrala idéer, nämligen att källan till 

kognitiv utveckling alltid är en social process. Vygotskij hade stor tilltro till elevers eget sätt 

att lära, men att han även menade att elevers kompetens måste ses ur två synvinklar. Dels 

vilka kognitiva processer som redan har ägt rum, dels ska man även kunna ana elevernas 

potential till vidare utveckling, den så kallade potentiella utvecklingsnivån. Det är denna nivå 

som betecknar elevernas närmaste zon för utveckling, en nivå som är inom räckhåll för 

eleverna och som de i vissa situationer kan nå, till exempel genom rätt stöd. Vygotskij ansåg 

att eleverna med hjälp av att jobba med någon som har större kunskap och kompetens än sig 

själv kunde uppnå denna nivå. 
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Även om Vygotskijs tankesätt främst inriktar sig på ett samarbete mellan en starkare och en 

svagare individ, ansåg han att varje elev tillförde något unikt och personligt (Rieber och 

Carton, 1993). Vygotskij ansåg att undervisningen bör vara ett samarbete där läraren och 

eleven ömsesidigt påverkar varandra utifrån sina egna kompetenser och där det är eleven som 

spelar huvudrollen. Den samarbetsform som Vygotskij skildrar förutsätter alltså ett 

undervisningstillfälle mellan en lärare och en elev där båda tillför aktivitet och kreativitet. 

Rieber och Carton (1993) skriver även att Vygotskij menade att läraren ska hjälpa till att 

främja elevens vidare utveckling genom att vägleda elevens kognitiva processer. För att göra 

detta ansåg Vygotskij, att det krävs att läraren väl känner till sina elever och miljön i 

klassrummet samt även att läraren bör ha kunskap om hur han kan leda barnets kognitiva 

processer framåt. Författarna menar att enligt Vygotskij är det undervisningen som leder 

utvecklingen framåt och därför är en god pedagogik alltid inriktad mot elevens framtida 

utveckling.  

3.3 Kommentar 
Ovanstående teorier har valts för att ge ett teoretiskt ramverk till arbetet vars syfte är att 

undersöka om hur ett antal pedagoger resonerar om begåvade eleverna och behovet att ge dem 

det stöd de har rätt till för att kunna utvecklas efter sin förmåga. 

 

The Pentagonal Implicit Theory of Giftedness anger ett antal kriterier som ska vara uppfyllda 

för att någon ska anses vara särskilt begåvad. Vi kommer i vår analys att söka utvärdera 

resultaten, i första hand, utifrån excellentkriteriet och raritetskriteriet.  

 

Vygotskijs utvecklingsteori, den proximala utvecklingszonen, anger att kognitiv utveckling 

alltid är en social process, d.v.s. ett samspel mellan individen och den omgivning som finns 

inom den proximala utvecklingszonen. För pedagogen innebär detta att insikt måste finnas 

dels om vilken nivå eleven befinner sig på och dels om vilken nivå som är närmast uppnåbar 

för eleven. Detta förutsätter att pedagogen känner eleven och den sociala miljö eleven har i 

skolan väl. Vi kommer i vår analys att utvärdera om de valda pedagogerna i sina resonemang 

redovisar en syn som anknyter till denna teori. 
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4 Metod 
I denna del presenteras vårt val av metod, vårt urval och genomförande samt vår bearbetning 

av materialet. Även de olika etiska överväganden som gjordes angående undersökningen 

presenteras i denna del. 

4.1 Metodval  

Kvalitativa intervjuer innebär, enligt både Kjaer Jensen (1991) och Carlsson (1991), att man 

söker djupgående information. Vid kvantitativa undersökningar, menar författarna, är man 

istället ute efter utbredd information. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning eftersom 

syftet med studien är att undersöka hur de utvalda pedagogerna resonerar om hur man kan 

identifiera begåvade elever och om det stöd de har rätt till för att kunna utvecklas efter sin 

förmåga. Som metod för datainsamling användes intervjuer eftersom denna metod ger 

möjlighet till fördjupning genom att ställa följdfrågor. Vi uppfattar metoden som lämplig när 

vi söker svar på resonemang kring komplexa frågeställningar. Genom att göra en kvalitativ 

istället för en kvantitativ undersökning kan vi fokusera på hur pedagogerna skapar mening 

kring begåvning. 

 

Intervjuformen som användes var semistrukturerade intervjuer, vilka, enligt Denscombe 

(2000), innebär att man utgår från ett färdigt ämne men där intervjuaren är beredd på att vara 

flexibel när det gäller ordningsföljd av frågorna. Frågorna är öppna, där den som intervjuas 

har möjlighet att utveckla sina synpunkter. Både Ejvegård (2003) och Bäck och Halvarsson 

(1992) skriver att den strukturerade intervjun innebär att frågorna ställs i en viss ordning och 

är förutbestämda, ofta har de även bestämda svarsalternativ. Ostrukturerade intervjuer å andra 

sidan, menar både Ejvegård (2003) och Bäck och Halvarsson (1992), är mer lika ett samtal, 

där frågorna inte är exakt formulerade. De kan variera beroende på de svar som ges av 

respondenten. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville att 

respondenterna skulle ha möjlighet att fritt berätta om ämnet och inte vara hårt styrda av våra 

frågor. 

4.2 Pilotstudie 

Innan intervjuerna påbörjades utfördes pilotintervjuer. Detta för att få en uppfattning om 

upplägget av våra frågor, vår egen roll som intervjuare samt hur lång tid intervjuerna skulle ta. 

Eftersom vi avsåg att genomföra intervjuerna med två intervjuare genomförde vi även 
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pilotintervjun på detta sätt. Kvale (1997) påpekar att förmågan att genomföra intervjuer ökar 

genom att göra pilotintervjuer, bland annat eftersom intervjuaren blir bättre på att bemöta 

olika personligheter men även för att förståelsen om hur en intervju går till ökar. Bengtsson 

och Bengtsson (1995) menar att oavsett hur noggrant man övervägt sina intervjufrågor är det 

viktigt att genomföra pilotintervjuer eftersom det aldrig går att förutspå hur respondenten 

kommer att reagera på frågorna. Trots genomförandet av pilotintervjun är vi medvetna om att 

det inte är säkert att de verkliga respondenterna kommer att reagera på liknande sätt. Även 

Bell (2006) poängterar vikten av pilotintervjuer och menar att de kan öka insikten i vilka 

frågor som är adekvata för undersökningens syfte och vilka som behöver förändras. Efter vår 

pilotintervju valde vi att förtydliga några av frågorna genom att mer precist beskriva de 

begrepp vi använt oss av.  

4.3 Urval 

Vi valde att intervjua tre rektorer och två pedagoger på tre olika skolor. Rektorerna valdes för 

att vi ville få ett helhetsintryck av hur skolorna arbetar med de begåvade eleverna. Vi utgick 

från att ledningspersonal troligare kan ge en sådan beskrivning. Pedagogerna valdes för att 

komplettera de uppgifter vi fått av rektorn samt för att få en pedagogs syn i frågan och vad 

den kan betyda i det dagliga pedagogiska arbetet. 

 

Bäck och Halvarsson (1992) samt Bengtsson och Bengtsson (1995) skriver att de människor 

som ingår i den grupp som forskaren vill undersöka går under uttrycket population, och då 

denna population vanligtvis är mycket stor tvingas forskaren att välja ett urval att intervjua. 

Detta beskriver Körner och Wahlgren (2002) som en urvalsundersökning vilket är motsatsen 

till en totalundersökning där hela populationen är delaktig. Bengtsson och Bengtsson (1995) 

beskriver vidare att ju mindre ett urval är desto större är risken för att få fram ett felaktigt 

resultat, därför måste urvalet göras mycket noggrant. Bell (2006) hävdar att de som genomför 

en mindre undersökning kan få problem då det gäller att få ett riktigt slumpmässigt urval och 

att man i de här fallen får nöja sig med att intervjua de personer från den totala populationen 

som är intresserade av att ställa upp. Vidare menar författaren att detta är godtagbart om det 

ges en tydlig och noggrann beskrivning på hur urvalet har gjorts. Då vi gjorde vårt urval 

användes den metod som Bengtsson och Bengtsson (1995) beskriver som bedömningsurval. 

