
  

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Lärarutbildningen  

Lärarprogrammet  

 

 
 
 
 
 

Alla elever har särskilda behov 

En kvalitativ studie med fokus på lärares upplevelser av att 

motivera elever med hög potential 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete Lärarprogrammet 

Slutseminarium 2009-09-17 

Författare: Jessica Clarin    

Handledare: Jette Trolle-Schultz Jensen & Ole Olsen 

Examinator: Anders Nelson 



 

ALLA ELEVER HAR SÄRSKILDA BEHOV 

En kvalitativ studie med fokus på lärares upplevelser av att motivera elever med hög potential 

 

 ALL PUPILS WITH SPECIAL NEEDS 

A Qualitative Survey with a Focus on Teachers’ Experiences to Justify Pupils with High 

Potential 
 

 

  Jessica Clarin 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildningen AUO 

 

SAMMANDRAG 

 

Alla elever i dagens skola, oberoende av inlärningskapacitet, skall ges likvärdiga möjligheter 

till progressivitet av befintliga kunskaper i det egna lärandet. Iakttagelser under bland annat 

VFU indikerade en problematik i enskilda lärares förmåga till att förse samtliga elever med 

kunskapsmässiga utmaningar. En förbigången elevgrupp utgjordes här av klassens snabba 

inlärare; elever med hög potential. Syftet med undersökningen har varit att ur ett 

lärarperspektiv, söka reda på fungerande arbetsmetoder för att nå och tillgodose samtliga 

elevers kunskapsmässiga behov i undervisningen. För att belysa aspekter, specifika ur 

yrkesverksamma lärares synvinkel, valdes en kvalitativ intervjumetod av semistrukturerad art 

för undersökningen. Undersökningens resultat baseras på en sammanställning av den 

information som erhölls under intervjuerna av fyra medverkande lärare. Resultatets utfall 

pekar på ett aktivt engagemang i arbetet med en individanpassad undervisning. Här framgår 

elevantalets påverkan på den individuella undervisningen, samt betydelsen av tillgång på 

aktuella läromedel, elevinflytande, samt alternativa studiemöjligheter och vikten av att utgå 

från IUP. 
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1. Inledning  

En betydande del av min studietid har ägnats åt att tolka styrdokumenten (Skolverket 2006). 

Jag har således informerats om och tagit del av dess föreskrivna riktlinjer beträffande lärarens 

uppdrag, som bland annat innebär att ”organisera och genomföra arbetet så att eleven 

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga” (Skolverket 2006:12). Riktlinjerna gäller således för samtliga elever i svensk 

grundskola. Styrdokumenten förespråkar dessutom att 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Skolverket 2006:4). 

I citatet ovan framgår ett tydligt budskap om samtliga elevers rättighet till en individanpassad 

undervisning, som dessutom ska utgå ifrån och eftersträva en vidareutveckling av befintliga 

kunskaper. 

Två teoretiker som kommit att prägla den svenska skolvärlden under de senaste decennierna 

är i kronologisk följd den schweiziske biologen och psykologen Jean Piaget (1896-1980) och 

på senare tid, den sovjetiske pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934). Inger Enkvist (2002) 

redogör kortfattat för införlivandet av Piagets teorier, samt vad för konsekvenser den svenska 

tolkningen av dessa inneburit för svensk skolundervisning. Piagets teorier inspirerade skolan 

främst under 70-talet. En central tanke i Piagets teorier är att barnet ska inhämta kunskaper då 

det är moget för det. För skolans del har detta synsätt inneburit en kollektivisering av lärandet, 

med nivellering som resultat. Konsekvensen i samband med utövandet av kollektiv 

undervisning i en skolklass, som representeras av lika många förmågor som kunskapsnivåer 

leder till en uteblivenhet av intellektuell utmaningen för den enskilda individen (Enkvist 

2002:21). 

Ivar Bråten (1998:105) redogör för Vygotskijs utvecklingsteorier och dess betydelser för 

pedagogiken. Vygotskijs teorier utgår ifrån att lärandet är en individuellt betingad företeelse, 

samt att eleven lär och utvecklas efter nya utmaningar i lärosituationer. Centralt för 

Vygotskijs teorier är betydelsen av individens delaktighet i socialt samspel, samt att den 

intellektuella utmaningen bör befinna sig lite över individens befintliga kunskapsnivå. Dessa 

faktorer betraktas här som direkt avgörande vad gäller möjlighet till progression av sociala 

och kunskapsmässiga färdigheter hos den enskilda individen. Vygotskijs teorier har legat till 

grund för bildandet av rådande styrdokument, Lpo94, vars mål och riktlinjer eftersträvar och 

kräver en individanpassad undervisning (Enkvist 2002:15). 

Under min tid som student har jag bland annat tagit del av teorier och stödåtgärder som lyfts 

fram till förmån för elever med inlärningssvårigheter. Omfattande forskning har också ägnats 

åt att förbättra denna grupps inlärnings- och skolsituation. Bengt Persson (2007:151) påpekar 

att grundskoleelevers behov av specialpedagogiskt stöd ungefär avser var sjätte elev i 

grundskolan. Trots att många elever fortfarande är i behov av specialpedagogiska stödresurser 

under grundskolans senare år, det vill säga i årskurs 6 – 9, tillskrivs flest åtgärder till elever i 

åldersgruppen 11-12 år. De kvarstående behoven av specialpedagogiskt stöd, utgör en mer 

eller mindre uttalad problematik, eftersom det ofta innebär fler resurser än vad som finns 

tillgängligt hos en och samma lärare under en lektion (Ibid.). Min erfarenhet från VFU är att i 

de klasser, där upp till en fjärdedel utgörs av elever med fastställda diagnoser, händer att 

läraren nödgas ägna över halva lektionen åt att bland annat få dem att varva ner och öppna 

sina läroböcker. Jag har därigenom uppmärksammat lärares engagemang i att tillgodose denna 
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elevgrupps skilda behov således riskerar ske på bekostnad av övriga elevers möjligheter till 

vidare kunskapsutveckling. 

1.1 Problemformulering 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har jag uppmärksammat en viss 

svårighet för lärare att både se och bistå samtliga elever med hjälp under en och samma 

lektion. Mina klassrumsobservationer har i synnerhet uppmärksammat ett mer eller mindre 

regelmässigt förbiseende av den elevgrupp som avverkar erbjudna uppgifter med lätthet. 

Förutom bristande lärarresurser, saknas ofta vidare studiematerial, såsom 

fördjupningsuppgifter, vilket passiviserar eleverna och leder till overksamhet. Många gånger 

fördrivs också resterande lektionstid genom läxläsning avseende andra ämnen, varpå den 

kunskapsmässiga utmaningen uteblir. Erfarenheten som klassrumsobservationerna medförde 

är ingalunda någon ny företeelse i svensk skolverksamhet, snarare en bekräftelse på vad som 

under senare år kommit att bli ett omdebatterat ämne i massmedia. Följande citat är ett utdrag 

ur en debattartikel hämtat från Göteborgs-Postens ledare. 

Det är inte rättvist att den som ligger flera årskurser före sina klasskamrater i ett teoretiskt ämne 

tillåts bli sittande för att vänta in de andra. Studier har dessutom visat att elever som inte upplever 

att skolarbetet är stimulerande ofta blir stökiga och vantrivs (Göteborgs-Posten 2009-05-19). 

Enligt ovanstående citat kan därigenom undervisningen för elever med hög potential snarare 

upplevas som en intellektuell understimulans än en utvecklande utmaning. En del av lärarna 

jag talat med under VFU har också uttryckt att elever med potential för att uppnå MVG i 

betyg oftast lyckas nå detta mål på egen hand. Av samtalen framgick också en medvetenhet 

om att denna elevgrupp ägnas förhållandevis litet tid under lektionstid. De lämnas därigenom 

åt sig själva och en genomgående inställning hos dessa lärare var att de klarar sig bra i alla 

fall. Särbehandlingen av dessa elever betraktades således inte som någon åtgärdskrävande 

företeelse, utan framställdes snarare som ett konstaterande av fakta. 

Styrdokumenten (Lpo 94) föreskriver bland annat att undervisningen bör anpassas efter och 

utgå från den enskilda individen. Denna uppmaning i läraruppdraget har tillkommit för att 

lärare skall förmå bedriva en undervisning, i vars kunskapsförmedling också bör innebära en 

utveckling för alla elever. 

I Britta Liljegrens (2000:37ff) redogörelse för elevers olikheter poängteras bland annat det 

genetiska arvets betydelse. Här redogör Liljegren (Ibid.) för divergenser mellan individers 

medfödda biologiska egenskaper som avgörande faktorer för förutsättningar beträffande 

inlärningstakt och i vilken omfattning utveckling är möjlig. En ytterligare faktor som 

diskuteras i kapitlet är miljöns påverkan under uppväxtåren (Ibid.). Elever kommer från skilda 

uppväxtförhållanden med olika slags familjekonstellationer, vari vistelsemiljön medfört att de 

alla utsatts för unika diskurser (Ibid.). Följaktligen har skillnaderna i deras bakgrundsmiljö 

påverkat dem och sålunda förlänat dem otaliga varianter av sociala och kunskapsmässiga 

erfarenheter. Dessa faktorer i samverkan omöjliggör därför en progressiv kunskapsutveckling 

för samtliga elever i kollektiva undervisningsformer (Ibid.). Om problematiken kring 

individanpassad undervisning, refererar Persson (2007:85f) till den franske psykologen 

Foucault som poängterar att så länge barnens olikheter inte är ett accepterat faktum saknar 

skolans verksamhet också förmågan att ge individuellt bemötande med hänsyn till deras 

enskilda inlärningstakt och inlärningsätt. Det är därför oerhört viktigt att utarbeta en verifierad 

undervisning i vilken alla elever uppmärksammas, såväl socialt som i den kunskapsmässiga 

kompetensen. 



 3 

Enkvist (2001:74ff) refererar till den schweiziske psykologen Guggenbühl som beskriver att 

nyutexaminerade lärare kan, om eleverna inte är vana vid det, uppleva en viss svårighet i 

genomförandet av ett antiauktoritärt ledarskap. Erfarna lärare har ofta uppmanats till ett mer 

auktoritärt ledarskap under sin utbildning, vilket kan kollidera med dagens elever som inte 

uppfostrats att visa människor, som är äldre än dem, den form av respekt som tidigare var 

brukligt. Enkvists resonemang överensstämmer på så vis mycket väl med de iakttagelser jag 

gjort under VFU, där en del etablerade lärare krävde att eleverna skulle anpassa sig efter dem 

och deras sätt att undervisa. En del gjorde heller inga nämnvärda ansträngningar för att 

individualisera undervisningen och skyllde bristande engagemang på eleverna. 

Enkvist redogör för att lärare generellt kommit att förlora den tidigare rollen som självklar 

auktoritet, vilket innebär att både erfarna som nyutexaminerade lärare inte alltid bemöts med 

det gensvar som bör infinna sig i undervisningssituationen (Enkvist 2001:74ff). Nuvarande 

lärarutbildning understryker väsentligheter i att bedriva ett individbaserat lärande, samt vikten 

av att införliva elever i ett kritiskt och kreativt tänkande. Påvisbara olikheter i förhållningssätt 

mellan etablerade lärare på fältet och nyutexaminerade lärare kan därigenom utgöra ett 

dilemma i möjligheten till ett positivt samarbete för att nå samtliga elever i individanpassad 

undervisning. En undersökning i fråga om hur olika lärare definierar och upplever situationen 

beträffande möjligheten i att ge elever individualiserad undervisning torde därför vara högst 

angelägen. Undersöknings tyngdpunkt ligger därför i att söka utreda lärares olika upplevelser 

av fungerande metoder i arbetet med att underlätta det individuella lärandet för elever med 

hög potential. 



 4 

2. Syfte 

Syftet med undersökningen är att med utgångspunkt från lärares upplevelser av den 

individuella klassundervisningen i grundskolans senare år, söka reda på fungerande arbetssätt 

som används för att nå samtliga elever. Undersökningens fokus är centrerad till vilka 

undervisningsmetoder som används för att elever med hög potential kan motiveras till vidare 

utmaningar i kunskapsutvecklingen. 

2.1 Undersökningsfrågor 

 Vad anser lärare utmärka och hur uppmärksammar de elever med hög potential? 

