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SAMMANFATTNING  

Syftet med uppsatsen är att utifrån lärares perspektiv beskriva och förstå synen på begåvning och 

bemötandet av begåvade elever. Studien är genomförd med en kvalitativ metod där fyra lärare har 

intervjuats utifrån frågeställningar som behandlar definition av begreppet begåvning, bemötande 

av en begåvad elev samt lärarnas kompetens. Resultatet från studien visar att det som litteraturen 

anser och det som lärarna anser stämmer överens på många plan. Gemensamt är att begåvning är 

ett brett begrepp eftersom elever kan vara begåvade inom många olika områden. I studien 

framkom också att flertalet av pedagogerna saknar resurser och kunskap för att kunna utmana de 

begåvade eleverna i sådan utsträckning att de har möjlighet att utvecklas med sin fulla potential. 

En begåvad elev har kapacitet att prestera bättre men graden av prestation avgörs helt av 

lärarens bemötande. Till viss del används idag medvetna arbetssätt som acceleration och 

berikning för att fånga och stimulera begåvade elever i sin utveckling  

 

 

Nyckelord: begåvade elever, särbegåvad, bemötande, lärarnas kompetens 

 

 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

1 INLEDNING.............................................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund..................................................................................................................... ................................... 1 
1.2 Syfte.................................................................................................................... .............................................. 2 
1.3 Frågeställningar ............................................................................................................................. ............ 2 
1.4 Studiens disposition ................................................................................................................................. 2 

2 LITTERATURGENOMGÅNG ......................................................................... 4 

2.1 Teoretiska avgränsningar....................................................................................................................... 4 
2.2 Definition av begreppet begåvning .................................................................................................... 5 
2.3 Bemötande av begåvade elever ........................................................................................................... 6 
2.4 Lärarnas kompetens ................................................................................................................................. 8 
2.5 Begåvning ur ett genusperspektiv....................................................................................................... 9 

3 METOD……………………………………………………………………………  11 

3.1 Val av metod............................................................................................................................................... 11  
3.2 Pilotstudie ............................................................................................................................. ..................... 11 
3.3 Urval .............................................................................................................................................................. 12 
3.4 Studiens genomförande........................................................................................................................ 13 
3.5 Analysprocess............................................................................................................................................ 14 
3.6 Giltighet och tillförlitlighet..................................................................................................... .............. 15 
3.7 Generaliserbarhet……………………....................................................................................................... 16 
3.8 Etiska ställningstagande....................................................................................................................... 16 

4 EMPIRI ..................................................................................................................... 18 

4.1 Bakgrundsfakta om de intervjuade lärarna ................................................................................. 18 
4.2 Definition av begåvade elever ........................................................................................................... 18 
4.3 Bemötande av begåvade elever ........................................................................................................ 19 
4.4 Lärarnas kompetens………………………………………………………………………………………….  20 
4.5 Begåvning ur ett genusperspektiv.................................................................................................... 20 

5 ANALYS................................................................................................................... 22 

5.1 Definition av begåvade elever ........................................................................................................... 22 
5.2 Bemötande av begåvade elever ........................................................................................................ 23 
5.3 Lärarnas kompetens……………………………………………………………………………………….....  26 

6 SLUTSATS.............................................................................................................. 28 

6.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar ................................................................................  28 
6.2 Slutsats............................................................................................................................. ............................  28 
6.3 Slutdiskussion ....................................................................................................................... ................... 30 
6.4 Metodkritik …...........................................................................................................................................................   32 

6.5 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................. 33 
 

LITTERATURFÖRTECKNING..........................................................  34 
 

BILAGA 1 - Brev inför intervjun...............................................................................................   36 
 

BILAGA 2 - Intervjuguide.........................................................................................................   37 
 

 



 
 

1 
 

1 INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel beskriver jag först bakgrunden till denna studie. Därefter definieras 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis görs en beskrivning av uppsatsens 

övergripande disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Det pågår en samhällsdebatt i landet gällande begåvade elever och deras möjligheter att 

utvecklas i vår svenska skola. Skolorna i Sverige har som ambition att vara en skola för alla, 

den ska alltså kunna anpassa sig efter den specifika individens behov och ge denne en 

utmaning. Klarar våra skolor att uppfylla detta? 

 

Idén till studien föddes då jag tog del av ett reportage i Göteborgsposten (9 september 2007) 

som handlade om en pojke som var ”För smart för skolan”. Pojken beskrev att han i skolan 

fått rita istället för att räkna svårare matematik och att han hade blivit anklagad för fusk för att 

han hade använt ett alltför avancerat språk. Detta reportage, som gav exempel på skolans sätt 

att bemöta en begåvad elev, gjorde mig upprörd.  

 

Nu när jag själv ska arbeta som lärare känner jag att denna problematik, hur man ska bemöta 

och stimulera begåvade elever, inte tillräckligt har aktualiserats. 