Vår bedömning var att rektorerna var de personer som kunde ge oss den bästa informationen 

över hur hela skolan arbetade med begåvade elever. Vi valde att utgå ifrån skolorna i samma 

kommun. Valet kan ses som ett bekvämlighetsurval, som innebar en anpassning till den tid 
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som stod till förfogande samt till att vi saknade egna färdmedel. Eftersom vi utgick från oss 

själva vid valet av kommunen där undersökningen skulle genomföras, gjordes det som 

Denscombe (2000) kallar för ett subjektivt urval. Skolorna inom kommunen valdes däremot 

ut slumpmässigt genom lottdragning.  

4.4 Genomförande 

Efter att urvalet var gjort kontaktades rektorerna på respektive skola, främst via email. De 

vars emailadress vi inte kunde få tag på kontaktades via telefon. I båda fallen presenterade vi 

oss själva samt undersökningens mål och syfte. Då rektorerna bekräftat att de ville medverka, 

informerades de om att vi även avsåg intervjua en pedagog på skolan samt om de etiska 

överväganden vi valt att följa under vår undersökning (se bilaga 1). 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, i tre av fallen i respondentens 

arbetsrum, i ett av fallen i respondentens klassrum och i ett av fallen i ett avgränsat rum. De 

intervjuer där vi använde oss av ljudupptagning tog cirka 20-30 minuter, den intervju som 

skedde utan ljudupptagning tog omkring 60 minuter. Innan intervjun började informerade vi 

ytterligare om vår undersökning och om oss själva, vi bad även intervjupersonen berätta både 

om sig själv och om skolan. Ejvegård (2003) och Carlsson (1991) menar båda att det här är ett 

bra tillvägagångssätt då det skapar en avslappnad stämning. Förutom vid ett intervjutillfälle, 

var vi båda närvarande vid samtliga intervjuer. Det var dock främst en av oss som ställde 

frågorna och förde samtalet framåt. 

 

Under intervjuerna användes främst ljudupptagningar, som enligt Denscombe (2000) är 

standardmetoden för att fånga intervjudata. Carlsson (1991) anser dock att det även finns 

nackdelar med detta tillvägagångssätt då den intervjuade kan hämmas av kännedomen av att 

bli inspelad. Dock påpekar författaren att det för det mesta berör äldre personer då de inte är 

vana vid detta tekniska redskap. Margot (1993) menar likväl att de flesta intervjupersoner 

godtar att bli inspelade då de har fått reda på syftet med undersökningen samt att de, om de 

önskar kan få läsa utskrift av intervjun. Via de email vi skickade ut innan intervjutillfället 

informerade vi om önskan att få använda oss av ljudupptagningar, vid intervjutillfället ställdes 

frågan ytterligare en gång samt erbjöds intervjupersonerna att få ta del av utskriften av 

intervjun för att komplettera sina svar innan de användes i arbetet. I ett av fallen avböjde 

respondenten att bli inspelad på band och då antecknades istället respondentens svar. Med 

denna respondent gick vi även igenom svaren efter varje fråga för att kontrollera att 
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respondenten blivit rätt uppfattad. Att låta intervjupersonerna ta del av intervjuresultatet är 

något som Ejvegård (2003) påpekar är viktigt eftersom intervjupersonen ska ha möjlighet att 

kontrollera att han inte blivit missförstådd. Författaren menar även att intervjun bör avslutas 

med att erbjuda intervjupersonen att få ta del av hela arbetet när det är klart, vilket gjordes 

samtliga fall. 

 

Både Bengtsson och Bengtsson (1995) och Ejvegård (2003) poängterar vikten av att som 

intervjuare vara objektiv, men att den objektiviteten inte får övergå till avståndstagande eller 

kylighet gentemot intervjupersonen. Vidare menar Ejvegård att man ska vara uppmuntrande 

mot intervjupersonen men att man inte ska kommentera vare sig positivt eller negativt till de 

svar som ges. Även om vi innan intervjuerna hade en viss uppfattning om vilka svar vi skulle 

få, anser vi att vi uppträdde objektivt vid intervjutillfället och inte gav ledande kommenterar. 

4.5 Bearbetning 

Direkt efter det att intervjuerna var genomförda diskuterades de svar och den uppfattning vi 

hade fått av respondenten.  Därefter avlyssnades bandinspelningen och en utskrift gjordes av 

intervjun. Vi valde att lyssna av inspelningarna tillsammans för att kunna hjälpa varandra att 

korrekt skriva ner det som sades. Enligt Bell (2006) bör man skriva ut de olika svaren på 

enskilda papper för att lättare kunna finna kopplingar mellan de olika respondenternas 

skildringar, vilket vi även gjorde. För att lättare kunna se dessa kopplingar delade vi sedan in 

respondenternas svar i följande kategorier: definition av begåvade elever, skillnad mellan 

begåvade elever och särskilt begåvade elever, skolans resurser, behov av särskilt stöd, 

åtgärdsprogram samt åtgärdsprogram åt begåvade elever. Denna sortering är, enligt Bengtsson 

och Bengtsson (1995), ”själva förutsättningen för att man ska kunna dra några logiska 

slutsatser (s.97).” Då vi genomförde semistrukturerade intervjuer kompletterade ibland 

respondenternas olika svar på frågeställningarna varandra. Därför gick vi noggrant igenom de 

utskrifter som gjorts av intervjuerna för att se till att svaren hamnade under rätt kategori i 

sorteringsprocessen. Intervjuerna kommer att redovisas i ovanstående sex kategorier. För att 

värna om respondenternas anonymitet betecknas rektorernas svar med R och pedagogernas 

svar med P. För att urskilja de olika respondenternas svar kompletterades dessa beteckningar 

med en siffra, dock finns ingen koppling mellan siffrorna som används i rektorernas 

respektive pedagogernas koder. 
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4.6 Validitet och Reliabilitet 

Validitet, det vill säga relevans, förklarar Bengtsson och Bengtsson (1995) samt Ejvegård 

(2003), är när datainsamlingen sker inom det område som forskaren avser att undersöka. 

Denscombe (2000) menar att via den direktkontakt som uppstår vid intervju har man större 

möjlighet att kontinuerligt testa validiteten under tiden insamlingen av data sker.   

 

Bell (2006) hävdar att granskning av den metod man som forskare väljer att använda är viktig 

för att avgöra hur tillförlitlig den information är som man får fram. Hög reliabilitet, det vill 

säga tillförlitlighet, är, enligt Bengtsson och Bengtsson (1995), när insamlingen av data har 

gjorts på ett korrekt sätt. Både Bell (2006) och Denscombe (2000) hävdar att reliabiliteten 

mäter i vilken mån andra forskare skulle komma fram till samma resultat om de skulle 

genomföra undersökningen. Om så inte skulle vara fallet, menar de båda författarna, skulle 

reliabiliteten i undersökningen vara låg. 

 

Denscombe (2000) anser att reliabiliteten är svår att fastställa vid intervjuer, eftersom de data 

som samlas in "baseras på vad människor säger snarare än vad de gör. [–-] Vad människor 

säger att de gör, vad de säger att de föredrar och vad de säger att de tänker, kan inte med 

automatik förmodas återspegla sanningen (s.163)."  