 Vilka begränsningar och möjligheter upplever lärare i fråga om att alternera 

undervisningen i anpassningen till enskilda elever? 

 Vad för undervisningsmetoder används av lärare för att uppmuntra elever med hög 

potential till att gå vidare i den individuella kunskapsutvecklingen? 
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3. Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt definieras och förklaras de begrepp som använts i texten.  Avsnittet Val av 

begrepp tjänar ett förtydligande syfte, vilket redogör för en av tolkningsaspekterna av 

begreppen, samt för dess betydelse i texten. 

3.1 Val av begrepp 

Undersökningen ämnar att ur ett lärarperspektiv utreda skolsituationen hur elever med hög 

potential uppmärksammas och eventuella metoder som används för att stimulera deras 

kunskapsutveckling. Dessa elever kan förvisso också betraktas som begåvade elever, därav 

har en definition av begreppet begåvning varit erforderlig. Begreppen begåvad och potential 

används för att uttrycka och definiera olika stadium av egenskaper. Särskiljande nämnare 

mellan begreppen utgörs av att begåvad syftar till att beskriva en befintlig egenskap, emedan 

potential eller potentiell uttrycker möjligheter hos någonting icke färdigt, såsom slumrande, 

möjlig, förmåga eller latent etc. Avgörande faktor för begreppsvalet beror på undersökningens 

art; om, och i så fall, hur tillvaratas och vilka undervisningsmetoder används för att 

vidareutveckla enskilda elevers latenta möjligheter. 

3.1.1 Potential och potentiell 

Begreppet potential är av latinskt ursprung; potentialitas, som är en avledning av ordets 

ursprungliga grundform potentialis. Böjningsvarianter förekommer även hos andra 

nationalspråk och motsvarande variationer förekommer genom tyskans potentialität, 

engelskans, potentiality och franskans, potentialité (2009-05-04). Begreppet är liktydigt 

nationellt, vars centrala innebörd enligt Svenska Akademins Ordbok (SAOB) är ”en möjlighet 

(som kan utvecklas till verklighet)” (2009-05-04). Begreppet potential förklaras som förmåga, 

kapacitet och resurser Svenska Akademins Ordlista (SAOL 1998:667). Begreppet potentiell 

omnämns som en böjningsform av potential, vars innebörd förklaras som; förefintlig som 

möjlighet, möjlig; slumrande och latent (SAOL 1998:667). 

3.1.2 Begåvad och begåvning 

Begreppet begåvad är i alla sammanhang ett adjektiv och är synonymt med begreppen; klok, 

skarptänkt, klyftig, logisk, förståndig och skärpt. Begreppet begåvad används ofta 

tillsammans med prepositioner bland annat för att uttrycka personliga egenskaper. Följande 

citat är ett utdrag ur Svenska akademins ordbok (SAOB 2009-05-04) där begreppet beskrivs. 

… om person o.d., i sht i fråga om själsgåfvor: (rikt) utrustad med (betydande l. stora) anlag l. 

medfödda (andliga) egenskaper; med (så l. så beskaffad) begåfning; ofta: intelligent. En (rikt) 

begåfvad man. En mycket, synnerligen, särdeles, (mycket l. ovanligt) litet, klent, svagt begåfvad 

yngling l. lärjunge. Lyckligt, eminent, mångsidigt, ensidigt, musikaliskt, på hufvudets vägnar 

begåfvad (SAOB 2009-05-05). 

Med tiden tycks dock ordet fått utvidgad betydelse (så kallad polysemi) och används vid 

beskrivningar av ”… något sakligt: (rikt osv.) utrustad, (väl) försedd. Den Skandinaviska 

halfön är … det mildaste och bäst begåfvade (land) på jorden under en så nordlig bredd. 

Geijer II. 1: 32 (1825)” (SAOB 2009-05-04). 

I sin redogörelse för begreppet begåvning hänvisar Gunilla O. Wahlström (1995:25) till 

engelskans mångfald av idiom; ”Bright, intelligent, gifted, talanted, able m.fl.” (Wahlström 
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1995:25) Därefter belyser Wahlström (Ibid.) avsaknaden av motsvarande idiom i svenskan 

”Dessa ord motsvaras ungefär av uttrycken skärpt, intelligent, begåvad, talangfull och 

kunnig”(Ibid.).  Resonemanget som förs kring skillnader mellan svenskt och engelskt 

språkbruk av begreppet i litteratur, framgår av att den sistnämnda genomgående förknippar 

begåvade barn med ”begreppet intelligenskvot, IQ” (Ibid.). Betydelsen av begreppet 

begåvning, samt dess associationer med elittänkande har lett fram till att begreppet kommit att 

få en något diffus betydelse i svenskan och undviks därför i svenskt skolsammanhang (Ellen 

Winner 1999:7). 
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4. Bakgrund 

Kapitlet inleds genom en presentation av tidigare forskning som belyser skolsituationen för 

elever med hög potential. Den tidigare forskningen fungerar också som utgångspunkt för 

sammanställning av resultat- och diskussionsavsnittet. 

Avsnitten 4.2 – 4.4 berör individanpassad undervisning och informerar således om olika 

metoder att använda i underlättande syfte för densamma. Avsnitt 4.2, Divergent pedagogik, 

ger en kort sammanfattning av den divergenta pedagogikens betydelse för ett individuellt och 

progressivt lärande. Enligt Wahlström (1995:9) har den divergenta pedagogiken sin 

strukturella utgångspunkt från Professor Benjamin Blooms taxonomi, för vilken kortfattad 

presentation också följer under rubrik 4.3. 

I avsnitt 4.4, beskrivs Daniel Kolbs (1986) definition av lärstilar (Christer Stensmo 2008:229). 

Eftersom lärares arbetssätt styrs av fastställda strävansmål, har ett delgivande av de för 

grundskolan rådande strävansmål, avsnitt 4.5 varit nödvändigt. 

I anslutande syfte till strävansmålen, förs vidare resonemang i avsnitt 4.6 angående 

grundskolans införande av skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan (IUP), hör 

samman med strävansmål. 

4.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som åberopas i undersökningen har bland annat bedrivits av Wahlström 

(1995), pedagog och forskare som uppmärksammat problematiken kring begåvade barn i 

deras skolsituation. Wahlström (1995:11) inleder avhandlingen genom att likna det 

slumpmässiga tillvaratagandet av mänskliga resurser med synen på miljön. Här skriver 

Wahlström att ingen ifrågasätter dagens elitistiska miljötänkande, där det mest effektivaste 

prioriteras. Försummelse av den livsviktiga miljön betraktas som någonting allvarligt som 

kräver omedelbara åtgärder. Synen på den svenska nationens barn är dock en annan. Den 

svenska kulturen utgör en minoritet vad gäller att utveckla kunskapsmässiga resurser hos de 

elever som har lätt för att lära (Wahlström 1995:11). Barn och ungdomar utgör samhällets 

framtid. För att de som vuxna skall kunna leva i en konkurrenskraftig nation, är det hög tid att 

Sveriges skolor gör en omprioritering beträffande tillvaratagandet av unga människors 

intellektuella kapacitet. 

Wahlström (1995:24) beskriver att Sveriges skolor, framförallt under de senaste decennierna, 

ensidigt fokuserat kring ”Barn med särskilda behov” och skriver att ”begåvade barn” utgör en 

annan grupp av ”barn med särskilda behov” (Wahlström 1995:24). En tolkning av ”en skola 

för alla” bör därför, som styrdokumenten (Lpo 94) också föreskriver, utgå från att varje elev 

har särskilda behov, för att på så vis kunna tillvarata och utveckla samtliga elevers inneboende 

resurser. Sveriges strävan efter jämlikhet har enligt Wahlström (1995:24) därför gått för långt 

och handlar numera om att alla skall vara lika. Detta synsätt har i förlängningen inneburit en 

negativ påverkan på skolsystemet, eftersom det ensidigt premierar den kategori elever som 

eftersträvar betyget G (Wahlström 1995:24f). 

Som en av utmärkande egenskaper för elever med hög potential, nämner Wahlström 

(1995:41f) att de lär sig fort, samt att de förfogar över potentiella förmågor som möjliggör en 

långtskridande, kunskapsmässig utveckling. En av förutsättningarna för att elever med hög 

potential också skall kunna utvecklas till att bli högpresterande är därför att de ställs inför 



 8 

intellektuella utmaningar i undervisningsmiljön. Det är därför viktigt att variera 

undervisningen för att i denna försöka skapa undervisningssituationer som innebär 

utmaningar för samtliga elever. Det gäller också att eleverna upplever skolarbetet som 

meningsfullt, samt att de ges möjlighet till fördjupning inom olika ämnen 

(Wahlström1995:41f). 

Wahlström (1995:41f) poängterar dock att undervisningen långt ifrån alltid innebär ett fortsatt 

lärande för samtliga elever. Täta repetitioner av redan kända företeelser i samverkan med hög 

sysslolöshet innebär en eliminering av intellektuella utmaningar. Liknande 

undervisningsformer har uttråkande effekt på snabba inlärare, eftersom deras tankeförmåga 

tenderar att bli överflödig i sammanhanget. Bristande intellektuell stimulans hos elever kan ge 

upphov till en fortsatt likgiltighet för hela ämnet. En av riskerna med detta är att elever som 

varken tränats i eller uppmuntrats till att kanalisera sin kapacitet i någon form av 

uthållighetskrävande problemlösningar, heller inte införlivas i goda studievanor (Ibid.). 

Om elevers upplevelse av skolan som meningslös skriver också Per-Gunnar Hallberg & Åsa 

F. Lundqvist (2006:38f). De menar att många av dem upplever skolan som tråkig. Lärmiljöer 

som är tålamodskrävande i fråga om att de kräver väntan på förståelse kan upplevas som 

mycket påfrestande för elever som snabbt tar till sig information. Dessa elevers behov av 

ifrågasättande är mycket starkt. För att behålla intresset, behöver de därför genast också veta 

varför, hur och vad meningen med uppgiften är (Ibid.). Hallberg & Lindqvist (2006:38f) 

menar att liknande undervisningssätt passiviserar ett kreativt tänkande, varpå elever som inte 

känner delaktighet i den egna lärprocessen, därigenom kan komma att uppleva en slags 

mental utslockning av energi. När känslor av maktlöshet infinner sig, kan ämnet och 

skolgången förknippas med meningslöshet (Ibid.). Maktlöshetskänslor utgör en grogrund för 

ett dåligt utgångsläge för att intressera elever för att i samverkan utveckla kreativa 

lärprocesser. Skolan upplevs då som ett slags tvångsmässigt prövande av det egna tålamodet 

(Ann Ahlberg 2001:111). 

Wahlström (1995:42f) påpekar att upplevd tristess i samband med skolarbetet i vissa fall kan 

gå så långt, att elever med hög potential rent av struntar i vidare engagemang. Vid tillfällen då 

tristessen kulminerat, betraktar eleven skolans verksamhet som en meningslös sysselsättning. 

Skolgång förknippad med meningslöshet är ofta orsaken till att högpotentiella elever ibland 

sällar sig till skaran som avbryter påbörjade gymnasiala studier. Undervisningen, som borde 

ha tillvaratagit dessa elevers möjligheter och stöttat dem till att bli högpresterande elever, har 

istället haft en negativ påverkan och motverkat dem till ett vidare engagemang (Wahlström 

1995:42). 

Ytterligare forskning som anförs i undersökningen är den svenska översättningen av Ellen 

Winner (1999). Boken inleds med ett svenskt förord där dess översättare, Jeanette Emt bland 

annat redogör för bristande emotionellitet hos lärare i fråga om att förstå och tillgodose 

behoven för svenska elever med hög potential. I anslutning till denna redogörelse, åskådliggör 

Emt mytbildningen kring de begåvade barnen och deras skolsituation ur ett svenskt perspektiv 

(Winner 1999 7ff). 

Nedanstående citat i punktform, refererar till Emts derivering av karaktäristika för den 

svenska mytbildningen kring generella, svenska fördomar rörande begåvade barn (Winner 

1999:7). 

 ”IQ (intelligenskvoten) är förutsättningen för särbegåvning, och därför har alla särbegåvade 

individer en hög intelligenskvot. 
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 Alla barn är (sär-) begåvade. 