 

Min bild av forskningsfältet kring begåvning är att den är rätt så begränsad, framförallt inom 

Sverige. Detta är även en uppfattning som Eva Pettersson (2008) som skrivit 

licentiatavhandlingen Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk 

praktik delar. Dock har frågan fått ett ökat intresse på senare tid. Internationellt sett finns det 

mer forskning inom begåvning. Frans J. Mönks är en internationellt känd forskare som 

tillsammans med Irene H. Ypenburg (2009) har arbetat fram en bok som belyser 

problematiken kring begåvade barn. Denna bok heter Att se och möta begåvade barn – en 

vägledning för lärare och föräldrar. 

 

Jag anser att lärarutbildningen inte på ett fullständigt och tillräckligt sätt har behandlat och 

belyst hur vi som lärare ska och kan bemöta samt stimulera ”begåvade elever”. Fokus ligger 

till största del på normalbegåvade och svaga elever.  
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Som specialisering i min lärarutbildning har jag studerat specialpedagogik. Under denna 

termin fick vi lära oss om hur vi skulle bemöta elever i behov av särskilt stöd, dock 

behandlades inte de begåvade barnens situation. 

 

Sverige har lagt stora resurser på att hjälpa inlärningssvaga elever enlig Roland S. Persson, 

(1997) som skrivit boken Annorlunda land – särbegåvningens psykologi. En vanlig syn kring 

de begåvade eleverna är att de alltid klarar sig. Detta kan, enligt Gunilla O. Wahlstöm (1995) 

som skrivit boken Begåvade barn i skolan, leda till att dessa barn inte får den hjälp som de 

behöver för att utvecklas.  

 

Utifrån denna bakgrundsbeskrivning anser jag att det är både intressant och relevant att 

genomföra en studie i ämnesområdet begåvade elever. Min förhoppning är att denna studie 

ska kunna bidra och vara till nytta både för mig i mitt arbete som lärare och för andra 

yrkesaktiva inom liknande områden. 

 

1.2 Syfte 

Syfte med studien är att från fyra lärares perspektiv beskriva och förstå synen på begåvning 

och bemötandet av begåvade elever. De fyra lärarna arbetar i grundskolans tidigare år och det 

är främst synen på eleverna i de egna klasserna som avses. 

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar skapats: 

- Hur definierar lärarna begreppet begåvning? 

- Hur bemöter läraren en begåvad elev ur lärarnas synvinkel? 

- I vilken utsträckning är lärarna utbildade i hur de ska bemöta de begåvade eleverna? 

 

1.4 Studiens disposition 

I detta inledande kapitel har inledning, studiens syfte och frågeställningar beskrivits. I det 

efterföljande kapitlet presenteras litteraturgenomgången, vilket utgör studiens teoretiska 

referensram. Här beskrivs teoretiska avgränsningar samt teorier som berör definition av 

begreppet begåvning, bemötande av begåvade elever, utbildning i hur begåvade elever ska 

bemötas och slutligen begåvning i ett genusperspektiv. 
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Det tredje kapitlet beskriver studiens val av metod. Fjärde kapitlet är studiens empirikapitel 

och här finns en redogörelse för data som har samlats in genom personliga intervjuer. I det 

femte kapitlet presenteras studiens analys. I studiens sista kapitel redogör jag för min slutsats 

samt för en slutdiskussion där jag väver in mina egna reflektioner. Studien avslutas med en 

diskussion kring metodkritik samt några förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Detta kapitel innehåller en genomgång av den litteratur som utgör studiens teoretiska 

referensram. Inledningsvis redogörs för de teoretiska avgränsningar som gjorts. Efter detta 

definieras begreppet begåvning samt bemötande av begåvade elever. Vidare redovisas teorier 

som behandlar lärarnas kompetens. Kapitlet avslutas med en kortare genomgång av 

begåvning ur ett genusperspektiv. 

 

2.1 Teoretiska avgränsningar 
 

I Sverige finns det relativt begränsat med forskning kring ämnesområdet begåvade elever. Jag 

har funnit ett antal personer som fördjupat sig inom detta område som jag har valt att lyfta 

fram i studien. Nedan följer en kort presentation av dessa. 

 

Persson som är docent i allmän psykologi och professor i pedagogisk psykologi. Wahlström 

är lågstadielärare och författare. Pettersson har skrivit en licentiatavhandling som berör 

begåvning och matematik.  

 

Åke Edfelt som är psykolog och professor i pedagogik och Inger Wistedt (2009) som är 

professor inom matematisk didaktik har tillsammans utarbetat en artikel vid namn High 

Ability Education in Sweden: The Swedish model som finns i boken The Routledge 

International Companion to Gifted Education.  

 

Utanför Sverige finns en del forskning kring begåvning. Från det internationella perspektivet 

har jag bla. valt att lyfta fram Ellen Winner (1999) som är en av de främsta forskarna i världen 

inom ämnesområdet begåvning och hon har skrivit boken Begåvade barn. 