 

Validiteten anses vara god i undersökningen då den valda metoden gav möjlighet att ställa 

följdfrågor och således under intervjuernas genomförande säkerställa att resonemangen 

behandlade de frågor vi avsåg att undersöka . Validiteten i vår undersökning menar vi ökade 

då vi hade direktkontakt med respondenterna under samtliga intervjuer. Även om vi inte kan 

garantera att respondenterna talat sanning, menar vi att reliabiliteten är god då vi intervjuade 

flera respondenter från samma arbetsplats och vid jämförelse fann att svaren relaterade till de 

frågeställningar vi hade och att svaren verkade rimliga. För att andra forskare ska uppnå 

samma resultat om de genomför undersökningen krävs dock att samma skolor deltar samt att 

intervjuguiden (se bilaga 2) används. Vi är medvetna om att undersökningen handlar om 

specifika skolors och pedagogers arbetssätt och tankar, som vi inte vare sig kan eller bör göra 

några generaliseringar utifrån.  

4.7 Etiska överväganden 

Ejevgård (2003) hävdar att vanliga människor i samhället måste tänka igenom vad de får och 
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inte får göra, vilket författaren menar även gäller forskare. 

Under undersökningen har vi följt och tagit hänsyn till humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådetsprinciper (Vetenskapsrådet, 2002). Vilka är: 

• Informationskravet, som innebär att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet, som innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet, som innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet, som innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. 

 

Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna, via email, om ovanstående 

principer. Samtliga respondenter fick ge sitt godkännande till att innehållet i intervjuerna 

används i vår undersökning samt att vi använde oss av ljudupptagningar vid intervjutillfället.  

Denscombe (2000) anser att det är, enligt forskningsetikens synpunkt, viktigt att få 

respondenternas medgivande. Samtliga respondenter erbjöds även att komplettera sina 

intervjusvar innan de skrevs in i arbetet och de blev även erbjudna att få ta del av arbetet när 

det väl är färdigt.  
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5 Resultat 

I denna del redovisas resultatet av intervjuerna. Resultaten kommer att redovisas i sex olika 

kategorier. Varje kategori är indelad i respektive yrkesgrupp och betecknas av bokstäverna R 

och P vid citat. Rektorerna har i förekommande fall konsekvent benämnts den första, den 

andra respektive den tredje rektorn. 

5.1 Hur pedagogerna resonerar om begåvade elever 

Enligt en av rektorerna är en begåvad elev någon som klarar av att utmana sig själv i 

förhållande till uppgifter i skolan och i förhållande till ett socialt sätt att vara mot kamrater 

och mot vuxna. Vidare menar denna rektor att en begåvad elev kan ha alla fel på ett matteprov 

men ändå vara en högst begåvad elev. En annan rektor anser att begåvning är en talang eller 

färdighet på något vis, inte vad man kan faktamässigt utan vilken möjlighet eleven har att ta 

till sig någonting. Den tredje rektorn tänker i form av kompetenser istället för begåvning. 

Vidare anser rektorn att alla barn är unika med olika kompetenser, vilka kan vara ett extra 

språk eller att man är mycket duktig i matematik.  
Så begåvning, jag vet inte om man pratar om begåvning eller om man pratar om kompetenser 
istället, vad är det som är unikt med det här barnet så utgår man från det. (R3) 

 

Båda pedagogerna anser att det är svårt att avgöra vilka som är begåvade, men de är överens 

om att begåvade elever har lättare för att lära. Den ena pedagogen anser att svårigheten att 

definiera begåvade elever beror på att det finns många olika slags begåvningar. Bland annat 

nämnde denna pedagog att i sin klass fanns det en elev som pedagogen ansåg var auditivt 

begåvad, då eleven hade svårt att ta till sig det den läste men det som pedagogen berättade om 

fastnade direkt hos eleven. Pedagogen förklarade det som om eleven hade en 

kassettbandspelare i hjärnan. Denna pedagog anser dock att en begåvad elev måste kunna dra 

slutsatser och generalisera, samt kunna omsätta och använda den kunskap den tar del av. Den 

andra pedagogen menar att det är svårt att avgöra vem som är begåvad eftersom det finns 

många omständigheter runt omkring som påverkar hur man är. Dock nämnde pedagogen 

några karaktärsdrag som ansågs utmärka en begåvad elev. 
Begåvad tycker jag att man är när man gör saker och ting med en viss eftertanke [–-] att man har 
en viss fallenhet för det. (P1) 

5.2 Skillnad mellan begåvade elever och särskilt begåvade elever 

En av rektorerna anser att det finns särskilt begåvade elever men tror att det är farligt att 

använda begreppet i skolan då det sätter upp hinder för vad de olika eleverna kan klara av 
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eftersom rektorn menar att alla inte kan nå till denna nivå av särskild begåvning. Denna rektor 

tror att särskilt begåvade personer bara är begåvade inom specifika ämnen men kan ha svårt 

att klara sig i andra situationer. En av de andra rektorerna håller delvis med. 
Jag stöter ju på elever som kan ha jättelätt för matematik men där man inte ser det på de andra 
ämnena. (R2) 

 

Vidare förklarar rektorn att det finns de elever som är allmänt begåvade och som har allmänt 

lätt för det mesta. Den tredje rektorn tänker inte i form av begåvning men menar dock att man 

kan vara mer eller mindre bra på något, det vill säga att man har större eller mindre 

kompetens inom de här områdena.  

 

En av pedagogerna förklarar att hon märker skillnad mellan de begåvade eleverna och de 

särskilt begåvade eleverna.  
Så att väldigt begåvade barn, då menar jag de som har väldigt lätt för det som inte behöver extra 
träning... (P1) 

 

Den andra pedagogen använder inte definitionsbegrepp mellan begåvad och särskilt begåvad, 

då pedagogen anser att ordens värde förlorar sin betydelse om det används för mycket. Vidare 

menar pedagogen att användandet av begreppet särskilt begåvade snarare är en etikett på att 

man är annorlunda. Denna pedagog menar att alla elever har en inre motor och det som 

utmärker de begåvade eleverna är att deras motor sätts igång av sig själv samt att den har varit 

igång länge.  

5.3 Skolans resurser 

Två av rektorerna berättar att skolans resurser används väldigt olika. Den ena rektorn menar 

att en elev med specifika behov ska få det stöd som behövs. Det gäller både elever som ligger 

på en högre nivå än sina klasskamrater samt de som har svårigheter. 
Vi har till exempel barn som har engelska som modersmål till exempel. De kan ju inte börja med 
nybörjarengelska i årskurs tre, då får de engelska på sin nivå redan i årskurs tre men de kan ju 
ligga på en sexas nivå. [–-] Sen kan det ju finnas ett barn som ju inte är så bra på att leka till 
exempel då behöver ju det barnet kanske en extra hand för att inte hamna i konflikter hela tiden 
som hjälper den att hitta liksom rätt fokus. Det kan vara så olika sorters stöd. (R3) 

 

Den andra rektorn menar att olika pedagoger utnyttjar resurserna olika. En del utnyttjar bara 

resurserna i svenska, matte och engelska eftersom de anser att de här ämnena är de viktigaste 

och det är de svagaste eleverna som får hjälp. Andra pedagoger, tyckte rektorn, använde 

resurserna till att utmana alla elever. 
Samtidigt har du ju de lärare som verkligen kan utmana de här och använda specialpedagogerna 
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på rätt sätt och ta ut specialpedagogerna i klassrummet, och ena gången för att stötta upp 
eleverna som har störst behov av hjälp eller stöd i engelska, men likväl nästa gång så tar man in 
för att ta ut de eleverna som blir svårast att ge utmaningar för eftersom de hinner bli klara med 
uppgifterna. [–-] Vi ska utgå ifrån vilka behov eleverna har och inte efter vilka behov de 
svagaste eleverna har. (R1) 

 

Den tredje rektorn är relativt ny som rektor och är därmed inte insatt men berättar att skolans 

resurser läggs på de svaga eleverna och inte de starka. De svaga eleverna, menar rektorn, är de 

som behöver stöttning i vissa ämnen, men främst är det eleverna som har läs- och 

skrivsvårigheter. På skolan finns många elever med invandrarbakgrund som behöver stöttning 

i språket och det läggs mycket fokus på detta. 