 Särbegåvade barn är ”maskrosbarn”; dvs. de klarar sig själva i alla situationer därför att de 

alltid är psykologiskt ”robusta” (Winner 1999:7). 

I den första punkten redovisas en hög intelligenskvot som förutsättning. Denna myt grundar 

sig på det faktum att lärare oftast refererar till värderingen av elevers akademiska färdigheter i 

fråga om dugligheter. Vidare nämner Winner (1999:18) att särbegåvade elever inte 

nödvändigtvis behöver ha hög intelligenskvot inom det akademiska området, men att det är ett 

vanligt associationsfält hos bland annat lärare. Generellt avser IQ-test mäta ”fallenhet för 

språk och siffror” (Winner 1999:18). Till mytbildningen sammanlänkar Winner (1999:18) de 

konstnärliga och musikaliska särbegåvningarna som här faller utanför ramen. Traditionella 

IQ-tester utförda inom icke-akademiska områden är fåtaliga och därmed saknas bevis för att 

tillskriva denna grupp ett högt IQ (Ibid.). I vidare redogörelse påtalas barn med autistiska 

drag, kan äga särpräglade förmågor inom specifika områden, trots att IQ-tester kan resultera i 

en klassificering av dem som utvecklingsstörda. 

I den andra punkten belyses myten om att alla barn äger begåvning, vilket enligt Emt kan få 

en tvetydig tolkningsaspekt; berör påståendet inlärningsförmågans nivå, eller är det alla 

elevers fallenhet för att lära sig som avses (Winner 1999:18). 

Den tredje punkten antyder att begåvade barn utrustats med exceptionell, psykisk styrka. Emt 

skriver att hög kognitiv förmåga, oavsett kompetens, omöjligen kan sammankopplas med en 

persons psykiska välbefinnande (Winner 1999:8f). Som ett fundamentalt drag hos alla 

individer finns ett behov av att bli bekräftad och uppmärksammad. Att bli bekräftad och 

uppleva sig som kompetent är alltid viktigt, men framförallt under uppväxten, eftersom 

individen under dessa år utvecklar sin identitet. Emt varnar för klassrumsuppdelningar av 

starka respektive svaga elever, med hävdelsen att det är förenat med en risk för att de svaga 

elevernas svårigheter då kan identifieras med dem som personer (Winner 1999:9f). Liknande 

förhållningssätt hos lärare kan i förlängningen leda till ett permanentande av ett till synes 

oövervinnligt svårighetstillstånd i anknytning till skolarbetet, vilket är mycket ogynnsamt. De 

starka eleverna i samma situation, får här sig tilldelat att de klarar sig själva, varpå de kan 

uppleva sig som mindre värda (Ibid.). Alla barn har behov av socioemotionellt stöd och 

bekräftelse för att må bra, oavsett kompetensnivå (Ibid.). 

När elever med hög potential inte upplever sig bekräftade, kan de i protest börja anamma ett 

mycket utagerande, vilket enligt följande citat leder till att de ”… blir ’stökiga’; ett beteende 

som ’bestraffas’ med att sådana elever eventuellt skickas till rektor, kurator eller psykolog i 

hopp om att de skall bli mera fogliga och problemen lösa sig” (Winner 1999:9). Följden blir 

därigenom att eleverna får uppmärksamhet, men av en negativ sort som kan medföra 

bestraffningar (Ibid.). När läraren lider brist på emotionell förmåga för att sätta sig in i elevens 

perspektiv, kan elevens reaktioner som är en protest mot etablissemanget, vidareutvecklas till 

vanföreställningar att eleven som person betraktas som problembärare. I dessa fall kräver 

lärarna att eleven skall anpassa och foga sig, vilket strider mot en demokratisk och harmonisk 

utveckling som styrdokumenten (Lpo 94) föreskriver. 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 

elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar 

för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 

utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska 

arbetsformer (1 kap 2§ Lpo 94:13). 
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Således är det väsentligt för alla som arbetar med barn att med ett lyhört engagemang, 

förvissa sig om bakomliggande orsaker som eventuellt föregått förändringar i beteendet hos 

tidigare, så kallade välartade elever. 

Wahlström (1995:43ff) och Winner (1999:190ff) deklarerar för de begåvade barnens sociala 

och kunskapsmässiga utanförskap. De båda forskarna är också samstämmiga vad gäller de 

begåvade barnens tendens att bli offer för övriga kamraters avund, förakt och rädsla. De 

begåvade eleverna befinner sig på en annan tankemässig nivå, vilket gör att de ofta upplever 

alienering tillsammans med jämnåriga kamrater (Winner 1999:191f). De finner sällan någon 

intellektuell stimulans i umgänget med jämnåriga, vilket ofta leder till självvald ensamhet. 

Eftersom de särbegåvade eleverna besitter en hög kompetens får de också ofta klara sig själva 

under lektionstid (Winner 1999:7f). Wahlström beskriver också att en del lärare kan uppleva 

begåvade elever som provokativa, speciellt när elevens frågeinnehåll inte motsvarar lärarens 

kunskaper. Om vad som kan inträffa vid tillfällen då en begåvad elev uppfattas som 

provokativ påpekar Wahlström (1995:44) också att ”… det verkar uppstå en samhörighet 

mellan övriga elever och lärare gentemot den begåvade eleven” (Wahlström 1995:44). I dessa 

fall gör den begåvade eleven ofta valet att försöka smälta in i gemenskapen, genom att 

fortsättningsvis dölja att visa sina kunskaper, vilket är mycket ohälsosamt (vanligast hos 

flickor och under puberteten) (Wahlström 1995:44f). Dessa faktorer i samverkan bidrar till en 

ytterligare väsentlighet för dem, framförallt av lärare bli sedda, men också uppmuntrade, såväl 

socialt som kunskapsmässigt (Wahlström 1995:43ff) och (Winner 1999:190ff.). 

Winner (1999:160ff), liksom Wahlström (1995:27f) påtalar familjeförhållandets påverkan i 

fråga om möjliggörandet för utveckling av särbegåvning. ”Särbegåvade barn växer upp i 

berikade miljöer – intressanta, varierande, stimulerande…” Winner (1999:161). I en 

hänvisning till Freeman redogör Winner (1999:161) att utmärkande för särbegåvade barns 

uppväxt är att den sker i läsvana hem, där det finns en god tillgång på böcker, att de blir lästa 

för och ofta själva kan läsa långt före skolåldern. Genom att referera till Moss understryker 

Winner (1999:161) också att särbegåvade barn tidigt i livet införlivas i berikande 

sociokulturella diskurser. ”Deras föräldrar talar inte mindre avancerat till dem, utan tar från 

och med en låg ålder med dem i sofistikerade diskussioner” (Winner 1999:161). Winner 

understryker att föräldrarnas utbildningsnivå spelar en osviklig roll vad gäller att ge sina barn 

spelrum, stimulans och tillgång till en berikande miljö. Vidare påpekas att särbegåvning också 

kan utvecklas hos barn till föräldrar med låg socioekonomisk bakgrund. Som avgörande 

faktor för att barns latenta talanger skall utvecklas poängterar Winner (1999:162f) främst 

föräldrarnas inställning till, samt hur de värderar utbildning och prestationer. Till 

sammanhanget exemplifieras barn till vietnamesiska invandare, som i regel lever i fattigdom, 

men eftersom dessa människor generellt värderar utbildning mycket högt, uppmuntras deras 

barn ofta till att bedriva en framgångsrik skolgång (Winner 1999:162). 

4.2 Divergent pedagogik 

Som en av förutsättningarna för att kunna bedriva individualiserad undervisning nämner 

Wahlström (1995:66ff) vikten av att använda sig av så kallade öppna frågor. De öppna 

frågorna är utmärkande för divergent pedagogik, vars arbetssätt innebär ett 

undervisningsinnehåll med frågor utan givna svar. Svaren avgörs därigenom av elevernas 

kunskapsnivå, varvid arbetssättet också tilltalar elever i alla åldersgrupper. De öppna frågorna 

innebär dessutom att svaren kan tendera till ett visst mått av ämnesövergripande mellan olika 

ämnen, vilket gynnar såväl elevernas kreativitet som deras kunskap. Som svårighet med detta 

arbetssätt, speciellt bland elever i högre åldersgrupper, omnämns avsaknaden av facit. På så 
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vis kan divergent arbetsätt komma att kräva ytterligare resurser i form av bland annat 

ämneslärare för att kunna bidra till ökad kunskapsbredd. 

Motsatsen till divergent pedagogik är konvergent pedagogik. Konvergent pedagogik 

förknippas med traditionell klassrumsundervisning. Den är likriktad, faktabaserad och 

innefattar så kallade slutna frågor (Wahlström 1995:69f). 

4.3 Blooms taxonomi 

Blooms Taxonomi utgör strukturell bas för ett divergent arbetssätt, vilket också främjar 

individbetonad undervisning (Wahlström 1995:9). 

Blooms taxonomi konstruerades 1956 av Benjamin Bloom, amerikansk professor i 

pedagogisk psykologi vid universitetet i Chicago (Officeport 2009-05-10). Ursprunglig 

huvudtanke bakom Blooms taxonomi var att anpassa undervisningen efter elevernas 

individuella inlärningstempo. Taxonomin innebär möjligheter för elever att befinna sig på 

individuella kunskapsnivåer vid arbeten inom samma ämne och är användbart vid bland annat 

projektarbeten (Wahlström 1995:74f). 

Taxonomin är indelad i 6 kunskapsnivåer som åskådliggörs i pyramiden nedan. 

 

 

 

 

 

 

Fakta: minnas, citera, namnge, upprepa, återge 

Förståelse: beskriva, förklara, uttrycka, generalisera 

Tillämpning: använda, demonstrera, producera, skissera 
Analys: kalkylera, sortera, kategorisera, jämföra, särskilja 

Syntes: konstruera, arrangera, skapa, designa, planera 

Värdering: avgöra, kritisera, värdera, bevisa, ta ställning 

 (Anderson och Krathwohl. 2001:30f) 

  (figur 1, Kunskapsnivåer) 

Faktanivån utgör pyramidens bas och nivåerna är kronologiskt indelade med början nerifrån. 

Nivåerna står också i relation till varandra och vid behärskning av den första, faktanivån, går 

eleven vidare till den nivå som befinner sig direkt ovanför, det vill säga förståelsenivån och så 

vidare (Officeport 2009-05-10). 

Taxonomin ser till processen hellre än till den färdiga produkten, vilket vanligtvis eftersträvas 

i traditionell undervisning. I processarbetet ges elevernas logiska och reflekterande 

tankemönster möjlighet till utveckling i individuellt tempo. I och med att eleven själv styr 

arbetstakten, kommer avancemang från en nivå till nästa också att ligga i fas med aktuell 

kunskapsnivå. Wahlström (1995:74f) tillägger att taxonomins system saknar en 

kunskapsmässig övre gräns. Detta innebär ökade möjligheter för högpotentiella elever att 

fördjupa sig inom aktuellt ämne. Att arbeta med ett ämne på olika nivåer, medför att eleven 
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lär sig granska ämnet utifrån olika perspektiv och angreppsvinklar, vilket leder till fördjupade 

kunskaper. I en klass där samtliga elever är sysselsatta med enskilda projektarbeten, vart och 

ett motsvarande deras kunskapsnivå, innebär också att ingen behöver uppleva utanförskap i 

fråga om sysslolöshet (Wahlström 1995:74f). 

I en omarbetad version av Blooms taxonomi redogör Anderson & Krathwohl (2001:43f) för 

kunskapsnivåernas indelande i två kategorier. De första nivåerna, fakta, förståelse och 

tillämpning utgör baskunskaper och analys, syntes och värdering utgör metakognitivt lärande. 

Vidare redogörs för fyra olika kunskapstyper där baskunskaperna; fakta, förståelse och 

tillämpning ingår i den kategori som går att läsa sig till. Metakognitiva kunskaper 

representeras av taxonomins övre nivåer och dessa kräver ett längre tidsperspektiv för att 

utvecklas. De metakognitiva kunskaperna lärs in genom själva processen och styrs av 

omgivande faktorer som eleven stöter på under själva förloppet. Anderson & Krathwohl 

(2001:44ff, 234ff) påtalar också vikten av att elever bör uppmuntras i att använda 

metakognitiv kunskap för att utöka lärandet. Metakognitiv kunskap införlivar elever i ett 

större inflytande över-, men också ökat ansvar för det egna lärandet, vilket leder till 

självständighet (Ibid.). 