En annan känd forskare som lyfts fram i studien är professor Mönks som skrivit en bok 

tillsammans med författaren Ypenburg.  

 

Med i uppsatsen är även Nicholas Colangelo som är professor och Susan Assouline (2009) 

som är psykolog och professor. Dessa två har tillsammans skrivit artikeln Acceleration: 

meeting the academic and social needs of students som finns i boken The Routledge 

International Companion to Gifted Education. 

 

Jag kommer även att beröra Howard Gardner (1994) som är professor i pedagogik och som 
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skrivit boken De sju intelligenserna. 

 

Jag kommer även att ta upp den norske författaren Jorun Gulbrandsens (1993) tankar kring 

genus kopplat till begåvning. Han har skrivit boken Är skolan till för Karin eller Erik? 

 

 
2.2 Definition av begreppet begåvning 

 
Persson (1997) framhäver att det idag finns ett hundratal olika definitioner av begreppet 

begåvning. Han beskriver att många i vardagsspråk använder ordet begåvad och syftar då på 

någon med en enastående förmåga. Persson anser att begreppet står för något allmänt som alla 

kan vara. Han menar att vi borde kalla en viss grupp individer för särbegåvade. Dessa 

individer är enligt honom särbegåvade genom att de är exceptionella i sin prestations- och 

anpassningsförmåga. 

 

Winner (2000) använder sig även hon av begreppet särbegåvad. Hon beskriver tre olika sätt 

som skiljer en särbegåvad elev från en normalbegåvad. Det första är att en särbegåvad elev är 

brådmogen dvs. att de lär sig något mycket snabbt inom ett visst område. Det andra är att en 

särbegåvad elev kan beskrivas som envis när det gäller att utvecklas i sin egen takt samt att de 

lär sig själva utan behov av större hjälp från andra. Det tredje är att en särbegåvad elev också 

har en stor entusiasm och hänförelse att behärska, vilket tar sig i utryck genom att de är 

motiverade och fokuserade på det som fångat deras intresse. 

 

Wahlstöm (1995) anser att det är viktigt att bredda ordet begåvning. Hennes åsikt är att 

människan kan vara begåvad på många olika sätt t.ex. i bild, ledarskap, att fungera socialt, 

affärssinne, medmänsklighet, humor. 

 

Gardner (1994) talar om de sju intelligenserna. Dessa intelligenser beskriver han som 

biologiska potentialer som alla individer besitter. Han anser att individen har förmågan att 

utveckla en eller flera av intelligenserna. Gardners sju intelligenser är de: språkliga – 

lingvistiska, logiska – matematiska, musikaliska, visuella – spatiala, kroppsliga – kinetiska, 

självkännedom, sociala. Gardner själv definierar intelligens enligt följande: ”En intelligens är 

förmågan att lösa problem eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera 

kulturella sammanhang” (s. X).  
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I förordet till Winners bok (2000) beskrivs en undersökning som Persson genomfört i 

Jönköping. I denna undersökning framkommer det att många svenska lärare talar om vikten 

av att framhäva alla sorter av kunnande och utveckling, inte bara de ämnen som ligger inom 

det akademiska området. Då pedagoger senare i undersökningen reflekterar över prestation 

och kunnighet så kommer dock nästan enbart de akademiska områdena på tal. 

 

Mönks och Ypenburg (2009) belyser i sitt verk hur begåvning ses på olika sätt av såväl lärare 

som forskare. En vanlig uppdelning är att skilja mellan ”begåvning” och ”talang”, där 

begåvning rör osedvanliga färdigheter inom de intellektuella områdena som matematik, språk 

och naturvetenskap.  

 

Talang är istället särskilda färdigheter inom områden som idrott, musik eller konst. Mönks 

och Ypenburg (2009) anser att det inte finns någon gemensam syn på hur begreppen talang 

och begåvning ska användas, vilket kan skapa viss förvirring och problem i både skolan och 

samhället i övrigt. 

 

2.3 Bemötande av begåvade elever 
 

I efterordet i Mönks och Ypenburgs (2009) bok belyser Arne Engström att begåvade elever 

har en kapacitet att prestera bättre, men i vilken grad prestationen blir beror på de 

förutsättningar som skolan erbjuder. 

 

Pettersson (2008) betonar vikten av hur skolsystemet organiseras och hur resurserna fördelas 

för att ge utrymme för och förutsättningar till nivåanpassat stöd och hjälp samt ge en 

utmaning för den enskilde individen. 

 

I den svenska skolan utgår man ifrån en genomsnittlig nivå vilket blir en följd av det gällande 

system och dess styrdokument som vi har i landet. Skolan bygger på att elever som är lika 

gamla och går i samma klass, ska vid en given tidpunkt och hastighet tillgodogöra sig samma 

mängs lärostoff. Elever som inte når denna nivå får hjälp av speciallärare. Däremot erbjuds 

ingen hjälp till de begåvade elever som med lätthet klarar grundnivån men som behöver hjälp 

till fortsatt utveckling (Mönks & Ypenburg, 2009). En elev som är särbegåvad är i behov av 

särskilt stöd precis som en elev som är inlärningssvag (Persson, 1997).  