 

De båda pedagogerna berättar att eftersom deras klasser är så små har de endast tillgång till 

specialpedagog och inga övriga extra resurser. 
Klassen är väldigt, väldigt liten så jag har specialpedagog, det är vad jag har, jag har ingen som 
helst extra resurs. (P1) 

 

Den ena pedagogen förklarar att pedagogerna på skolan fått svenska-A utbildning. Vidare 

berättar pedagogen att den lilla klassen gör att det finns tid över till de duktiga eleverna och 

att deras arbeten därmed kan följas upp. Den andra pedagogen menar dock att trots att klassen 

är liten finns inte tid att utmana alla elever eftersom de ligger på så olika nivåer. Båda 

pedagogerna berättar att specialpedagogerna används då det finns specifika svårigheter som 

till exempel dyskalkuli samt läs- och skrivsvårigheter.   

5.4 Behov av särskilt stöd 

Alla rektorerna anser att elever med behov av särskilt stöd är de elever som har något 

specifikt problem, som till exempel läs- och skrivsvårigheter. En av rektorerna menar dock att 

det även kan vara de elever som är extra duktiga som är i behov av särskilt stöd. Det kan 

också vara de elever som kommer till Sverige och behöver stöd på sitt modersmål i den 

vanliga undervisningen. En annan av rektorerna menar att det är upp till pedagogen i 

klassrummet att bedöma vem som är i behov av särskilt stöd. Denna rektor anser dock att 

vissa pedagoger gör missbedömningar när det gäller vilka elever som är i behov av särskilt 

stöd.  

Jag tror där är de som fortfarande sysslar med liksom normalfördelningskurvan, att de fem 
sämsta i engelska, de är i behov av särskilt stöd oavsett hur de ligger i förhållande till klass b, 
eller oavsett hur de ligger i förhållande till eleverna jag hade i fjor eller året innan det. Man gör 
en diagnos, jaha här har vi de fem eleverna som ska ha extra stöd i år, det är de fem som 
presterade sämst, tack och lov så ser det ju inte ut så över hela linjen men där finns de som har 
den ingången. (R1) 
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Den tredje rektorn förklarar att efterfrågan av stödresurser är stor på skolan.  

Så det är nog lätt att det blir så att det är de svaga som får, det är där man känner mest behov 
som lärare. Sen får man själv göra någon egen lösning som lärare med de eleverna som är lite 
duktigare än de andra. Så tror jag att lärarna tänker. Så jag tror man ser det lite som en 
lyxproblematik med de duktiga barnen, jag tror det är så i praktiken. (R2) 

 
I den ena pedagogens klass har man dragit gränsen för dem som är i behov av särskilt stöd vid 

dem som har problem med svenska språket. Överlag menar pedagogen att det är de elever 

som har specifika inlärningssvårigheter som är i behov av särskilt stöd. Pedagogen säger dock 

även att de begåvade eleverna har detta behov men att de ofta missas. Den andra pedagogen 

menar att de elever som är i behov av särskilt stöd är de som får hjälp av specialpedagogen. 

Samtidigt menar pedagogen att eftersom klassen är så liten finns det tid att ge alla elever stöd.  

5.5 Åtgärdsprogram 

Alla rektorerna berättar att deras respektive skola använder sig av åtgärdsprogram. Den ena 

rektorn ser det som lärarens skyldighet att möta varje barn, men att det är upp till dem själva 

hur de väljer att göra detta. Rektorn på denna skola är inte involverad i att skriva 

åtgärdsprogram. En annan rektor förklarar att på deras skola använder man sig av en 

elevrådstrappa, vilken man använder sig av oavsett vilka behov som behöver tillfredställas.  
Oavsett vilka kompetenser man pratar om, om man är väldigt högt i matematik eller vad det nu 
är så följer man den här trappan och där kommer man ju in i olika tillfällen. Så först är det ju 
alltid pedagogen i klassen som skriver åtgärdsprogram och IUP. Är det sen något specifikt man 
behöver hjälp med eller så, det kan ju vara både om man är väldigt duktig eller  att man 
behöver extra stöd så kan specialpedagogen också hjälpa till, men läraren skriver 
åtgärdsprogrammet. Och det gör man ju tillsammans med barn och föräldrar också, så de är ju 
med på det. Sen beroende på vad det gäller så kommer ju jag in på nästa steg och kanske några 
andra insatser som socialen osv. Det beror på vad själva problemet är. (R3) 

 

Den tredje rektorn berättar att åtgärdsprogram upprättas för alla elever som har ett behov av 

någon stödinsats. Det är specialpedagogerna och klasslärarna som gör detta tillsammans. Hur 

åtgärdsprogrammen ser ut beror på hur många elever som är i behov av stöd och inom vilket 

ämne eller område de behöver hjälp. Denna rektor berättar att man på denna skola främst 

jobbar med läsförståelse och olika projekt inom detta område eftersom de anser att detta 

område är viktigast.  
Vi anser att det är kanske det viktigaste, naturligtvis gör ju det att där är mindre resurser på visst 
annat stöd, men det är ju den prioriteringsordningen man har i skolan. (R1) 

 

Båda pedagogerna berättar att de använder sig av åtgärdsprogram, den ena menar att de i 

första hand används för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Den andra pedagogen 

berättar att åtgärdsprogram upprättas för alla elever som inte uppnår målen och att det främst 
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är specialpedagogen som skriver dessa. Om eleven inte har rätt till specialpedagog skriver 

läraren åtgärdsprogrammet själv med specialpedagogen som konsult.  

5.6 Åtgärdsprogram åt begåvade elever 

Ingen av rektorerna säger att de har åtgärdsprogram åt de begåvade eleverna på skolan. De 

menar dock alla tre att även de begåvade eleverna har rätt till att utvecklas på sin egen nivå. 

De ger även alla tre exempel på hur man jobbat med de begåvade eleverna på respektive 

skola. En av rektorerna förklarar att man istället för åtgärdsprogram använder IUP:n för att 

sätta högre mål för de begåvade eleverna. Detta, förklarar rektorn, innebär inte att denna elev 

har en extra pedagog eller går iväg, utan de målen arbetar man mot i klassen med samma 

pedagog som de andra eleverna har. Denna rektor berättar även att de har en handlingsplan för 

de elever som har engelska som modersmål och därför läser en speciell kurs i engelska. En 

annan rektor berättar om särskilda insatser som gjorts åt en elev som är särskilt begåvad i 

matematik.  
Och där har vi haft insatser, där är någon lärare som haft egen undervisning med den eleven 
under vissa perioder, vi har varit lite grann och fiskat på högskolan och sett om man kunde få hit 
någon, kanske någon timme i veckan eller någonting i den stilen. Vi har haft diskussioner med 
föräldrarna om att eleven skulle upp till vår högstadieskola för undervisning där, men vi har inte 
hittat ett bra sätt på grund av sociala svårigheter, så har vi haft svårt för det, men vi har tittat på 
de möjligheterna.(R1) 

 

När den tredje rektorn efterlyste information om hur lärarna jobbade med särskilt begåvade 

barn och om skolan hade några särskilt begåvade elever hördes inget från lärarna. Rektorn 

menade att detta kanske beror på att de inte ser eleverna som särskilt begåvade utan bara att 

de jobbar bra. Den enda specialkonstruktion som den tredje rektorn känner till är att eleverna 

som är duktiga går upp och läser med årskursen ovan.  
Det är en liten skola här så det är en lätt konstruktion så som de har gjort att släppa upp dem en 
årskurs. Sen är det ju inte säkert att det stimulerar tillräckligt.(R2) 

 

Pedagogerna nämner även att de inte har åtgärdsprogram åt de begåvade eleverna, men att de 

försökt utmana de här eleverna på olika sätt. Den ena pedagogen berättar att de i klassen 

skapar egna mål med hjälp av kursmålen och kursplanen, men att de duktiga eleverna har ett 

högre strävansmål. Pedagogen försöker även utmana de duktiga eleverna genom 

frågeställningar och genom att låta dem jobba med problemlösningar. Om pedagogen märker 

att eleverna jobbar med något de redan kan, får de jobba vidare i sin egen takt så de inte ska 

bli utsatta för upprepning. Pedagogen är dock noga med att följa upp det som eleverna jobbat 

med. Den andra pedagogen menar att de begåvade eleverna i klassen inte får den utmaning de 
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behöver. 