4.4 Lärstilar 

Som ett ytterligare steg mot individanpassad undervisning hänvisar Stensmo (2008:229) till 

lärforskaren Daniel Kolbs fyra lärstilar; aktiv, praktisk, logisk och teoretisk. Stensmo (Ibid.) 

menar att den personliga lärstilen präglar individens förmåga att ta till sig ny information. 

Vanligen behärskar en individ samtliga lärstilar, men i varierad utsträckning. Oftast dominerar 

en av lärstilarna arbetssättet, vilket identifierar det mest effektiva arbetssättet för individen att 

använda vid tillgodogörandet av ny information (Stensmo 2008:229ff). Att utgå från elevers 

individuella lärstilar i undervisningen kan därför vara ett sätt för att underlätta den 

individuella inlärningen hos samtliga elever. 

 

 

Praktisk konkret 

 

 

 

 Aktivt handlande Reflekterande eftertänksam 

 

Logisk abstrakt 

 ( figur 2, Lärstilar) 

Figuren illustrerar Daniel Kolbs fyra lärstilar (Stensmo 2008:229). Nedan följer en 

redogörelse för utmärkande särdrag hos de fyra lärstilarna. 
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 Personer som domineras av praktisk lärstil föredrar konkreta uppgifter och de tycker 

om att experimentera. De är jordnära och tycker ofta om att arbeta med händerna, att 

göra någonting verkligt. Det är viktigt för dem att kunna se kunskapers funktionella 

nytta i verkliga sammanhang. De är ivriga att sätta igång med uppgifter och tråkas ut 

av långa teoretiska utläggningar. 

 Personer med reflekterande lärstil är eftertänksamma och drar sig ofta undan för att i 

enskildhet bearbeta intryck och information. De är typiska lyssnare och analytiska 

iakttagare av omvärlden. De behöver mycket tid till förberedelser och deras slutsatser 

är oftast ett resultat av välanalyserad och bearbetad information. De avskyr tidspress 

och alla situationer som kräver att de drar förhastade slutsatser. 

 Personer med logisk lärstil är typiska problemlösare. De behärskar ett abstrakt 

tänkande och föredrar att systematisera och att sammanlänka välanalyserade fakta i 

system. De är ofta perfektionister som ”… lär sig bäst om de ställs inför komplexa 

situationer eller intellektuella utmaningar: frågor som logiskt kan analyseras ner eller 

intellektuella utmaningar” (Stensmo 2008:231). De kan irriteras av ogenomtänkta 

beslut och subjektiva ställningstaganden.   

 Personer med aktiv lärstil ger sig med entusiasm i kast med nya uppgifter. De tar 

gärna risker och är impulsiva. Ofta är de kreativa och har många idéer, men har sällan 

tålamodet som krävs för att slutföra påbörjade projekt. De dras till nya utmaningar och 

kan entusiasmera andra i sociala sammanhang. De har ofta flera påbörjade projekt på 

gång, men de saknar uthållighet och då nyhetens behag lagt sig är risken stor att de 

tappar intresset (Stensmo 2008:230ff). 

4.5 Strävansmål i grundskolan 

Generellt strävansmål för elever i svensk grundskola respektive gymnasieskola, är uppnåendet 

av betyget G. Ett högre betyg värdesätts förvisso, men det är föga att betrakta som generellt 

strävansmål. Den praktiska innebörden har lett till att insatserna främst koncentreras till de 

elever som riskerar att underkännas. Att uppnå högre betyg än G är således att betrakta som 

individuellt strävansmål i fråga om vad den enskilda eleven måste uppnå för poäng för att 

kunna söka till ett speciellt gymnasieprogram (Persson 2007:146f). I Sverige har 

grundskolans resurser fokuserats på elever med läs- och skrivsvårigheter med betyget G som 

målsättning i behörighetsgivande ämnen. Med hänvisning till Persson (2007:146f) som 

skriver att i samband med införandet av läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94, accepterades inte 

längre att någon elev uppnådde lägre betyg än G. Orsaken är att betyget godkänd är 

behörighetsgivande för att studera på gymnasiets nationella program. Persson (2007:148) 

skriver vidare att kommunen är skyldig att förse alla elever med vad som krävs för att uppnå 

målen, men tillägger också att det i praktiken är en omöjlighet för alla att uppnå. Wahlström 

(1995:24) ifrågasätter koncentrationen av undervisningens resursfördelning och efterlyser på 

så vis en balansgång inom undervisningen.”… hur länge ska vi satsa så mycket på 

specialpedagogiken”? (Wahlström 1995:24). Insatser skall givetvis ges till barn i behov av 

stöd, men inte i den omfattning och ej heller på bekostnad av att övriga elever försummas. 

Persson (2007:147) hänvisar till Skolverkets undersökning från 2006 och skriver att utfallet 

av antalet elever som ej uppnått målen för betyget G i grundskolan kommit att öka. Enligt 

Persson (2007:148) beror elevernas sjunkande resultat på att det målstyrda systemet inte 

beaktar individernas olikheter. För att identifiera olika målgrupper, samt för att fastställa och 

tillgodose individuella behov hos varje enskild elev efterlyser Wahlström (1995:24f) andra 

former av arbetssätt i skolan. 

4.6 Individuell utvecklingsplan (IUP) och skriftliga omdömen 
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Införandet och upprättandet av individuell utvecklingsplan (IUP) tillsammans med skriftliga 

omdömen har utgjort ett funktionellt led i undervisningens individualiseringsprocess. Med 

hänvisning till Stensmo (2008:235) som skriver att innebörden av IUP skall vara ”… en 

prioritering bland den nationella läroplanen och de lokala arbetsplanernas mångfald av 

uppgifter: vissa uppgifter, t.ex. läsa, skriva, räkna bedöms som viktigare än andra möjliga 

uppgifter.” (Stensmo 2008:235). Således skall IUP, tillsammans med skriftliga omdömen 

verka som ett redskap för att hjälpa eleven att nå strävansmålen i grundskolan, med betoning 

på nuvarande teoretiska kärnämnen. 

Introduktion av IUP i grundskolan har också inneburit en introducering av utvecklingssamtal 

och skriftliga omdömen. Enligt uppgift från Skolverket (2009-05-10) ansågs ett skriftligt 

omdöme vara erforderligt på grund av ett förtydligande av informationen i fråga om elevens 

kunskapsutveckling i enskilda ämnen. Följande citat redogör för syftet med IUP. 

En individuell utvecklingsplan ska vara ett stöd för elevens fortsatta lärande. Den ska dels 

innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för 

att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen samt vad eleven 

och vårdnadshavaren kan göra och ansvara för (Skolverket 2009-05-10). 

Eftersom betygssättningen av svenska grundskoleelever är begränsad och endast får tilldelas 

elever i årskurserna 8 och 9, introducerades 1994 ett obligatorium för lärare att i informativt 

syfte för elev och vårdnadshavare, upprätta ett utvecklingssamtal en gång per termin (Persson 

1997:138). Det har dock skett en del förändringar beträffande regelverket kring utformningen 

av utvecklingssamtalets skriftliga sammanfattning. Med hänvisning till vad som framgår av 

Departementspromemorian (Skolverket 2009-05-10a) föregicks dessa förändringar av ett 

riksdagsbeslut 2006-07-01. Riksdagsbeslutet medförde en hävning av tidigare regler gällande 

utformningen av den, till utvecklingssamtalets relaterade skriftliga information. I tidigare 

föreskrifter skulle utvecklingssamtalen vara framåtsyftande och utmynna i en skriftlig 

sammanfattning, vars innehåll endast tilläts vara ett tillkännagivande av vad som krävdes av 

den enskilde eleven för att nå målen (Persson 1997:139). Tidigare regler var begränsade på så 

vis att den skriftliga sammanfattningen under inga som helst omständigheter heller fick vara 

betygsliknande. Som skäl för att skriftliga omdömen numer får likna betyg anges att elever 

och föräldrar äger rättigheten till en tydlig information om elevens utveckling, såväl socialt 

som kunskapsmässigt (2009-05-10a). I samband med hävningen av den tidigare regeln, kom 

skriftliga omdömen att också tillskrivas betygsliknande egenskaper (Skolverket 2009-05-10a). 

Departementspromemorian framför också effektiviteten i fråga om att med IUP och skriftliga 

omdömen upptäcks elever i behov av särskilt stöd i ett tidigare skede än tidigare (Skolverket 

2009-05-10a). 

På Skolverkets hemsida finns texten Att skriva skriftliga omdömen att ladda ned som pdf. fil. 

(2009-05-10b). Här framgår bland annat att skriftliga omdömen skall utfärdas individuellt åt 

varje elev, ett för varje ämne. Det skriftliga omdömet har som funktionalitet att befrämja ett 

fortsatt lärande och grundar sig på tidigare bedömningar av elevens kunskaper. Samtlig 

information bör också vara korrekt och tydligt utformad för att eliminera missförstånd mellan 

lärare, elev och föräldrar. Vidare framgår att omdömet skall uttrycka vad som ska utvecklas, 

samt utgå från vad eleven kan och undvika att framhäva eventuella brister hos densamma. Det 

huvudsakliga ansvaret för utformning av-, samt vad för information som skall ingå i både IUP 

och skriftliga omdömen, vilar på den enskilda skolans rektor (Skolverket 2009-05-10b). 
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5. Metod 

Det här avsnittet presenterar undersökningens val av metod, urval, genomförande och etik. 

Under rubrik 5.1 presenteras val av metod, analysmetod, samt den intervjustruktur som 

använts i intervjuarbetet. Under rubrikerna, 5.2, 5.3 och 5.4 redogörs för undersökningens 

urvalsval, intervjuarbetets genomförande och rådande etiska förhållningssätt som varit 

aktuella för undersökningen. 

5.1 Val av metod 

Jag har valt en kvalitativ intervjumetod för undersökningen. Kvalitativa forskningsmetoder 

tjänar syftet som ett verktyg i återgivandet av intervjupersonens livsvärld, vari realistiska 

upplevelser och förhållande till ett eller flera centrala teman återges av densamma. I empirin 

bygger en kvalitativ forskningsintervju på vokabulärer ur ett resonemang, vilket lämpar sig 

för att få fram aspekter som är specifika ur intervjupersonens perspektiv (Kvale 1997:34ff). 

Dessa faktorer har varit avgörande för mitt metodval, med vars utgångspunkt från 

undersökningens syfte och frågeställning avser belysa lärares perspektiv på 

verklighetsbaserade upplevelser av den egna rollen i den individuella undervisningen. 

För att få fram ett så verklighetstroget material som möjligt, valdes en semistrukturerad 

intervjuform. Intervjuerna genomfördes med intervjuguidens huvudfrågor (bilaga 1) som 

utgångspunkt och utvecklades till en samtalsliknande diskussion, vari intervjupersonen delgav 

sina iakttagelser och upplevelser. De svar som angivits i huvudfrågan har i viss mån därför 

kommit att påverka följdfrågornas utformning.  

5.2 Urval 

Med hänsyn till gällande sekretessregler valdes att undvika en närmare presentation av 

medverkande lärare, såsom personnamn, skolans namn och skolornas geografiska belägenhet. 

I undersökningens inledande skede torde ett tänkt urval utgöras av två lärare från två olika 

skolor belägna inom samma kommun. Det tänkta urvalsvalet grundade sig på eventuella 

möjligheter att jämföra skillnader i undervisningsformer mellan skolorna och naturligtvis 

divergenser mellan de enskilda lärarna. Emellertid motsvarade inte verkligheten mina 

förväntningar, varpå det visade sig vara otroligt svårt att få frivilliga kandidater att medverka i 

intervjun. Sammanlagt nio lärare anmälde sitt intresse för att medverka, men endast några 

timmar före planerat intervjutillfälle meddelade fem av dem att de av olika skäl tvangs lämna 

återbud. Varefter jag, nödgades kontakta ytterligare skolors rektorer och därav variationen i 

fråga om skolornas geografiska placering. 