 

Winner (2000) menar att elever med akademisk särbegåvning inte får det extra stöd som de 
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skulle behöva då många lärares åsikt är att dessa särbegåvade elever kan lära sig på egen 

hand. Ofta så får dessa elever sin undervisning tillsammans med övriga elever i klassen eller 

så kan de några få gånger per vecka få extra undervisning med lite utmaning i. 

 

Persson (1997) anser att det inte finns någon specifik metod för hur man skall bemöta en 

begåvad elev i klassrummet. Han talar dock om vikten av att eleven får känna att dennes 

begåvning är värdefull. Eleven behöver även få hjälp, stöd och uppmuntran för att kunna 

vidareutvecklas. 

 

I Pettersson (2008) studie där 180 lärare som arbetar i grundskolan tillfrågats i form av 

enkätstudie gällande hur de ser på elever som har särskilda förmågor i matematik. Lärarna har 

i studien även fått beskriva sin matematikundervisning. I studien framkom det att lärarna 

ansåg att de elever som besitter särskilda förmågor oftast får arbeta på i boken alternativt får 

fler och ibland svårare uppgifter inom området. I studien framkom också att eleverna med 

särskilda förmågor i matematik oftast får klara sig på egen hand.  

 

Både Pettersson (2008) som specialiserat sig på begåvning inom matematik och Mönks och 

Ypenburg (2009)  tar upp acceleration och berikning som två arbetsätt som kan ge stimulans 

åt den begåvade eleven. Med acceleration menas att den begåvade eleven snabbare kan arbeta 

på i läroboken utan att vänta in de övriga eleverna. Acceleration kan även handla om att få 

börja skolan ett år tidigare eller att flyttas upp i årskurserna. Med berikning menas att man 

fördjupar sig inom ett ämne. Vid berikning är det bra om den begåvade eleven får tillgång till 

ett bibliotek eller materialrum. 

 

Colangelo och Assouline (2009) är av åsikten att det finns stora fördelar med att använda sig 

av acceleration såväl socialt som akademiskt, även om fördelarna är tydligast på de 

akademiska områdena. De belyser också att trots de tydliga forskningsresultaten som visar att 

acceleration är ett bra arbetssätt för att stimulera en begåvad elev är frågan kontroversiell.  

 

I Läroplanen 2011 (s. 8) under avsnittet en likvärdig utbildning i kapitlet skolans värdegrund 

och uppdrag, går det att läsa följande: ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”  
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Ett bra sätt att anpassa skolarbetet till de begåvade eleverna kan vara att låta dem fördjupa sig 

inom något område. Detta kan vara ett tema som hela klassen kan hålla på med, men som den 

begåvade eleven kan fördjupa sig i. Om hela klassen arbetar inom samma tema som den 

begåvade eleven så slipper denne känna sig utanför. Fördjupning ger ofta bättre resultat än att 

ge många små uppgifter på en vanlig nivå (Wahlström, 1995). 

 

En särbegåvad elev kan ibland vara den elev i klassen som stör och är jobbig, vilket kan 

uppstå genom att personen i fråga är uttråkad. Ibland kan det alltså vara så att en särbegåvad 

elev, i viss utsträckning, döljer sin begåvning inför övriga klasskamrater och lärare. Detta kan 

vara såväl ett omedvetet som ett medvetet val hos eleven (Persson, 1997).  

 

En begåvad elev kan ibland dölja sin begåvning och ligga lågt i syfte att passa in i gänget. 

Många begåvade barn framförallt de lite äldre känner att de hellre är populära bland 

kompisarna än hos lärarna (Wahlström, 1995). 

 

Om en begåvad elev ständigt blir understimulerad kan det ta sig uttryck i att eleven uppfattas 

som skoltrött och bråkig och ointresserad som kan leda till skoltrötthet. Hade eleven däremot 

fått en stimulans genom nivåmässig anpassning hade det givit ett helt annat resultat (Mönks & 

Ypenburg, 2009). 

 

2.4 Lärarnas kompetens 
 

Lärarens undervisning och bemötande är beroende av dennes erfarenhet, kunnighet och 

utbildning. Många lärare känner att de tyvärr inte har fått relevant utbildning för det arbete 

som de förväntas utföra (Wahlström, 1995). 

 

För att kunna stödja och stimulera de matematiskt begåvade eleverna krävs ett stort 

engagemang och intresse både från skolledningen samt från lärarnas sida. För att lärarna ska 

kunna upptäcka, hjälpa och stimulera de matematiskt begåvade eleverna krävs goda 

matematikkunskaper hos lärarna. Alltså är lärarkompetensen av stor vikt för att hjälpa den 

begåvade eleven att utvecklas och använda sig av sin fulla kapacitet (Pettersson, 2008).  