…de barnen i klassrummet som är begåvade, som har lätt för det, får ta mycket stryk i denna 
klassrumssituationen. De får inte sina behov tillgodosedda, de blir inte utmanade att kunna gå 
vidare ytterligare, ytterligare [–-] för att jag är hela tiden ensam att se till att vi hela tiden har alla 
något så när med oss. Och jag vet att ska jag göra något arbete med barnen så får jag kanske 
göra tre, fyra, fem olika varianter för att kunna tillgodose allas behov, möta varje elev där den 
befinner sig. (P1) 

 

Den andra pedagogen berättar även att det tre dagar i veckan erbjuds läxstund och där händer 

det att de eleverna som är begåvade i klassen stannar kvar och då blir de erbjudna att fördjupa 

sig. Pedagogen tror att det är lätt som lärare att falla i gropen där man låter eleverna jobba 

med något annat ämne när de är klara med sina uppgifter istället för att erbjuda dem mer 

stimuli kring det område de är duktiga på. Pedagogen har gjort fördjupningsuppgifter inom 

olika områden där svårigheterna och nivån hela tiden höjs. De här uppgifterna är inte 

konstruerade för att tiden ska gå utan för att vidareutveckla och utmana de begåvade eleverna. 
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6 Analys 

I denna del analyseras resultatet av datainsamlingen i förhållande till de teorier som redovisats 

i kapitel tre.  

6.1 Pedagogernas sätt att resonera om och identifiering av begåvade elever 

 Sternbergs och Zhangs implicita teori om begåvning, The Pentagonal Implicit Theory of 

Giftedness, som introducerats i avsnitt 3 syftar till att upptäcka och kategorisera om vad 

människor anser det är som gör en individ särskilt begåvad. Enligt teorin måste man uppnå 

fem kriterier för att anses vara särskilt begåvad. I analysen bortser vi från bevisningskriteriet 

och produktivitetskriteriet.  

 

Inledningsvis kan man konstatera att ingen av respondenterna angav någon typ av referensram 

som anknyter till teori eller någon sorts checklista när de diskuterade vad som kännetecknar 

en begåvad elev. Detta innebär inte att man bortser från att identifiera elever som har särskilda 

färdigheter i sitt dagliga arbete. Vi drar dock slutsatsen att någon systematisk identifikation 

inte sker och att något enhetligt arbetssätt mellan olika skolor, eller ens inom samma skola, 

finns. 

 

Samtliga respondenter talar om elever som är särskilt duktiga i ett eller flera ämnen när de ska 

beskriva en begåvad elev. Detta möter väl det kriterium som Sternberg och Zhang benämner 

excellenskriteriet. Av intervjuerna framgår också att en begåvad elev är inte bara duktig i ett 

eller flera ämnen utan detta kompletteras med andra egenskaper. Exempel på sådana 

egenskaper som framkom är att man måste kunna dra slutsatser och generalisera samt omsätta 

kunskaperna i praktiken, man gör saker med viss eftertanke samt att man har en inre motor. 

Dessa svar anknyter väl till raritetskriteriet som innebär att individen måste ha en hög nivå av 

utmärkande egenskaper som är sällsynt i förhållande till sin omgivning. Värderingskriteriet, 

som är det femte kriteriet i teorin, innebär att individen måste visa sin förmåga inom ett 

område som är eller kan komma att bli värdesatt av samhället. Respondenternas svar anknyter 

inte direkt till detta synsätt. Emellertid framkom att elever som saknar social förmåga anses 

vara mindre begåvade än de som har denna förmåga, vilket anknyter till det nyttoperspektiv 

som värderingskriteriet innebär. 
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6.2 Särskilt stöd till begåvade elever 

Enligt Vygotskijs utvecklingsteori, Zone of Proximal Development, som Rieber och Carton 

(1993) förklarar, är det undervisningen som leder utvecklingen framåt och därför är en god 

pedagogik alltid inriktad mot elevens framtida utveckling. Teorin anger att kognitiv 

utveckling alltid är en social process d.v.s. ett samspel mellan individen och den omgivning 

som finns inom den proximala utvecklingszonen.  

 
Samtliga rektorer anser att särskilt begåvade elever har rätt till att utvecklas på sin egen nivå. 

En rektor redovisar hur skolan har gått tillväga för att stödja en elev som är särskilt begåvad i 

matematik, där eleven bland annat har haft egen undervisning. Skolan har även försökt få en 

mentor till eleven från högskolan. En annan rektor nämnde att en av deras särskilt begåvade 

elever läser med en högre årskurs. De här tillvägagångssätten stämmer bra överens med 

Vygotskijs utvecklingsteori då eleverna får jobba med någon som både har större kunskap och 

kompetens än de själva har och därför har större möjlighet att nå sina potentiella 

utvecklingsnivåer. Den tredje rektorn beskrev att de särskilt begåvade eleverna på deras skola 

fick högre mål att jobba mot, men att de arbetade mot de här i klassrummet med samma 

pedagog som de andra eleverna hade. Eleverna blir på så vis utmanade men får inte 

möjligheten att delta i den sociala process, vilken Vygotskij menar är källan till kognitiv 

utveckling, där de arbetar med en individ som är starkare än sig själv. 

 

Pedagogerna undervisade i små klasser, på grund av detta hade de inte tillgång till extra 

resurser. Båda pedagogerna erbjöd de särskilt begåvade eleverna i sina klasser olika former av 

extra uppgifter att jobba med. Den ena pedagogen förklarade även att hon lät de särskilt 

begåvade eleverna jobba i sin egen takt. Denna pedagog ansåg sig ha tid att tillgodose alla 

elevernas behov samt kunna följa upp de särskilt begåvade elevernas extra uppgifter. Enligt 

Vygotskijs utvecklingsteori bör undervisningen vara ett samarbete mellan lärare och elev där 

de ömsesidigt påverkar varandra och där det är eleven som spelar huvudrollen, i detta 

samarbete ska även både lärare och elev tillföra kreativitet och aktivitet. I den 

undervisningsform som pedagogerna beskriver framgår det inte att detta samspel finns då det 

främst är eleven som står för aktiviteten medan det i huvudsak är läraren som står för 

kreativiteten.  
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En av pedagogerna ansåg att de särskilt begåvade eleverna i klassen inte fick sina behov 

tillgodosedda. Pedagogen känner att det inte finns tid att utmana de särskilt begåvade eleverna 

och erkänner att de därför inte får möjlighet att vidareutvecklas. Vygotskij menar att en elevs 

kompetens dels ska ses utifrån de kognitiva processer som redan ägt rum och dels utifrån 

elevens potential till vidare utveckling. Om pedagogen inte har tid att tillgodose alla elevernas 

behov får eleverna inte möjligheten att nå sin potentiella utvecklingsnivå. 