Undersökningens urval av intervjupersoner utgjordes av sammanlagt fyra grundskollärare 

som undervisar elever i grundskolans senare år. Intervjuerna ägde rum på tre olika skolor; 

varav en belägen i stadsmiljö, en annan i villasamhälle och den tredje i landsortssamhälle. 

Skolorna är också lokaliserade till två olika kommuner. Lärarna som medverkat i intervjun 

har mellan cirka tre och 40 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket. De undervisar uteslutande 

i teoretiska ämnen och en av dem är också verksam specialpedagog. 
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5.3 Genomförande 

Intervjuarbetet inleddes både genom telefonsamtal med och via e-post till rektorer från 

sammanlagt 31 olika skolor. Under telefonsamtalen framfördes förfrågan angående eventuellt 

intresse för medverkan i intervju. Samtliga rektorer gav då ett positivt bemötande och efter 

överenskommelse översändes informationsbrev via e-post (bilaga 2). Informationsbrevet 

vidarebefordrades av respektive rektor till lärarna. 

I informationsbrevet upplystes samtliga medverkande om undersökningens huvudsakliga 

syfte, tillvägagångssätt och tidsåtgång för intervjun. Lärarna var därför införstådda med vad 

som skulle ske då de kontaktade mig för att komma överens om lämplig tid för intervjun. De 

var medvetna om att intervjun skulle spelas in på band. De var också införstådda med att all 

medverkan utövades på frivillig basis, samt att de hade full möjlighet att avbryta såväl vidare 

konversation som fortsatt inspelning när som helst under intervjutillfället. 

För att skapa en avspänd och ostörd intervjusituation ombads de medverkande också att själva 

avgöra lämplig tidpunkt och plats för intervjun. 

Före intervjuernas inledande, informerade jag än en gång om undersökningens syfte, samt att 

samtalet skulle bandas och att intervjun kunde avbrytas när som helst. Jag förde också 

anteckningar under samtalets gång. Inspelningen startades när båda parter var överens. Efter 

varje enskilt samtal lyssnade jag enskilt igenom inspelat material, detta för att erinra mig om 

inspelningsteknikens tillförlitlighet, men också för att i repeterande syfte underlätta 

transkriberingsarbetet. All transkribering utfördes av mig i enskildhet, vilket innebar att jag 

lyssnade igenom en del av samtalet, pausade och skrev ner samtligt auditivt material. Därefter 

sammanställdes den information som var relevant för undersökningens resultat. 

5.4 Etik 

Oavsett vad för slag av information intervjuaren tar del av måste fullständig respekt visas för 

intervjupersonens integritet. Detta är någonting som exempelvis forskare bör beakta i sitt 

arbete. Eftersom ljudinspelning kräver intervjupersonens godkännande (Davidsson & Patel 

2008:83) har samtliga medverkande upplysts om detta via informationsbrev, samt genom en 

andra kontakt via telefon eller e-post. 

Vetenskapsrådet (2009-05-14) anger fyra etiska begrepp som gäller vid forskning. 

 Konfidentialitet, vilket innebär att obehöriga under inga som helst omständigheter 

kan ta del av aktuella uppgifter som lämnats.  

 Anonymisering, vilket innebär att identifikationsmöjligheten mellan exempelvis 

enkät-, intervjusvar och personen som besvarat enkäten elimineras. 

 Krav på tystnadsplikt, brukligt inom vissa yrkesgrupper, i lagstadgad och i etisk 

form. 

 Sekretess, gäller endast för uppgifter som går under någon av sekretesslagens 

paragrafer. Ger tidsbegränsat skydd. 

I informationsbrevet framgår att allt material kommer att behandlas konfidentiellt, samt att allt 

inspelat material kommer att raderas efter transkribering. I informationsbrevet framgår också 

att all lämnad information, såsom citat etcetera, aldrig heller kommer att kunnas identifieras 
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med personen som nämnt det. Där står också att namn på personer, skola och kommun heller 

aldrig skall omnämnas i undersökningen. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

I detta avsnitt redogörs för undersökningens tillförlitlighet. 

Frågorna som ställdes i intervjuarbetet utgick från frågeställningen och var enligt kvalitativa 

mått också av öppen karaktär. Intervjuarbetets syfte har varit undersöka lärares upplevelser av 

undervisningsmetoder för att uppmuntra elever med hög potential i den individuella 

kunskapsutvecklingen. Påverkan av undersökningens reliabilitet kan därigenom härledas till 

ett flertal faktorer. En av dem kan utgöras av interaktionen som uppstår vid personliga samtal, 

framför allt graden av samtalsparternas språkliga anpassning. En ytterligare faktor kan vara att 

trots min förvissning om att ge ett objektivt intryck är det inte säkert att det motsvarar 

intervjupersonernas uppfattning av situationen. Vad som vidare kan påverkat intervjutillfället 

är det egna välbefinnandet hos de medverkande; de kan ha haft en bra, respektive dålig dag 

som influerat deras svar. Således kan intervjusituationen på olika sätt påverkat deras svar, på 

samma sätt som min tolkning kan ha influerats av min förförståelse för ämnet. 

Med tanke på det höga antalet tillfrågade skolor, var det relativt få lärare som anmälde sitt 

intresse av att medverka i intervjuerna. Det skrala intresset kan givetvis ha olika förklaringar 

och en av dem kan vara att ämnet för undersökningen syfte och frågeställning tilltalade en 

mindre grupp lärare. Samtliga medverkande visade överlag en mycket positiv inställning till 

läraryrket som helhet. De var också positiva till ett individbaserat lärande som de dessutom 

hade goda kunskaper i. Dessa aspekter kan också ha haft en påverkande effekt i fråga om 

resultatets utfall och så även dess reliabilitet. 

Syftet med att använda en semistrukturerad intervju med öppna frågor var att erhålla en så 

realistisk och sanningsenlig information som möjligt. Jag utgår från att de medverkande 

uppgav ärliga svar under intervjun, men detta utgör ingen garanterad tillförlitlighet hos svaren 

och därmed är det också svårt att säkerställa resultatets validitet. 

5.6 Generaliserbarhet 

Urvalsgruppen utgjordes av sammanlagt fyra olika lärare från tre olika skolor. Därigenom är 

undersökningen utförd i relativt liten omfattning, varvid resultatet grundar sig på fyra lärares 

uttalanden av enskilda upplevelser och tankar. Om undersökningen istället bedrivits i större 

skala är sannolikheten för att utfallet ha blivit ett helt annat att betraktas som stor. En 

generalisering av undersökningens sammanställda svarsresultat torde därför betraktas som en 

omöjlighet. 
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6. Resultat 

Detta avsnitt är uppdelat i nio delavsnitt, vilka presenterar de medverkande lärarnas 

(respondenternas) upplevelser av individanpassad undervisning med betoning på elever med 

hög potential. 

Därefter följer Sammanställning av resultatet där sammanställt intervjumaterial analyseras 

och diskuteras. 

6.1 Kunskapsnivå kontra åldersgrupp som utgångspunkt för undervisningen? 

De medverkade respondenterna undervisar i åldershomogena klasser. En erfarenhet som 

upplevdes var variationer mellan enskilda elever, av såväl kunskapsmässig som social 

mognadsgrad i åldershomogena klasser. De ansåg också att det var lika viktigt att ägna alla 

elever uppmärksamhet, oavsett kunskapsnivå. En av lärarna uttryckte. 

”Men ändå i en åldershomogen klass, så är ju spridningen otroligt stor, det är ju därför, jag 

menar (paus). Alltså, barn måste, vi måste ju individanpassa.”  

Respondenterna ansåg sig också tvungna att anpassa undervisningsarbetet efter elevgruppen. 

Under intervjuerna framgick att de arbetar mot att eleverna skall uppnå fastställda mål i 

enlighet med vad kriterierna föreskriver. Under intervjusamtalen framgick standardiserade 

kriterier avseende aktuellt skolår som utgångspunkt för undervisningsarbetet, men också 

informationen om att undvika att utgå från generella förväntningar på vilken nivå som 

exempelvis elever i årskurs 7 anses böra befinna sig på. 

”Jag tycker ju att man ska utgå från där eleven befinner sig, absolut.” 

Under intervjusamtalen om individuella anpassningar av undervisningen framgick en 

eftersträvan i att försöka tilltala och nå fram till så många som möjligt. Samtalen vittnade 

också om ett aktivt arbete för att anpassa det egna arbetssättet vid helklassgenomgångar. Om 

att uteslutande utgå från aktuellt skolår i undervisningen förmodades vidare vara mycket 

ogynnsamt, eftersom en liknande utgångspunkt i undervisningsarbetet i sådana fall endast 

skulle tilltala en del av eleverna. 

Under intervjusamtalen påtalades dessutom att närapå alla klasser inkluderar elever med 

någon form av diagnos. I vissa klasser går också elever som kunskapsmässigt befinner sig på 

gränsen till särskolan och under samtalen framgick ett tillkännagivande av det faktum att i 

sådana klasser kan det skilja upp till 5 år mellan olika elevers mognadsgrad och kunskapsnivå. 

Som skäl för att försöka individualisera undervisningen uppgavs spridningen mellan olika 

elever och deras skilda förmågor och kunskapsnivåer. 

6.2 Elevgrupperingar i klassen 

Information som erhållits under intervjuerna var bland annat variationen av 

kunskapsspridning i klasserna och oavsett antalet elever i klassen, hävdades enhälligt en 

förekomst av 3 olika nivågrupperingar. Klassernas elevgrupperingar beskrevs enligt följande 

redogörelse. Den första gruppen utgörs av elever som har svårigheter i att uppnå 

kunskapskriterier gällande fastställda mål. Den andra elevgruppen, där de allra flesta elever 

befinner sig, benämns av två respondenter för ”den breda mellangruppen”. I mellangruppen 
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befinner sig eleverna som kunskapsmässigt befinner sig mellan betygen Godkänt (G) och Väl 

Godkänt (VG). Den tredje gruppen utgörs oftast av ett mindre antal elever som relativt enkelt 

uppnår betyget Mycket Väl Godkänt (MVG).  Den tredje gruppen omnämndes befinna sig på 

en betydligt högre kunskapsnivå än genomsnittet. På så vis belystes lärarnas upplevelse av att 

ställas inför olika utmaningar i att lyckas nå alla elever i helklassundervisning. Detta ansågs 

bero på att var och en av eleverna också representerade sin enskilda kunskapsrelaterade styrka 

och svaghet. Följande citat återger en erfarenhet av kunskapsrelaterade elevgrupperingar. 

”Det hade varit jättebra om alla var på samma nivå, då hade vi ju inte haft det här 

problemet. Då hade vi ju inte haft dessa här som behöver få väldigt mycket stimulans för att 

de inte kan prestera tillräckligt och de som presterar tillräckligt och som också behöver 

ytterligare stimulans.” 

Intervjusamtalen informerade om väsentligheter för att eftersträva ett anpassat och varierat 

undervisningssätt i enlighet med klassens unika sammansättning. Detta betraktades som något 

gällande för samtliga teoretiska ämnen. Vidare framgick också olika tillvägagångssätt för att 

bedriva varierade undervisningsformer i helklass. 

”Ibland får man ha klassundervisning. Ibland så lär eleverna sig själva och det är 

egenstudier och ibland är det grupparbete, att man jobbar i tvärgrupper och, ja, såna här 

grejer.” 

Ytterligare en ingrediens som uttrycktes var att även elever med hög potential måste 

stimuleras för att gå vidare i sin kunskapsutveckling. För att tillgodose dessa elever med 

intellektuell stimulans underströks vikten av att prioritera en god tillgång på arbetsmaterial, 

samt tillgång på tekniska hjälpmedel, exempelvis datorer. Något som upplevdes som mindre 

positiv, var förmågan att räcka till som pedagogisk resurs i fråga om personlig handledning åt 

den högpotentiella elevgruppen. Upplevelsen åskådliggörs enligt följande citat. 

”Det man kan säga om dem, det är ju kanske att de får bli stimulerade materiellt, alltså, men 

inte, ja (paus). Det finns ju i regel ingen vuxen som kan vara med och liksom utmana dem, 

utan då får man presentera, (paus). Då får man ha bra material som de blir stimulerade av.” 

Vidare framgick informationen om att vid de tillfällen en elev visar på förmågan att arbeta 

vidare inom ämnet också tillåts och uppmuntras till att göra det. I detta sammanhang 

poängterades väsentligheten i att alltid ombesörja en god tillgång på extramaterial. 