 

I dagens skola saknas ofta relevant utbildning hos lärarna för att på ett tydligt sätt kunna förstå 

och hjälpa de begåvade eleverna. Behovet av fortbildning är stort och fokus i kurserna bör 

utgå ifrån: ”Vad är hög begåvning?”, ”Hur kan man identifiera hög begåvning?”, ”Hur kan 
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man bäst stödja högt begåvade elever i den vanliga skolan?” (Mönks & Ypenburg, 2009, s 

117). 

 

Persson (1997) anser att det idag fokuseras allt för mycket på praktiska kunskaper och 

systemtänkande i lärarutbildningen. Han anser att lärarstudenterna istället bör utveckla sin 

problemlösningsförmåga och förses med mer teoretiska kunskaper då de enligt honom i 

dagsläget saknar specifik kunskap om vad de begåvade barnen behöver och varför. 

 

Edfeldt och Wistedt (2009) belyser svårigheterna som finns med bemötandet av de begåvade 

eleverna, särskilt inom matematik. Enligt Edfeldt och Wistedt görs inte tillräckligt mycket för 

att de begåvade eleverna ska kunna utvecklas, trots att det tydliggörs i styrdokument att alla 

elever har rätt till detta. En av orsakerna är att vi i Sverige idag har en brist på lärare med rätt 

utbildning och kompetens för detta.  

 

Även om Sverige är sena jämfört med flera andra länder i hur man bemöter och ger 

utveckling till de begåvade eleverna så har Edfeldt och Wistedt (2009) gott hopp om att 

Sverige inom en 10 års period ska ha hunnit utbildat tillräckligt många lärare rätt för att ge de 

begåvade eleverna rätt stimulans och utveckling. 

 

2.5 Begåvning ur ett genusperspektiv 

Gulbrandsen (1993) skildrar ett par engelska forskares undersökning och berör deras syn på 

eleverna. I undersökningen framgick att i de fall då pojkarna varit duktiga ansågs detta bero 

på naturliga anlag, medan om en flicka var duktig var anledningen till detta att hon hade varit 

hårt arbetande. Vidare var synen att ett barn som får slita och jobba inte kan vara begåvad. I 

ett annat exempel från den amerikanska forskningen visar det sig att flickorna tenderar att bli 

uppmärksammade för att de gjort fina arbeten medan pojkarna mer uppmärksammas och får 

beröm för ett bra kunskapsinnehåll. 

 

Enligt Gulbrandsen (1993) läggs mer materiella resurser på pojkar samtidigt som flickor 

också får mindre uppmärksamhet. Detta visar på att flickor blir missgynnande i 

undervisningen.  

 

Wahlström (1995) anser att flickor ofta får mindre uppmärksamhet än pojkarna i klassen. 

Flickor kan ofta vara mer angelägna om att vara till lags för läraren och därigenom försöka 
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prestera det som de tror att läraren efterfrågar, vilket dessvärre kan leda till att de inte 

utvecklas efter sina egna intressen och inte använder sin fulla kapacitet. 

 

I läroplanen 2011 kan man under avsnittet en likvärdig utbildning i kapitlet skolans 

värdegrund och uppdrag (s. 8) läsa att ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan…” 
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3 METOD 

I detta metodkapitel beskriver jag inledningsvis mitt metodval. Därefter redogörs för min 

genomförda pilotstudie samt mitt urval av intervjupersoner. Vidare beskrivs hur studiens 

genomförande och analysprocess har genomförts. Kapitlet avslutas med en genomgång av 

giltighet och tillförlitlighet, generaliserbarhet samt etiska ställningstaganden. 

 
 
 

3.1 Val av metod 
 
I denna studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod med individuella intervjuer 

av fyra lärare för att samla in data. Enligt Steinar Kvale (1997) som skrivit boken Den 

kvalitativa forskningsintervjun syftar en kvalitativ metod till att få fram nyanserade 

beskrivningar och olika kvalitativa aspekter med fokus på ord, inte på siffror. Det centrala är 

alltså att kunna återge ett fenomens kvalitativa mångfalder med alla dess skillnader och 

variationer, istället för att försöka uppnå en kvantifiering och fast kategorisering vilket är 

syftet i kvantitativa metoder. 

 

Vidare innebär valet av en kvalitativ metod att syftet med studien är att beskriva specifika 

situationer och handlingar, istället för allmänna åsikter (Kvale, 1997). Runa Patel och Bo 

Davidson (2003) som skrivit boken Forskningsmetodikens grunder beskriver på samma vis 

att en kvalitativ ansats används då syftet är att förstå människors föreställningar och 

uppfattningar, istället för att fokusera på mängd och tal. Jag anser att en kvalitativ metod 

passar bra i min studie då syftet är att fånga de intervjuade lärarnas syn på begåvning och 

utifrån detta bearbeta och beskriva det på ett djupare plan istället för att försöka generalisera.  