 

Teorin om den proximala utvecklingszonen erbjuder en möjlighet att identifiera samtliga 

personer i barnets miljö som kan bidra till barnets fortsatta utveckling. Ett antal exempel på 

sådan identifiering framkom i intervjuerna där det diskuterades försök att flytta upp en klass, 

nyttja resurser från högre skola samt allokera särskild resurs för visst ämne. Någon diskussion 

som innefattade barnets totala miljö inom och utom skolan där exempelvis elever från högre 

årskurs, föräldrar eller syskon ingår fördes inte. 
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7 Diskussion  

I denna del diskuteras resultatet. I diskussionen har vi utgått ifrån vårt syfte, att analysera och 

diskutera huruvida de begåvade barnen identifieras och stimuleras till sin fulla potential i 

dagens skola. Diskussionen av resultatet kommer att vara indelad i de kategorier som vi 

använt oss av i resultatdelen. I denna del presenteras även vår metoddiskussion. 

7.1 Sätt att resonera om begåvade elever 

I Sternberg (2004) beskrivs sex olika profiler av begåvade elever, vilka är den framgångsrike, 

den utmanande, icke accepterande, avhopparen, den dubbelmärkta samt den självstyrande och 

oberoende. Att det finns olika profiler och tolkningar på vad begåvning är styrktes av 

respondenterna under intervjuerna där det framkom många olika tolkningar på vad det innebär 

att vara begåvad. Att respondenterna tyckte det var svårt att uttrycka vad som kännetecknar en 

begåvad elev kan ha sin grund i att begreppet är svårdefinierat, vilket i sin tur leder till en 

känsla av att det inte finns något rätt eller fel svar. I många av de tolkningar som gavs nämnde 

respondenterna kriterier som ansluter till de kriterier som måste uppnås för att en individ ska 

anses vara begåvad enligt Sternberg och Zhangs implicita teori om begåvning som tas upp i 

Sternberg (2004).  

 

Ingen av respondenterna ansåg att de begåvade behövde ha en hög intelligens, d.v.s. ha högt 

IQ. I Wallace och Eriksson (2006) får man ta del av äldre och nyare synsätt på vad definition 

av vad begåvning är. Enligt författarna var begåvning, i de äldre synsätten, det samma som ett 

högt IQ, något som var oföränderligt och därmed inte kunde läras. I motsats till de här, anser 

författarna att i de nyare synsätten ses begåvning som något som både är utvecklingsbart och 

processorienterat. Sternberg (2004) styrker också detta då han hävdar att begåvning är mer än 

bara ett högt IQ. Författaren menar även att begåvade inte behöver vara lika då alla är olika 

individer med egna personligheter samt att miljön spelar stor roll för att den begåvade eleven 

ska kunna uppnå sin fulla potential. Det faktum att ingen av respondenterna kopplar 

begåvning till högt IQ skulle kunna tyda på att detta äldre synsätt inte längre är vägledande. 

Det är emellertid mer oklart vad som ersatt detta synsätt. Kan det vara så att bristen på klar 

definition och mätbarhet kan leda till att andra ”mätbara” beteenden, som t.ex. särskilt duktig i 

visst ämne, blir styrande?  
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En av respondenterna tyckte det var svårt att identifiera begåvade elever då det fanns många 

olika slags begåvningar och ansåg att det berodde på omständigheterna runt omkring eleven. 

Holmsten (2002) menar att människan påverkas av sin omgivning men även att människan 

själv kan påverka sin omgivning. Vidare menar författaren att förändringarna som sker i 

omgivningen påverkar människan men även tvärtom. Om inte de begåvade eleverna blir rätt 

stimulerade i den miljö de befinner sig i löper de risk att inte bli upptäckta. I Sternberg och 

Zhangs implicita teori om begåvning, som framställs i Sternberg (2004), beskrivs det att 

begåvade individer anses vara begåvade i förhållande till sin omgivning, det vill säga att om 

inte omgivningen anser att man är begåvad så är man inte det. Klarar den inte upptäckte 

begåvningen sig bra själv, eller kan det finnas en risk att eleverna mister tron på sin egen 

begåvning? 

7.2 Skillnad mellan begåvade elever och särskilt begåvade elever 

Flertalet respondenter ville inte använda sig av uttrycket särskilt begåvad, dock medgav de att 

det fanns de elever som hade en större begåvning inom olika områden. Någon av 

respondenterna ansåg att begreppet särskilt begåvad lät negativt och var svårtolkat, men även 

att de inte ville använda sig av uttrycket eftersom de inte ville placera eleverna i fack. I 

skolans värld ses det som en självklarhet att eleverna inte ska delas in i fack men om en 

jämförelse görs med samhället utanför skolan blir diskussionen helt annorlunda. Om en 

människa är duktig inom till exempel sport eller musik anses det vara en självklarhet att denna 

person utövar denna. Det framgår inte av intervjuerna att det inte skulle finnas något behov av 

att kategorisera eleverna. Man skulle kunna tolka det som att det anses politiskt laddat att 

diskutera i dessa termer. Sternberg och Zhang anger som ett av kriterierna för begåvning 

värderingskriteriet som innebär att för att en individ ska anses vara begåvad måste individen 

visa sin överlägsna förmåga inom ett område som är värdesatt av samhället. Innebär detta att 

det är lättare att identifiera begåvningar inom t.ex. sport och musik även i skolan? 

 

 

Respondenterna nämnde inte många av de profiler på begåvade elever som togs upp i 

litteraturdelen. Det de sa var dock att de ansåg att särskilt begåvade elever främst bara var det 

inom ett ämne eller att särskilt begåvade elever ansågs vara annorlunda eller sakna vissa 

sociala färdigheter. Att begåvade elever kan ha sociala svårigheter är något som Sternberg 

(2004) beskriver kan kännetecknas bland vissa profiler av de begåvade eleverna. De begåvade 

eleverna respondenterna mest pratade om var de som var allmänt begåvade inom många 
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ämnen. Att exempel på bland annat dold begåvning eller begåvade elever som är utagerande 

inte nämndes behöver inte bero på att respondenterna inte ser de här eleverna som begåvade. 

Möjliga förklaringar kan vara att respondenterna inte, i första hand, tänkte på dessa kategorier 

i intervjusituationen, eller att de aldrig stött på begåvade elever med den här profilen. 

Europarådet (1994) rekommenderade att pedagoger bör få information samt utbildning om 

hur man identifierar särskilt begåvade elever och på bästa sätt hjälper dem att vidareutvecklas. 

Har alla pedagoger i skolan den kunskap som är önskvärd? 

 

7.3 Skolans resurser 
Samtliga respondenter svarade att resurserna främst lades på de elever som hade läs- och 

skrivsvårigheter. Vi tolkar detta som att respondenterna menar att det viktigaste i dagens skola 

är att alla elever ska uppnå målen för godkännande enligt Lpo94, och när de inte klarar detta 

sätts resurser in. Självklart är målen från Lpo 94 (Skolverket, 2006) viktiga, men en begåvad 

elev borde självfallet ha andra mål än sina klasskamrater. I Lpo94 står det att undervisningen 

ska anpassas efter varje elev. De tar även upp att 
 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar 
och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. (Skolverket, 2006,s.4) 

 

En rektor betonar den stora efterfrågan av stödresurser, vilket leder till att de flesta lärare 

väljer att ge resurserna åt de svaga eleverna och ser därmed de begåvade eleverna som ett 

lyxproblem. Det är förståeligt att resurserna läggs på de elever som är i behov av särskilt stöd 

och som inte uppnår målen, men samtidigt kom Europarådet (1994) fram till att utbildning är 

en rättighet och ska i tänkbaraste mån individanpassas. 

 

Engström (2007) betonar att det finns en oriktig bild av att begåvade elever klarar sig själva i 

skolan och därmed inte behöver något särskilt stöd. Författaren refererar till en schweizisk 

studie där det visas att begåvade elever måste få samma stöd och bekräftelse som alla andra 

elever. Respondenternas svar kan tolkas som att de anser att det är viktigare att de svaga 

eleverna uppnår målen än att de begåvade eleverna vidareutvecklas och utmanas. Om de 

begåvade eleverna inte får den utmaning de behöver kan det möjligen leda till 

understimulering, vilket i sin tur kan leda till andra problem till exempel att de blir 

utagerande. Jällhage (2003) hänvisar till Edfeldt som menar att begåvade elever som inte får 

stöd och därmed inte sina behov tillgodosedda istället blir utagerande. 
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Diskussionen leder till frågan om huruvida skolans resurser är dimensionerade för att ge alla 

individer optimalt stöd för att nå sina egna mål, eller om de är dimensionerade för att nå 

läroplanens grundläggande mål för alla elever. 
 