6.3 Läromedel 

Under intervjusamtalen framgick att någon form av lärobok användes som ämnesrelaterad bas 

för undervisningen. En aspekt som belystes var att elevernas egen arbetstakt styr arbetsgången 

och att de därför ibland använder sig av olika läromedel. Vid genomgång i helklass användes 

emellertid ett för klassen, gemensamt läromedel. Här uppgavs ett behov av att emellanåt 

komplettera läroböcker med ytterligare material. För att undervisningen också skulle tilltala så 

många som möjligt användes både visuella och auditiva former i sina respektive 

undervisningar, men det ingick också i elevernas eget arbetsmaterial. 

Det fanns också ett uttalat behov av komplettering av befintliga läroböcker. Argument för 

komplettering grundade sig främst på upplevelser av att innehållet inte motsvarade elevernas 

intressesfär. Det fanns också upplevelser av stora skillnader i fråga om visuellt stöd i 

läroböcker avsedda för elever i grundskolans avslutande år. Förekomsten av visuellt stöd till 
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texterna var betydligt ansenligt för elever i årskurs 6 och 7. Därefter upplevdes en markant 

nedgång av visuellt stöd i läroböcker avseende årskurs 8, för att i årskurs 9 avta och därmed 

nästan uteslutande bestå av text. 

Under intervjusamtalen ifrågasattes befintliga läroböcker. Erfarenheten var att läroböcker ofta 

krävde någon form av komplettering, dels för att tilltala eleverna och dels för möjligheter att 

genomföra en individanpassad undervisning. Vad som vidare betvivlades var läroböckernas 

upplägg, dess regelbundna utformning, samt avsaknaden av ett aktuellt och varierat innehåll: 

”… det är ju text och frågor till texten, hörövningar och frågor till hörövningar. Korsord, och 

så ser det ut. Jag är lite förvånad också över innehållet när det gäller engelskan till exempel 

eller tyskan… Jag menar, vad handlar det om? … Finns det inga andra ämnen man kan 

diskutera så det blir lite mer up-to-date?” 

6.4 Elevantalets påverkan av individuell undervisning 

Antalet elever i en klass sades utgöra en stark påverkan i fråga om möjligheter att genomföra 

individuell undervisning. Eftersom eleverna skiljer sig åt i sitt sätt att ta till sig, hantera och 

utveckla kunskaper och ju fler elever - desto svårare upplevdes individualiseringsprocessen i 

en klass. Här framgick också en tydlig skillnad i skolornas anpassningsarbete av antalet elever 

i klasserna och dess geografiska placering. Erfarenheten var att i skolor med många elever 

från hög socioekonomisk bakgrund var elevantalet något högre än i skolor, vars elever 

kommer från betydligt lägre socioekonomisk bakgrund.  

”Vi har ganska små klasser här, vi har jobbat med det. Så i en del klasser har vi bara 16 

elever.”  

Arbetet med ett lägre elevantal i klassen upplevdes som fördelaktigt därför att det underlättade 

ett genomförande av den individuella undervisningen på ett mycket positivt sätt. Arbetet i de 

mindre klasserna har i viss mån inneburit en ökad tidsmarginal, vilket påbjuder fler elever 

möjlighet att få enskild pedagogisk handledning. 

 

En erfarenhet som diskuterades var möjligheten att bistå samtliga elever med enskild 

handledning under en och samma lektion präglades av en mer eller mindre uttalad 

problematik. Vid de tillfällen då en klass representeras av ett något högre elevantal (omkring 

24 elever) uttrycktes känslor av vanmakt kring dilemmat i att kunna ge pedagogisk 

handledning åt alla elever under lektionstid. 

”Så egentligen tycker jag att fördelningen är ohållbar i längden eftersom vi pedagoger hela 

tiden sysselsätts med de svaga eleverna. Och vi litar på att mellangruppen klarar sig ändå 

och de som ligger utöver så att säga, som ligger på en högre nivå, de ges väldigt mycket 

självständigt arbete.” 

En aspekt som belystes var bristande resurser i fråga om att det ofta saknas tid till 

pedagogiska diskussioner med de elever som befinner sig på en högre kunskapsnivå. Dessa 

elever överlåts därför att ta väldigt mycket eget ansvar under lektionstid. På grund av att 

många elever är i behov av extra stöd, berättade densamma att den situation som ibland 

uppstår är att de elever som har lätt för att lära blir tillfrågade om de vill ställa upp som 

extraresurs åt de svagare eleverna. 
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6.5 IUP, personliga omdömen och utvecklingssamtal 

Under intervjusamtalen framgick också att de representerade skolorna, använder sig av IUP 

och skriftliga omdömen som utgångspunkt för undervisningsarbetet. Samtalen informerade 

om lärares förpliktelser beträffande att erbjuda utvecklingssamtal en gång per termin, samt för 

dess informativa syfte avseende förälders rättighet till att ta del av deras barns 

kunskapsutveckling. 

”… samtidigt är det ju naturligtvis självklart att i samråd med vårdnadshavare, eleven och 

lärare att upprätta mål /.../ vilka mål har vi och hur ska vi uppnå dem?” 

Informationen från intervjusamtalen påvisade en mycket hög kompetens vad gäller 

regelverket kring IUP, såväl som för gällande principer avseende korrekt utformning av 

skriftliga omdömen. Den gav också en mycket detaljerad information om vad introduceringen 

av detta individbetonade arbetsredskap kommit att innebära i form av att precisera enskilda 

elevers möjligheter i att uppnå individuella kunskapsmål. 

”Nu tycker jag att man har märkt mycket mer när man har haft en IUP kontra 

kunskapsprofilen av de Nationella Provresultaten kontra de skriftliga omdömena.” 

Samtalen upplyste vidare om förestående förändringar kring IUP, vilket bland annat kommer 

att innebära ett frångående från nuvarande koncentration till grundskolans tre kärnämnen. Den 

framtida IUP: n kommer fortsättningsvis att utgå från elevens skriftliga bedömning, vari också 

en enskild planering på förbättringar av respektive elevs generella förmågor kommer lyftas 

fram. 

6.6 Upplevelser av att samtliga elever har sysselsättning under lektionen 

Att samtliga elever var sysselsatta under lektionerna upplevdes som någonting fundamentalt. 

”Det är väldigt bra att de är sysselsatta, ja (skratt), självklart.” 

En iakttagelse var att elever med hög potential överlag var mycket aktiva i fråga om att hålla 

sig sysselsatta och de som inte var det också tillhörde en annan kategori elever. I fråga om 

sysselsättning av högpotentiella elever vidhöll respondenterna än en gång vikten av att alltid 

sörja för en god tillgång på extra arbetsmaterial. En väsentlig ingrediens som påpekades 

beträffande innehållet i det extra arbetsmaterialet, var att det skulle fylla en progressiv 

funktion i elevens lärande. 

”… målet kan ju inte vara att de ska ha nånting att göra, utan målet ska va’ något som leder 

till nånting så eleven själv känner sig tillfreds och känner att det blir till nytta – det är det 

viktigaste av allting.” 

Samtalen underströk vikten av föräldraengagemang och i vilken utsträckning 

hemförhållandets olika värderingar påverkade elevernas inställning till skolarbetet. 

Betydelsen av föräldrar som engagerade sig i sina barns skolgång upplevdes som en mycket 

positiv drivkraft. Vid förhållanden då övervägande majoritet av eleverna visat en tillgång på 

ett mycket bra stöd hemifrån upplevdes vara vanligare i skolor förlagda till ett så kallat högre 

socioekonomiskt område. Stöttningen hemifrån ansågs också utgöra en stark drivfaktor för att 

motivera eleverna i skolarbetet. 
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”Alltså det elevklientelet vi har (paus) de är kanske unika, för vi har väldigt studiemotiverade 

elever, elever som vill /…/ och det har att göra med den otroliga back upen som de har 

hemifrån /…/ engagerade föräldrar och det är väldigt roligt!” 

Vidare informerade samtalen också om att engagerade föräldrar ifrågasätter och ställer krav 

på undervisningen, vilket upplevdes som positivt. 

”Där har vi alltså tryck på oss, även från föräldrarna /…/  just när det gäller det här med min 

son, eller min dotter är så duktig. – Vad gör man i skolan för att stimulera dem?” 

Vid arbete i områden med övervägande elever från så kallad lägre socioekonomisk bakgrund, 

ansågs samarbetet med föräldrar vara oerhört viktigt för att bedriva en fungerande skolgång 

för den enskilda eleven. Under intervjusamtalen framgick en eftersträvan av ett fungerande 

samarbete i relationen elev, förälder och lärare. Här betonades vikten av att exempelvis äta 

frukost, samt att följa skolans förhållningsregler. Redogörelserna informerade inte för någon 

av de upplevelser i form av den grad av föräldraengagemang som förekom hos elever med en 

högre socioekonomisk bakgrund. 

6.7 Hur utmärker sig elever med hög potential 

Utmärkande aspekter som ansågs vara kategoriserande för elever med hög potential var att de 

särskiljer sig från övriga elever i fråga om att de besitter en ökad prestationsförmåga. De har i 

regel också en högre arbetstakt. Elever med hög potential upplevdes också ha uttalade behov 

av att hela tiden, oavsett ämne, vara oerhört aktiva i skolarbetet. Följande citat återger 

uttalanden från hur elever med hög potential utmärker sig. 

”De flesta utav de som är duktiga, de vill jobba mer, de frågar ju efter mer uppgifter också.”  

”Det gör ju de i och med att de är elever med hög potential, som du själv säger. Så det är 

klart att man märker ju dem, det är ju meningen.” 

”Jag tycker de har en egen motor som driver dem själva.” 

”De utmärker sig genom att de i princip är klara efter ganska kort tid.” 

Under intervjusamtalen framkom generella upplevelser av att elever med hög potential 

påvisade en ökad kunskapstörst, vilket ofta utmärkte sig genom en stark, inre drivkraft. 

6.8 Vad för undervisningsmetoder används för att utmana dessa elever 

Som grundläggande faktor för att utmana elever med hög potential till vidare ansträngningar, 

framhölls i synnerhet vikten av att tillgodose elevernas behov av att bli sedda. Detta faktum 

betraktades som något fundamentalt. I anslutande resonemang underströks också vikten av att 

elevernas kunskapsmässiga insatser bemöttes med positiv uppmuntran. Citatet nedan återger 

ett uttalande beträffande väsentligheten att ge dessa elever bekräftelse. 

”… och det är ju också väldigt viktigt, att de blir sedda. Att de vet att vi också vet vilka de 

är.” 

”… på vilket sätt ska vi se till att eleven inte blir uttråkad eller känner sig ostimulerad?” 
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Som undervisningsmetod för att stimulera elever med hög potential i sin kunskapsutveckling 

upplyste intervjusamtalen om att erbjuda elever möjligheter till att arbeta vidare individuellt. I 

praktiken utgjordes de individuella arbetsuppgifterna av allt ifrån extra studiematerial till 

läroböcker avseende högre årskurs. Under samtalen betonades också erfarenheten av att när 

elevers förvärvade kunskaper befanns ligga på en högre nivå än rådande normeringar 

avseende aktuellt skolår, krävde arbetsuppgifterna en ökad svårighetsgrad för att upplevas 

som meningsfulla. 

”… då måste man ju på något vis stimulera och det gör man på två sätt tycker jag. Det ena är 

att alltid ha extra uppgifter och det andra är att helt enkelt uppsätta egna mål.” 

”Man vill ju helst ha elever som mår bra i omgivningen och tar till sig undervisningen /…/… 

inte står still och stampar, utan utvecklas, att det går framåt. /…/ Men vissa kanske inte 

känner så alls. Mitt plan, mitt sätt och så här har jag kört i 15 år och det här vill jag fortsätta 

med… men jag är inte en av dem (skratt). Alla är olika.” 

Samtalen informerade också om att elever emellertid presenteras alternativa studieformer. Här 

omnämndes bland annat att två 7:e klassare för tillfället arbetar vidare i engelskan med helt 

individuella uppgifter. Kommentarer beträffande individuella undervisningsmetoder var 

emellertid upplevda svårigheter i samband med upprättandet av enskilda mål för 

högpotentiella elever. 