 

3.2 Pilotstudie 
 

Att först genomföra en pilotintervju kan vara värdefullt för en studie, eftersom den ger 

möjlighet till att testa frågematerialet samt att göra justeringar inför de kommande 

intervjuerna. Det kan handla om justeringar av frågors formulering, antal frågor eller dess 

innehåll (Patel & Davidson, 2003). Genom att intervjua lär sig intervjuaren att bli en 

intervjuare enligt Kvale (1997). Därmed rekommenderar han att forskaren genomför en 

pilotintervju innan denne genomför sina riktiga intervjuer. 

 

Innan jag gjorde mina intervjuer genomförde jag en pilotintervju för att träna mig i min roll 

som intervjuare och för att se om mina frågor kändes adekvata utifrån mitt syfte med studien. 
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Jag frågade en studentkollega om hon hade något tips på en lärare att intervjua. Jag fick ett 

namn på en manlig lärare som undervisar i årskurs 4 till 9 och kontaktade honom. Han var 

positiv till att ställa upp så jag genomförde en pilotintervju med honom. 

 

3.3 Urval 

Antalet nödvändiga intervjupersoner som behövs beror, enligt Kvale (1997), helt på 

undersökningens syfte. Det är en svår fråga och ofta tenderar antalet personer att vara 

antingen för stort eller för litet. Vid ett för litet antal är det omöjligt att göra statistiska 

generaliseringar eller testa hypoteser. Är antalet för stort är det å andra sidan svårt att göra 

mer djupgående tolkningar av intervjuerna.  

 

I min studie intervjuas fyra lärare. Utifrån mina förutsättningar och resurser i form av tid 

anser jag att det hade varit svårt att hinna intervjua fler lärare då bandinspelningarna och 

textmaterialet skulle blivit bortom min tidsram att kunna hantera.  

 

Kvale (1997) belyser detta med tid då han anser att det ofta är lätt att som forskare på 

planeringsstadiet underskatta den tid som krävs att skriva ut inspelade intervjuer i text. Han 

anser också att många kvalitativa undersökningar felaktigt har lagts upp enligt kvantitativa 

kriterier dvs. ju fler intervjuer, desto mer vetenskapligt.  Han menar att forskaren ibland hade 

vunnit på att ha färre intervjuer till förmån för förberedelser och analys av intervjuerna. 

 

Jan Trost (2005) har skrivit boken Kvalitativa intervjuer och han menar att genom ett 

bekvämlighetsurval fås ett strategiskt urval av personer som anses kan passa in. Denna metod 

för att göra urval av intervjupersoner är praktisk och enkel. Mitt tillvägagångssätt i urvalet av 

intervjupersoner kan liknas med ett så kallat bekvämlighetsurval.  

 

Då jag hade bestämt mig för att genomföra personliga intervjuer kontaktade jag en lärare på 

en skola där jag tidigare under min utbildning gjort praktik. Jag informerade läraren om mitt 

uppsatsämne och framförde mitt önskemål om att få intervjua fyra olika lärare, men att jag 

därutöver inte hade några specifika önskemål om lärarna. Hon tyckte ämnet var intressant och 

meddelade mig ett par dagar senare att fyra lärare på skolan ville ställa upp. Skolan är en F- 6 

skola. Detta kändes bra för mig eftersom lärarna har erfarenheter från ett ganska brett 

perspektiv. Lärarna som intervjuades hade alla arbetat inom skolvärlden i många år och 
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samtliga var kvinnor. Tre av lärarna arbetar inom F-2 och en lärare arbetar i åk 5-6. 

 

3.4 Studiens genomförande 
 

Kvale (1997) belyser vikten av att på planeringsstadiet i studien få intervjupersonernas 

informerade samtycke till att delta i undersökningen. Informerat samtycke innebär att 

informera de personer som ska intervjuas om studiens generella syfte samt hur 

undersökningen är upplagd. Informerat samtycke innebär också att intervjupersonerna deltar 

frivilligt och har rätt att när som helst dra sig ur så att det inte blir fråga om otillbörligt 

inflytande eller tvång.  

 

Som tidigare nämnts ville fyra lärare på skolan ställa upp för personlig intervju. Innan 

intervjuerna genomfördes skickade jag ut lite kort information till var och en av lärarna om 

vilka områden som jag avsåg beröra under intervjun. Denna information efterfrågades av 

lärarna, då de önskade få lite information inför intervjutillfället i syfte att förbereda sig och 

tänka efter redan innan intervjun. I informationen som jag skickade ut inför intervjuerna 

beskrev jag inga konkreta frågor, utan endast vilka områden som jag avsåg att beröra under 

intervjun. Här informerades även lärarna om deras rättigheter i form av frivillighet och 

anonymitet (se bilaga 1). 

 

Frågorna som intervjuaren ställer bör vara korta och enkla enligt Kvale (1997). Inför 

intervjuerna skapade jag ett antal korta och enkla intervjufrågor utefter studiens syfte. 