7.4 Behov av särskilt stöd 
Larsson-Swärd (1999) menar att ”under senare tid har begreppet ”särskilda behov” kommit att 

betecknas ”behov av särskilt stöd” genom synsättet att alla barn är i behov av ”särskilt stöd” 

för att få sina behov tillgodosedda (s.9).” Skollagen (1985) nämner att omtanke ska visas mot 

elever i behov av särskilt stöd men det nämns inte vilka de här eleverna är. En möjlig tolkning 

är att begåvade elever även behöver få sina behov tillgodosedda och är i behov av särskilt 

stöd. Alla respondenterna ansåg emellertid att elever med behov av särskilt stöd är de elever 

som har något specifikt problem, som till exempel läs- och skrivsvårigheter. Denna definition 

av behov av särskilt stöd innefattar inte begåvade elever. Detta innebär inte nödvändigtvis att 

inte begåvade eller duktiga elever får stöd på olika sätt, emellertid identifieras de inte 

systematiskt utifrån särskilda behov. Två respondenter menade att det finns begåvade elever 

som behöver utmaning men en av dem sa att de här eleverna tyvärr ofta missas. Jällhage 

(2003) menar att kritikerna länge varit negativa mot en satsning på de begåvade eleverna då 

de, enligt Jällhage, anser att det skulle skapa orättvisa förutsättningar inom skolan. Det vill 

säga, menar författaren, att de tror att de svagpresterande eleverna kommer att få det sämre. 

Som tidigare nämnts är vår avsikt med denna studie inte att ta stödet från de svaga eleverna 

utan snarare att även de begåvade eleverna ska få det stöd de behöver. En av de profiler 

Sternberg (2004) beskriver är avhopparen som känner sig avvisad och förbisedd av vuxna och 

skolan då han/hon inte blivit upptäckt och således inte fått uppmuntran för sin begåvning.  Det 

är självklart svårt och resurskrävande att tillfredställa alla elever samtidigt men har samhället 

råd att inte säkerställa att alla begåvningar utvecklas till sin fulla potential? 

7.5 Åtgärdsprogram  

Enligt resultatet framgick det att samtliga respondenter använder sig av åtgärdsprogram, 

främst för de elever som har läs- och skrivsvårigheter eller de elever som inte uppnår målen. 

Det är logiskt att de använder sig av åtgärdsprogram i de här fallen eftersom de, som tidigare 

diskuterats, anser att elever med svårigheter är i större behov av stöd. Asp-Onsjö (2006) 

menar att åtgärdsprogram ska upprättas åt alla elever som behöver någon form av särskilda 

stödåtgärder. Larsson-Swärd (1999) menar att åtgärdsprogram kan skapas för alla elever och 

att huvudpunkten är att följa den enskilda elevens framgång inom olika områden. Författaren 
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fortsätter med att poängtera att det är elevens behov som är i centrum då det bestäms vilka 

ingripanden som ska göras.  

 

Järpsten och Stadler (1996) menar att om man på skolorna har kända rutiner för hur 

åtgärdsprogram upprättas så underlättas arbetet. De påpekar även vikten av att rutinerna ska 

vara väl inarbetade och att man inom arbetsplatsen bör använda sig av samma metoder och 

system vid upprättandet av åtgärdsprogram. Endast en av rektorerna nämner att han inte är 

involverad i att skriva åtgärdsprogram, detta avvikande svar kan dock bero på att denna 

respondent var relativt ny som rektor.  

7.6 Åtgärdsprogram för begåvade elever 

Trots att ingen av respondenterna nämnde att de skapade åtgärdsprogram för de begåvade 

eleverna ger intervjusvaren exempel på hur skolorna och pedagogerna på olika vis försöker 

stödja samt utmana de begåvade eleverna.  

 

En rektor menade att det på skolan fanns elever som till exempel läste matematik med högre 

årskurser då de var begåvade i detta ämne. Denna metod stämmer överens med Vygotskijs 

utvecklingsteori, då Vygotskij, enligt Rieber och Carton (1993), menar att eleverna utvecklas 

genom att arbeta med någon som har större kunskap och kompetens än sig själv.  Rektorn 

menade dock att det inte är säkert att det stimulerar tillräckligt att bara låta de begåvade 

eleverna gå upp en årskurs. Både Persson (1997) och Thomson (2006) nämner liknande 

strategier för hur man underlättar undervisningen för begåvade elever. Det tar även upp 

accelererande uppgifter, vilket kan innebära att eleverna jobbar i ett snabbare tempo inom 

klassen. Persson (1997) tillägger att accelererande uppgifter för de begåvade eleverna kräver 

lika mycket planering och målinriktning som de övriga elevernas uppgifter. Accelererande 

uppgifter är något som båda pedagogerna nämner att de använder sig av för att utmana de 

begåvade eleverna. Vygotskij menar, enligt Rieber och Carton (1993), att början till kognitiv 

utveckling alltid är en social process. Detta anknyter väl till att pedagogerna utmanar de 

begåvade eleverna i klassrummet eftersom de begåvade eleverna då även får ta del av det 

sociala samspel som utspelar sig i denna miljö. 

 

En annan rektor berättade om särskilda insatser som gjorts åt en elev som var särskilt begåvad 

i matematik. Där hade de bland annat diskuterat att flytta upp eleven en årskurs och att 

eventuellt använda sig av någon på högskolan som mentor. Både Persson (1997) och 
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Thomson (2006) nämner möjligheten av att hitta lösningar utanför skolan. Som exempel ger 

författarna förslag om mentorer som de begåvade eleverna kan få hjälp av regelbundet. 

Mentorerna kan vara föräldrar, äldre elever samt personal från högre skolnivå. Ett annat 

exempel är att de begåvade eleverna deltar i extra kurser som kan genomföras på helger eller 

under lov. Denna typ av kreativa lösningar som respondentens svar indikerar pekar på 

behovet av att hitta lösningar utanför klassen eller skolan. Finns de strukturer som säkerställer 

att sådana lösningar kan genomföras? 

 

Den tredje av rektorerna nämnde att de upprättat en handlingsplan åt en grupp elever som gick 

en särskild engelskkurs, vilket kan kopplas samman med det Carlström och Lindholm (1988) 

menar, det vill säga att ett åtgärdsprogram inte nödvändigtvis behöver innefatta bara en elev 

utan kan likväl avse en större grupp eller en hel klass.  

 

Pedagogerna förklarade olika metoder som de använder sig av för att utmana de begåvade 

eleverna samt påpekade att det är viktigt att eleverna inte ska behöva upprepa det de redan 

kan. Wahlström (1995) menar att om de begåvade eleverna jämt får repetera det de redan kan 

så kan detta leda till dåliga studievanor, det vill säga att de blir lata eftersom de anser att 

uppgifterna de får är för lätta vilket även kan leda till tristess. Respondenternas uppfattning att 

de begåvade eleverna ska få arbeta i sin egen takt ligger väl i linje med detta synsätt. Ett 

exempel på de metoder som används för att utmana de begåvade eleverna var att en av 

pedagogerna hade skapat fördjupningsuppgifter åt de begåvade eleverna i sin klass, samt att 

det gjordes många olika planeringar för att utmana eleverna på deras egen nivå. Wahlström 

(1995) menar att det viktigaste inte är att de begåvade eleverna ska ha en snabbare studietakt 

utan att det är viktigare för de här eleverna att fördjupa sig. På detta vis kan hela klassen 

arbeta med samma tema eller projekt men att det finns olika nivåer på arbetet. Att 

pedagogerna använde sig av olika metoder för att stimulera de begåvade eleverna visar att de 

var medvetna om de här elevernas behov. Vygotskij menade, enligt Rieber och Carton (1993), 

att det krävs att läraren väl känner till sina elever och miljön i klassrummet samt även att 

läraren bör ha kunskap om hur man kan leda barnets kognitiva processer framåt för att 

eleverna vidare ska kunna utvecklas. 