”… det är faktiskt de som jag tycker är lite jobbigt att ha utvecklingssamtal med för när man 

ska komma på mål för duktiga elever, till exempel om man är duktig i engelska /…/ då brukar 

jag säga att då går vi vidare, börjar läsa svårare texter, börjar läsa noveller /…/ Kanske får 

skriva lite mer och sådant.”  

Intervjusamtalen informerade om en positiv inställning till drivande elever och här framgick 

en vilja till att de också skulle känna en progression i det egna lärande. Den upplevda 

problematiken i samband med att låta enskilda elever gå vidare, var koncentrerad till själva 

upprättandet av nya, individuella kunskaps- och strävansmål. 

Ett relativt vanligt förekommande är att eleven, i ett eller flera ämnen bedriver självständigt 

arbete enligt en individuellt upprättad studieplan. I särskilda, speciella fall, när eleven i stort 

sett uppnått full behärskning av samtliga ämnen gällande befintligt skolår, kan eleven ibland 

göra ett så kallat uppflytt till högre årskurs. 

Matematiken upplevdes som ett ämne, i vilket det var lätt att arbeta vidare inom. Samtalen 

informerade också om ett varierat antal elever från varje skola som nu arbetar i 

nästkommande årskursers matematikböcker. Vidare framgick informationen om att beslut 

som rör en elevs övergångar till att arbeta vidare i följande årskursers läroböcker alltid skall 

ske i samråd med föräldrarna. Upplevelser av individuellt elevarbete exemplifierades bland 

annat genom att informera om fyra elever i årskurs 7 som arbetade i matematikbok avseende 

årskurs 8, samt en elev i årskurs 9 arbetar i matematikbok för gymnasiets B-kurs. Följande 

citat illustrerar upplevelsen av att verka som tillgänglig handledarresurs för högpresterande 

matematikelever: 

”Det är ju väldigt speciellt med dem, de ligger ju två år före. Men de två funderar jag mycket 

på, hur de ska stimuleras. Matematik är ju ett ämne som behöver pratas och kommuniceras en 

hel del i. Nu är de ju två, så de kan samarbeta.”  
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Vidare informerade samtalet om att trots dessa elevers möjlighet till så kallade 

minigenomgångar och att de har materiella tillgångar i form av exempelvis läroböcker, finns 

väldigt litet tid över till pedagogisk handledning. För att hjälpa dessa båda elever att komma 

vidare tillades att de en gång i veckan kommer att få extra stödundervisning av en annan 

lärare i matematik. 

I fråga om föresatser för att skolarbetet kan bedrivas enskilt enligt individuellt, uppsatta mål 

för eleven, underströks att sådant beslut alltid fattas i samråd med elev, föräldrar och lärare. 

Som ytterligare upplevelse var att utgångspunkt för den individuella studiegången framförallt 

är att eleven skall uppleva det egna uppsatta målet som givande och meningsfullt. 

Beträffande det faktum att en fortsatt ämnesfördjupning verkligen skall innebära en utmaning 

exemplifierades under samtalen hur en elev i årskurs 8 arbetat efter ett eget uppsatt mål. 

Eleven beskrevs som otroligt intresserad av litteratur och i samråd med föräldrar och lärare 

fattades beslutet om att eleven skulle läsa engelsk litteratur. I överenskommelsen ingick också 

att all litteratur skulle redovisas både muntligt och skriftligt. Extra tid, i form av pedagogisk 

handledning avsattes i åsyftande att ge eleven möjlighet till muntliga recensioner på engelska. 

Arbetssättet visade sig fungera väldigt bra och eleven visade sig vara mycket nöjd med 

resultatet. 

6.9 Lärstilar 

När intervjusamtalen berörde ämnet om huruvida elevernas inlärning eventuellt påverkades 

om de grupperades i enlighet med sina olika lärstilar, uppgavs en medvetenhet om lärstilars 

inflytanden vid inlärning. Intervjusamtalen belyste att bedrev någon form av 

lärstilsgruppering i undervisningen, men upplevde att de försökte utgå från elevens personliga 

lärstil vid enskilda inlärningssituationer. Under samtalen gjordes ingen hänvisning till Daniel 

Kolbs 4 lärstilar, men det framkom ett tillkännagivande av insikter i att inlärning står under 

påverkan av elevens personliga lärstil. Under samtalen om lärstilars eventuella befrämjanden 

för inlärning nämndes att det var viktigt att utgå ifrån betingelserna att alla lär in på olika sätt i 

undervisningsarbetet. Därigenom informerades ytterligare om hur viktigt det var att verkligen 

känna efter och försöka kartlägga de undervisningsformer som klassen föredrog. Vidare 

ansågs att den undervisningsform som lämpade sig för en klass, kanske inte alls uppskattades 

av en annan och så vidare. Under samtalen framgick också att var och en av eleverna fått i 

uppgift att identifiera den egna lärstilen. 

”… fick barnen själva skriva om sin lärstil och försöka bli medvetna om sin egen lärstil, sen 

kan jag inte säga att vi har några som sitter där i det hörnet och några som sitter i något 

annat…” 

Under samtalens gång klargjordes att undervisningsinnehållet helst skulle inkludera en slags 

vädjan till elevernas syn- och hörselsinnen. I samband med detta redogjordes bland annat för 

visuella och auditiva inlärningsformer. Dessutom framgick att förutom visuellt och auditivt 

stöd, finns också de elever, vars inlärning underlättas genom konkretisering, till exempel då 

uppgiften innebär att utföra någonting praktiskt. 

”Man försöker inkludera olika lärstilar i undervisningen, vissa har ju lättare att ta till sig 

hörövningar, vissa har lättare att läsa, vissa har lättare i muntliga diskussioner. För att på 

något vis komma ihåg eller, ja, så, det är olika.” 



 25 

Diskussionerna om olika lärstilar utvecklades också till ett ifrågasättande av kursmaterialets 

utformning. 

”Egentligen så är det ju kursmaterialet som gör ett val /…/ Man är ju styrd av läromedlen 

och den gruppen vi talat om, högpresterande elever, har högre kompetens. Med dem är det 

ofta så att man ger dem egna projekt, eller att man hittar på och det, eftersom det är ganska 

få av eleverna i en klass…” 

Citatet ovan skildrar en upplevelse av kursmaterialet som ensidigt i fråga om att se till 

enskilda elevers olika lärstilar. Behovet av komplettering ansågs som stort, speciellt för elever 

med hög potential. 

I vidare redogörelser framgick en satsning på en kontinuitet i dialogen med eleverna för att få 

fram deras åsikter om olika undervisningsformer. 
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7. Sammanfattning av resultatet 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av undersökningens resultat. Undersökningens 

syfte och frågeställning har varit utgångspunkt för resultatets sammanställning, varför den 

också koncentrerats till specifik information som varit angelägen för resultatet.  

Sammanfattningen utgår kronologiskt från intervjuguidens frågor. 

Kunskapsnivå kontra åldersindelning som utgångspunkt för undervisningen 

I enlighet med vad som framgick i de enskilda samtalsintervjuerna eftersträvades ett varierat 

undervisningssätt av samtliga lärare. Som gemensamt skäl till behovet av att variera 

undervisningen uppgav lärarna en stor kunskapsspridning mellan eleverna i klassen. Därför 

krävdes av dem också en flexibilitet beträffande att anpassa undervisningen efter elevernas 

nivå. Som samlingsbegrepp för kunskapsspridning mellan olika elever i åldershomogena 

klasser omnämns heterogenitet (Persson 1997:155). 

Upplevelser av den individuella undervisningen 

Då samtalen berörde respondenternas upplevelser av den individuella undervisningen 

informerade de om tre befintliga elevgrupperingar i klassen. Vad som ytterligare påpekades, 

var upplevelsen av en utmaning i fråga om att nå alla elever i helklassundervisning på grund 

av den stora spridningen mellan elevernas kunskapsnivå. Intervjusamtalen berörde således en 

eftersträvan till individanpassad undervisning, men ett direkt anförande av divergent 

pedagogik, som bland annat är utmärkande för Blooms Taxonomi (Officeport 2009-05-09) 

omnämndes aldrig.  

Emellertid upplevdes svårigheter vad gäller förmågan att ge pedagogisk handledning åt de 

snabba inlärarna. Anslutande till ämnet påpekades att det därför upplevdes som väsentligt att 

alltid ha en god tillgång på extra material åt de elever som befann sig på en högre 

kunskapsmässig nivå, eftersom de löste uppgifter relativt fort. Den goda tillgången på extra 

material, innebär att eleverna har möjligheter att arbeta vidare och fördjupa sina kunskaper.  

Samtalen förtalte att det nästan alltid rör sig om ett fåtal elever, vilket också medför att de 

förvisas till att bedriva ett självständigt arbete. Att nästan alltid bedriva självständigt arbete är 

enligt Wahlström (1995:62) mycket vanligt förekommande bland högpotentiella elever. Som 

en risk med att ofta utföra arbetsuppgifter i enskildhet, antyder Wahlström (1995:62) dess 

negativa konsekvenser i fråga om ökad social isolering. Dessa elever kan associera inlärning 

med enskildhet, vilket i förlängningen kan innebära avskildhet och problematik vid framtida 

arbeten i grupp (Wahlström 1995:62). 

Läromedel 

Om läromedels begränsningar och möjligheter i den individuella undervisningen upplevdes 

ett behov av kompletteringsmaterial till befintliga läroböcker. Vad som framförallt 

ifrågasattes var läroböckers stereotypa utformning i fråga om ett aktuellt och tilltalande 

innehåll. Läroböcker upplevdes således som begränsade vad gäller att nå samtliga elever. 

Deras argument får stöd av Hallberg& Lundqvist (2006:96ff) som ställer sig kritiska till ett 

regelrätt användande av läroböcker. De menar att läroböcker inte stimulerar till eget 

ställningstagande och därigenom begränsas också elevens möjligheter att lära sig dra egna 

slutsatser (Ibid.). 
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Elevantalets påverkan av individuell undervisning 

Någonting som upplevdes som en avgörande faktor beträffande begränsningar och 

möjligheter i att genomföra individuell undervisning var antalet elever i den enskilda klassen. 

Ett högt elevantal innebar begränsade möjligheter i att kunna ge enskilt pedagogiskt stöd åt 

alla elever under lektionstid. Ett lägre antal elever i klassen ökade dessa möjligheter. 

Under intervjusamtalen uppgavs en snedfördelning av att kunna ge enskilt pedagogiskt stöd 

under lektionstid. Det omnämndes att mer tid ägnas åt den elevgrupp som befinner sig på en 

lägre kunskapsnivå än övriga elevgrupper. Ibland händer också att elever som befinner sig på 

den högre kunskapsnivån får hjälpa läraren i det pedagogiska arbetet med de svagare 

eleverna. I situationer när elever tillfrågas av lärare att verka som pedagogisk resurs innebär 

förvisso en bekräftelse av deras kunskapsrelaterade kompetens. Men med tanke på att 

undervisningen innefattar samtliga elever som enligt styrdokumenten skall ” … främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo 94 2006:4), placeras situationen i 

ett helt annat läge. Agerandet som extralärare kan emellertid vara ett sätt för eleven att befästa 

sina förvärvade kunskaper, men det innebär ingen progression i det egna lärandet. 

IUP, personliga omdömen och utvecklingssamtal 

Alla skolor som de medverkande lärarna arbetar på använder sig av IUP och skriftliga 

omdömen. Under intervjusamtalen uppgavs att IUP utgör utgångspunkt för det individuella 

undervisningsarbetet. IUP upplevdes som något positivt, samt att den verkade som ett bra 

redskap för att övergripande konkretisera enskilda elevers kunskapsmål. Under samtalen 

berördes aldrig arbetsprocessen eller vikten av att införliva elever i ett kritiskt 

ställningstagande och reflekterande tankemönster, som är viktiga hörnstenar inom Blooms 

taxonomi. Vidare informerades om utvecklingssamtalets betydelse i fråga om upprättande av 

elevens enskilda kunskaps- och strävansmål. Då samtalen berörde omdömen diskuterades 

främst uppnåendemål och resultatet av elevernas färdiga arbete.  