Intervjufrågorna sammanställdes i en intervjuguide som jag sen hade som stöd vid 

intervjutillfället (se bilaga 2). Intervjuguidens syfte är, enligt Kvale (1997) att ta upp 

undersökningens aktuella ämnen samt att beskriva ordningsföljden för de olika områdena som 

tas upp vid intervjutillfället. 

 

Platsen för intervjun skall vara så ostörd som möjligt och det är viktigt att den intervjuade 

känner sig trygg i miljön (Trost, 2005). Under intervjun satt vi i lärarens egna klassrum vilket 

var ett val som lärarna själva gjorde. Jag var flexibel här, men var noga med att det skulle vara 

en lokal där vi, i möjligaste mån, inte blev störda och som skulle kännas bekvämt. För att 

använda sig av bandinspelning vid intervjun krävs det att få ett godkännande av personen som 

du skall intervjuas. Fördelar med bandinspelning är att du får det intervjupersonerna säger 

exakt registrerat på band som kan lyssnas på gång efter gång efteråt.  
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En nackdel med bandinspelning är att det är tidskrävande att transkribera den samt att det 

eventuellt kan inverka negativt på intervjupersonen om denne skulle anse inspelningen vara 

distraherande (Patel & Davidson, 2003). Samtliga intervjuer spelades in på band efter 

samtycke från lärarna.  

 

Att använda sig av bandinspelning har gjort att jag sluppit anteckna allt och bara gjort 

nödvändiga stödanteckningar, till förmån för att kunna lyssna bättre och fokusera på 

intervjupersonen. Detta har också gjort att jag, på ett bättre sätt, kunnat slappna av i min roll 

som intervjuare och fokusera mer på detaljerna än på att skriva ner allt. 

 

3.5 Analysprocess 

Att förbereda intervjumaterialet för analys innebär vanligen att materialet överförs från 

talspråk till skriftspråk. Att strukturera materialet i en text ger en överblick och är i sig en 

början till analys (Kvale, 1997). På detta vis började själva analysprocessen då jag efter 

genomförda intervjuer renskrivit bandinspelningarna.  

 

Kvale (1997) menar att eftersom intervjumaterialet till en början ofta är stort och komplext 

bör materialet först struktureras och klarläggas för att bli tillgängligt för vidare analys. Med 

klarläggning menas exempelvis att ta bort överflödigt material som upprepningar samt skilja 

på vad som är väsentligt och oväsentligt utifrån studiens syfte och teoretiska referensram.  

 

Då jag efter renskrivning av intervjuerna först hade en relativt stor mängd text delade jag upp 

texten utifrån studiens frågeställningar för att skapa struktur. Därefter har jag på nytt läst 

texten flera gånger och bearbetat materialet genom att söka efter mönster i den, detta utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Detta förfarande liknar den del av analysarbetet som 

Kvale (1997) beskriver som meningskoncentrering, där långa uttalanden och meningar som 

intervjupersonerna uttryckt pressas samman i kortare och koncisare formuleringar. 

 

Efter att strukturen i materialet blivit mer tydlig, har själva analysarbetet inneburit att jag 

bearbetat materialet från intervjuarna utifrån min teoretiska referensram för att söka efter 

likheter och skillnader. Detta kan, enligt Kvale (1997) benämnas som tolkning. 

 

Jag har även skickat ut de nedskrivna intervjuerna till var och en av respondenterna så att de 

fått chansen att läsa igenom och bekräfta att det som står där är rätt uppfattat samt korrigera 



 
 

15 
 

om de anser att något uppfattats på ett felaktigt sätt. Dock har materialet som skickats ut varit 

i mer flytande skriftlig form än den första ordagranna renskrivningen av bandinspelningen. 

Kvale (1997) anser att detta förfarande är riktigt och belyser problematiken som kan uppstå 

om ett råmaterial som till en början ofta ser osammanhängande och rörigt ut skickas ut till 

intervjupersonerna för genomläsning. Det finns en risk att den intervjuade då kan bli chockad 

och avvisa ytterligare samarbete. 

 

3.6 Giltighet och tillförlitlighet 
 

Med validitet avses en studies giltighet. God validitet innebär att man i undersökningen 

undersökt det som det var tänkt att undersöka (Kvale, 1997). De frågor som jag ställt vid 

intervjutillfällena har formulerats för att besvara studiens frågeställningar och därigenom 

uppfylla studiens syfte. Svårigheten ligger såklart i att påvisa att de intervjuade personernas 

svar och åsikter överensstämmer med de verkliga förhållandena.  