7.7 Metoddiskussion 

Innan intervjutillfällena genomförde vi en pilotintervju, vilket vi upptäckte var av stor vikt. 

Bell (2006) hävdar att med hjälp av en pilotstudie kan frågorna testas och på så sätt får man 
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bättre insikt om vilka frågor som fungerar bäst i förhållande till ens syfte. Genom 

pilotintervjun kunde vi fastställa att frågorna var relevanta och fick samtidigt kännedom om 

hur lång tid intervjuerna skulle ta.     

 

När det gäller vårt val av metod, det vill säga semistrukturerade intervjuer, anser vi att detta 

var det bästa sättet för att få fram den information som vi behövde i förhållande till den 

tidsram som vi fått utsatt. Denscombe (2000) pekar på att i genomförandet av undersökningar 

bör frågan ställas om det verkligen behövs den typ av detaljerad information som intervjuer 

ger, samt om det är förnuftigt att förlita sig på information som samlats in från ett så pass litet 

antal informanter. Eftersom vi ville ta reda på hur några pedagoger identifierar och arbetar 

med de begåvade eleverna, anser vi att det var väsentligt att intervjua dem. Vi har dock varit 

försiktiga med den information som de gav oss, eftersom detta är en småskalig studie och 

därmed inte nödvändigtvis ger en rättvis bild av hur skolor generellt bemöter begåvade elever. 

För att få fram ett mer rättvist resultat i vår undersökning, hade det krävts att vi intervjuade 

fler personer från flera olika skolor.  

 

Vi är nöjda med vårt val att använda oss av bandspelare eftersom vi anser att det hade varit 

svårt att hinna anteckna allt som sades samt att vi kunde lyssna av ljudupptagningen många 

gånger för att få korrekta citat. Margot (1991) menar att de flesta intervjupersoner godkänner 

att bli inspelade då de har fått reda på syftet med undersökningen. En intervjuperson ville inte 

bli inspelad vilket vi respekterade och skrev därmed för hand. Under detta intervjutillfälle 

gick vi även igenom svaren med respondenten så att missförstånd inte skulle uppstå. Ejvegård 

(2003) påpekar att det är viktigt att låta intervjupersonen kontrollera sina svar så att 

missuppfattningar inte förekommer. Eftersom en av respondenterna avböjde att bli inspelad 

kunde inte några citat från denna intervjuperson förekomma i resultatdelen.  

7.8 Tillämpning  

Under studiens gång har vi fått en större kännedom om hur man kan definiera begåvade elever 

och vad som kan känneteckna dem. Fördelen med arbetet är att vi har fått insikt i svårigheten 

att erbjuda alla elever stöd i förhållande till deras individuella mål, vilket vi tror leder till mer 

reflektion i vår framtida yrkesroll gällande varje individuell elev. Vidare menar vi att man ska 

vara försiktig med att placera elever med svårigheter i olika fack då det kan vara många olika 

aspekter som spelar in i elevens beteende, exempelvis kan en utagerande elev mycket väl vara 

en understimulerad begåvad elev. Innan studien genomfördes trodde vi inte att respondenterna 
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skulle vara så medvetna om de begåvade eleverna och de speciella behov de har i skolan 

Genom respondenternas svar har vi fått lärdom om att det finns begåvade elever i skolorna, att 

deras behov är känt samt att man på olika vis försöker stödja och utmana dem.  

7.9 Fortsatt forskning 

I denna studie har vi undersökt några pedagogers uppfattning om begåvade elever i årskurs 1-

6 identifieras och vilket stöd de i så fall får. Förslag på fortsatt forskning är bland annat: hur 

de begåvade eleverna uppfattar sin skolgång, anser de att de får det stöd i skolan som de 

behöver samt hur uppfattar de begåvade eleverna att de får stöd i skolan i jämförelse med sina 

klasskamrater. 
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8 Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om ett antal pedagoger för elever i årskurs 1-6 har den 

medvetenhet och de möjligheter som krävs för att kunna identifiera de begåvade eleverna och 

ge dem det stöd de har rätt till för att kunna utvecklas efter sin förmåga. Utifrån syftet kom vi 

fram till följande problemformuleringar: Vad anser respektive respondent vara en begåvad 

elev? Vad är respondenternas attityd till att begåvade elever får särskilt stöd? 

 

I litteraturgenomgången presenterades olika författares och forskares uppfattningar och 

tolkningar, dels om definitionen av begåvning och dels om hur man bäst bemöter och 

undervisar begåvade elever. Det redovisades även om och hur styrdokumenten belyser 

begåvade elever. 

 

Undersökningen är i kvalitativ form och som metod för datainsamlingen användes 

semistrukturerade intervjuer. Tre rektorer och två pedagoger intervjuades på tre olika skolor 

inom samma kommun. Ljudupptagning användes vid samtliga intervjutillfällen utom ett. 

 

Resultatet av undersökningen visar på att alla respondenter är medvetna om att det finns 

begåvade elever, men samtliga ansåg att de var svåra att definiera. Vissa respondenter ville 

inte använda sig av begreppet särskilt begåvad då de ansåg att det var ett negativt laddat 

uttryck. Resultatet visar även att trots att inga åtgärdsprogram finns för de begåvade eleverna 

försöker respektive skola och pedagog ge de begåvade eleverna stöd genom att utmana dem 

på olika sätt samt låta dem utvecklas på sin egen nivå. Exempel på stöd som gavs var bland 

annat att man lät de begåvade eleverna läsa vissa ämnen med en högre årskurs, man skapade 

fördjupningsuppgifter åt eleverna samt skapade speciella kurser för att bemöta dem på den 

nivå de låg. Rieber och Carton (1993) menar att enligt Vygotskij är det undervisningen som 

leder utvecklingen framåt och därför är en god pedagogik alltid inriktad mot elevens framtida 

utveckling. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej 

 Efter överenskommelse via mejl skickar vi nu skriftlig information om vår studie. 

 Syftet med vår studie är att undersöka om begåvade elever får något stöd i dagens skola och 
vilket stöd de i så fall får. Sammanlagt kommer vi att besöka 3 skolor inom samma kommun. 
Intervjun beräknas ta ca 30-40 minuter. 

 Under vår undersökning kommer vi att följa och ta hänsyn till Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets principer. Vilka är: 

• Informationskravet som innebär att forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet som innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet som innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål. 

  

Om det är möjligt och vi får ert samtycker skulle vi under intervjun vilja använda oss av 
bandinspelning, detta för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna återberätta det som sägs. 
Efter det att undersökningen är avslutad kommer inspelningarna att förstöras. Vi bifogar våra 
telefonnummer om förhinder vid intervjutillfället skulle uppstå. 

 

Tack på förhand! 

 Med vänliga hälsningar 

 Josefin Andersson och Gustav Kjellqvist 

0730-57 16 00              0763-46 11 43 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Vad är er/din definition av begåvning? 

Vad är er/din definition av särskild begåvning? 

Vilka elever anser ni vara i behov av särskilt stöd? 

Vilket stöd får de särskilt begåvade eleverna på er skola? 

Vilka handlingsplaner/åtgärdsprogram har ni för eleverna på er skola? 

Har skolan några handlingsplaner/åtgärdsprogram för särskilt begåvade elever? 
 

 
 

 

 

 

 

 