Upplevelser av att högpotentiella elever har sysselsättning under lektionen 

Upplevelser av att elever med hög potential utgjorde en mycket aktiv elevgrupp som ville 

arbeta var ett faktum. I och med god tillgång på extra arbetsuppgifter och annat material hade 

eleverna också sysselsättning. Det ansågs också vara av stor vikt att innehållet i det extra 

arbetsmaterialet skulle innebära en utmaning för eleverna. 

Hur utmärker sig elever med hög potential 

Som utmärkande egenskaper för elever med hög potential omnämndes att de var väldigt 

arbetsvilliga, hade en högre arbetstakt och högre prestationsförmåga än majoriteten av 

klassens elever. 

Vad för undervisningsmetoder används för att utmana elever med hög potential 

Om detta påtalades tidigare under intervjusamtalet en medvetenhet om en otillräcklighet 

beträffande förmågan till att verka som personlig handledare åt denna elevgrupp. Då samtalen 

nått till denna fråga belystes vikten av att tillgodose elevernas sociala behov av att bli sedda 

och bekräftade. Likaså omnämndes uppmuntrans betydelse av att motivera eleverna till vidare 

ansträngningar. Hallberg & Lindqvist (2006:38f) poängterar motivationens innebörd i fråga 

om att uppmuntra eleven till att ta steget till nya kunskapsnivåer. Motivation kan bland annat 

utgöras av ömsesidig respekt för elevens befintliga kunskaper. Därför är det oerhört viktigt att 



 28 

skolmiljön utgör trygghet och att samtliga elever får positivt gensvar för såväl 

kunskapsmässig erfarenhet, som den egna personligheten. Deras resonemang får medhåll från 

Wahlström (1995:40f) som poängterar att en förutsättning för möjliggöra en utveckling av 

den befintliga kunskapsnivån är att läraren intar ett respektfullt bemötande identifikationen av 

elevens unikum och dennes individuella förmågor. Som undervisningsmetod erbjöds eleverna 

möjlighet till fortsatt individuellt arbete inom ämnet. Det individuella arbetet kunde också 

innebära ett erbjudande om alternativa studieformer, såsom att arbeta vidare med 

nästkommande årskurs lärobok eller att arbeta med extra uppgifter avseende respektive ämne. 

Intervjusamtalen upplyste också om betydelsen av att enskilda elever skulle känna sig nöjda 

med valet av extra uppgifter. Det ansågs därför viktigt att alltid utgå från elevens önskemål i 

fråga om utformningen av enskilda studieplaner. Dessutom framgick ett tydligt behov av att 

arbetsuppgifterna skulle medföra en progression i elevens lärande. 

Lärstilar 

Samtalen informerade om en medvetenhet om olika lärstilars påverkan vid inlärning, samt 

väsentligheter i att försöka känna av klassen och vilka undervisningsformer som de trivdes 

med. Vid enskilt arbete gjordes också en viss anpassning efter lärstilen, bland annat genom att 

utgå från elevens egna önskemål, men också för att i en del fall underlätta fortsatt inlärning. 

Således uppgavs en observerande inställning, samt ett beaktande av elevers olika lärstilar i 

undervisningssituationen. Synpunkter på kursmaterialets begränsningar i fråga om att 

inkludera olika lärstilar framgick också tydligt. 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet, vilket belyser synpunkter och upplevelser hos de 

medverkande lärarna. Därefter följer en metoddiskussion, vari intervjuarbetet diskuteras. I den 

avslutande diskussionen framförs synpunkter på hur målen för undersökningens syfte 

uppnåtts. 

8.1 Resultatdiskussion 

Undersökningens huvudsakliga syfte har varit att ur ett lärarperspektiv söka reda på vilka 

undervisningsmetoder som används för att nå alla elever i den individuella undervisningen 

med betoning på elever med hög potential. 

Resultatet visade på det hela taget en mycket jämn svarsfördelning i fråga om likheter i 

uppfattningar, men också av deras enskilda upplevelser. Vad som med säkerhet inte kan 

fastställas är huruvida urvalsgruppens låga antal kommit att påverka resultatets utfall eller 

inte. Men en större urvalsgrupp hade ökat möjligheten i att föra ett ännu djupare resonemang. 

Av de fyra medverkande lärarna arbetade två av dem på samma skola, vilket dessutom 

innebär att de båda arbetar efter skolans allmänna policy. Detta kan naturligtvis ha påverkat 

dem i fråga om likheter i uppgivna svar. Övriga två lärare arbetar på helt, från övriga skilda 

skolor, vilket utgör en minimal risk för eventuell påverkan av varandras åsikter. Vad som 

framgick var i stort sätt ett tillkännagivande av snarlika upplevelser i fråga om 

undervisningsmässiga lösningar på rådande heterogenitet i klasserna. Av vad som framgick i 

resultatet att döma använde sig lärarna också av identiska metoder för att utmana elever med 

hög potential till fortsatt lärande. Det framgick också ett förekommande av att dessa elever 

ibland agerar hjälplärare under lektionen. Samtalen informerade också om individanpassning 

vad gäller utformning av alternativa studieplaner för enskilda elever, vilket också tyder på ett 

efterföljande av styrdokumentens föreskrifter. Intervjusamtalen kom aldrig att beröra 

principerna för Blooms taxonomi (Officeport 2009-05-10), som införlivar eleverna i ett 

processarbete, vari eleven själv påverkar och styr arbetstakten. Eftersom taxonomin saknar 

kunskapsmässigt tak, erbjuds häri högpotentiella elever obegränsade möjligheter för det egna 

lärandet.  

8.2 Metoddiskussion 

Syftet med intervjuarbetet har varit att söka utreda hur elever med hög potential utmärker sig, 

samt vilka begränsningar och möjligheter som lärare kan möta i bedrivandet av individuell 

undervisning. Syftet inkluderar också att utreda eventuella undervisningsmetoder som lärare 

använder sig av för att uppmuntra elever med hög potential i den individuella 

kunskapsutvecklingen. 

Jag ville bland annat eftersträva ett förutsättningslöst och förhoppningsvis ett så realistiskt 

intervjuunderlag som möjligt och därför valdes en kvalitativ-, framför kvantitativ 

intervjumetod för undersökningen. Således genomfördes intervjuarbetet enligt en kvalitativ 

metod, vilket resulterade i en ansenlig mängd relevant information för undersökningen. Jag 

erhöll därmed mycket användbart material för resultatets sammanställning. Eftersom jag 

också ville att intervjuerna skulle utmynna i uttömmande svar utgick intervjuguiden från så 

kallade öppna frågor. Jag använde mig således av en semistrukturerad intervjuform. De öppna 

frågorna som ställdes gav förvisso god information, men de bjöd också på en del bieffekter. 
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En av bieffekterna var att besvarandet av varje fråga tenderade att glida ifrån dess 

huvudämne. Detta innebar att jag var tvungen att avbryta dem för att verbalt försöka återleda 

dem tillbaka till ämnet. Ämnesområdet som nästan alla lärare gled in på under 

intervjusamtalen var olika former av att belysa de svaga elevernas skolsituation, vilket var 

irrelevant för undersökningen i fråga. 

Alvesson/Sköldberg (2008:17) påpekar att i kvantitativ forskningsintervju, som är vanlig vid 

enkätundersökningar, är förekomsten av ledande frågor en vanligare företeelse än vad som 

utmärker en kvalitativ. De menar också att frågeställaren i kvantitativa intervjuer i högre grad 

också styr och påverkar utgången av svaren än vad som vanligen sker i en kvalitativ. Med 

tanke på att intervjusamtalen hade benägenhet för att bli glidande, hade en enkätundersökning 

med mer exakta frågor varit ett bra alternativ. 

8.3 Avslutande diskussion 

Målet med undersökningen har varit att med utgångspunkt från lärares egna upplevelser ta 

reda på befintliga undervisningsmetoder som används i den individuella undervisningen för 

att utmana högpotentiella elever i kunskapsutvecklingen. 

Undersökningen har besvarat syftets frågeställning och slutsatser av vad som framkommit i 

resultatet är att medverkande lärare använder sig av olika undervisningsmetoder för att 

individanpassa undervisningsarbetet. Nedan presenteras resultatet av undervisningsmetoder 

som lärarna använder för att nå enskilda elever i undervisningen. 

 De belyser vikten av elevens sociala och kunskapsmässiga behov av bekräftelse. 

 De redogör för väsentligheter i att utgå från elevens egna önskemål vid utformningen 

av enskilda kunskaps- och strävansmål. 

 De anpassar undervisningen efter elevgruppen (eller enskilda elever). 

 De kompletterar läroböckers innehåll då de finner detta otillräckligt ifråga om att 

tilltala eleverna. 

 De erbjuder elever alternativa studiemöjligheter i form av extra arbetsmaterial, eller att 

gå vidare och arbeta i läroböcker avseende högre årskurs. 

 De upprättar individuella studieplaner för enskilda elever. 
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9. Vidare forskning inom ämnet 

Undersökningen har ensidigt fokuserat på lärares perspektiv och deras upplevelser av hur 

elever med hög potential uppmuntras till en vidare kunskapsutveckling i den individuella 

undervisningen. För att skapa ett mer allsidigt och uttömmande underlag torde ett bedrivande 

av fallstudier vara ett alternativ. Ett förslag på fallstudier kan vara att under en längre tid 

observera interaktionen mellan lärare och elever. Ett ytterligare förslag på fallstudier inom 

ämnet är att bedriva en observation av eventuella förekomster av genusrelaterade skillnader i 

lärares förhållningssätt gentemot kvinnliga, respektive manliga elever.
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

1. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

2. Vad tycker du är viktigast: 

Att elever utgår från sin individuella kunskapsnivå i lärandet? 

Eller 

Att elever utgår från föreskrivna kriterier gällande klassens åldersindelning? 

 

 

3. Hur upplever du den individuella undervisningen i klassen? 

 

4. Sker undervisning ur gemensam lärobok etc. eller arbetar eleverna i egen takt ur olika 

läromedel? 

 

 

5. Utgår du som lärare från varje elevs IUP eller personligt omdöme i undervisningen?  

 

 

6. Upplever du att samtliga elever har sysselsättning under lektionerna? 

 

 

7. Hur utmärker sig elever med hög potential?  

 

 

 

8. Känner du till någon bra metod för att uppmuntra dessa elever att utvecklas vidare inom 

ämnet? 

 

 

 

9. Hur tror du att inlärning påverkas om eleverna grupperades i enlighet med sina lärstilar?  



 

Bilaga 2 

 

Hej! 

Mitt namn är Jessica Clarin och jag studerar den avslutande terminen på Lärarprogrammet vid 

Högskolan i Halmstad.  

 

Jag skriver nu mitt examensarbete, med syftet att ur ett pedagogperspektiv undersöka olika 

undervisningsmetoder och arbetssätt i den individuella undervisningen med betoning på hur 

elever med hög potential kan utmanas i den enskilda kunskapsutvecklingen. 

 

Undersökningen kommer därför att belysa enskilda pedagogers upplevelser av det 

individanpassade arbetet, samt olika tillvägagångssätt för att nå alla elever i förmedlandet av 

kunskap. 

 

Undersökningen är tänkt att bedrivas med hjälp av intervjumaterial från pedagoger som 

undervisar i teoretiska ämnen i årskurs 6-9.  

 

 Beräknad tid för intervjun är cirka 30 minuter. 

 

 

Intervjusamtalet kommer att spelas in och all medverkan sker på frivillig basis. Pågående 

intervju kan givetvis avbrytas närhelst det passar.  

Allt inspelat material kommer att behandlas konfidentiellt och all medverkan garanteras 

anonymitet. Efter transkribering kommer det inspelade materialet att raderas. 

 

Jag kommer att följa de etiska förhållningssätt som är brukligt vid examensarbeten inom 

högskolans ramar och därigenom kommer eventuella citeringar aldrig att kunna identifieras 

med enskilda deltagare. Skolans namn, liksom i vilken kommun undersökningen bedrivits i 

kommer aldrig att omnämnas i examensarbetet. 

 

 

Vänligen kontakta mig snarast möjligt. 

 

 

E-post (Jessica) XXXXXXX 

Tel. XXXXXXX 

 

 

Högskolan i Halmstad  

Handledare:  

Jette Trolle-Schultz Jensen 

Ole Olsen 

 

Med vänlig hälsning 

Jessica Clarin 