 

Patel och Davidson (2003) anser att kvalitativa undersökningar ofta har en så stor variation att 

det därför är svårt att finna entydiga bestämmelser och regler för att uppnå god kvalitet och 

därigenom säkerhetsställa validiteten. Det är viktigt att forskaren i sin kvalitativa studie 

noggrant beskriver hela forskningsarbetet så att den som läser uppsatsen kan få en bra 

uppfattning om hur forskaren har byggt sitt arbete. Validiteten i en kvalitativ uppsats stärks 

därför om forskaren tillgodoser detta i sitt bakhuvud och hela tiden noggrant visar vad som 

sker i uppsatsen. Här anser jag att jag på ett tydligt sätt beskrivit mitt tillvägagångssätt i 

uppsatsarbetet. 

 

Med en studies reliabilitet menas huruvida resultatet i en studie är tillförlitligt. Reliabilitet 

handlar också om förmågan att kunna genomföra en liknande studie på liknande vis och 

uppnå ett liknande resultat (Kvale, 1997). Då jag använt mig av en intervjuguide som mall 

anser jag att det finns en god möjlighet att genomföra en liknande studie på liknande vis och 

komma fram till liknande resultat, vilket stärker reliabiliteten. En nackdel med att inför 

intervjutillfällena ha informerat lärarna om vilka frågeområden som kommer tas upp är att det 

minskar möjligheten till spontana svar. Samtidigt har detta gjort att de intervjuade lärarna fått 

chans att till viss del förbereda sig vilket sannolikt ger mer uttömmande svar. Här är jag av 

åsikten att fördelarna har övervägt nackdelarna.  

 

Att intervjuerna bandats har möjliggjort att risken för att missa detaljer har minskats.  
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Dessutom har de intervjuade lärarna fått möjlighet att läsa igenom det renskrivna materialet 

och verifiera, vilket enligt min mening minskat risken för feltolkningar och snedvridningar, 

vilket därmed stärker reliabiliteten i studien. Jag är dock medveten om att mina värderingar 

och tidigare kunskaper i ämnet kan ha inverkat på mitt sätt att tolka svaren hos de intervjuade 

lärarna. Jag är också medveten om att det faktum att vi blev avbrutna vid ett par tillfällen 

under intervjuerna kan ha påverkat de svar som lärarna gav och därmed haft en påverkan på 

resultatet. 

 

Jag anser att studiens giltighet och tillförlitlighet generellt höjs genom att jag på ett tydligt och 

grundligt sätt redogjort för mitt tillvägagångssätt i de olika delarna av uppsatsarbetet. 

 

3.7 Generaliserbarhet 
 

Kvale (1997) anser att vi, i vardagen, generaliserar mer eller mindre spontant. Utifrån vår 

erfarenhet av en situation eller person bildar vi oss en uppfattning om vad vi förväntas av 

liknande situationer eller personer. För att statistiskt kunna generalisera ett resultat från en 

studie till en hel population krävs bland annat att urvalet av undersökningspersoner skett 

slumpmässigt samt att intervjuresultaten kvantifierats. I denna studie har endast fyra lärare 

intervjuats och valts ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att det omöjligt att 

generalisera studiens resultat till att gälla för en hel population.  

 

3.8 Etiska ställningstaganden 
 

Enligt Kvale (1997) ska de etiska avgörandena gälla under hela forskningsprocessen och inte 

bara vid själva intervjutillfället. Forskaren bör alltså ha de etiska forskningsprinciperna 

aktuella från början till slut och hela tiden ta hänsyn till dessa. Under hela uppsatsarbetet har 

jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som presenterats från Vetenskapsrådet 

(2002). Nedan beskrivs de fyra etiska principerna: 

 

Informationskravet - Deltagande personer ska informeras om uppsatsens syfte och om vilka 

villkor som gäller och om vad de har för syfte i själva projektet. De ska även meddelas om att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan och att det är helt frivilligt för dem att ställa upp.  

 

Samtyckekravet - Personerna som ingår i undersökningen ska ge sitt samtycke till att 

medverka i undersökningen. Personen i fråga kan när som helst avbryta sin medverkan utan 
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att känna påtryckning.  

 

Konfidentalitetskravet - Uppgifter om enskilda personer som samlats in i undersökningen ska 

förvaras på så sätt att ingen annan kan ta del av dem. Personuppgifterna i undersökningen ska 

ges största möjliga konfidentialitet. 

 

Nyttjandekravet - De uppgifter som samlas in i undersökningen gällande enskilda personer 

får endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Jag anser att jag i studien tagit hänsyn till dessa fyra etiska principer då jag inför intervjuerna 

informerade lärarna om uppsatsens syfte och upplägg, att det var frivilligt att ställa upp samt 

att de när som helst kunde avbryta intervjun. Jag informerade också om att de kommer att 

vara anonyma samt att informationen endast används i syfte att genomföra denna studie. 
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4 EMPIRI 

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram den information som framkommit under de intervjuer 

som genomförts. Jag inleder med korta bakgrundsfakta om de intervjuade lärarna. För att 

skapa struktur och underlätta för läsaren är avsnittet därefter indelat under fyra rubriker: 

Definition av begåvade elever, bemötande av begåvade elever, lärarnas kompetens och 

slutligen begåvning ur ett genusperspektiv. 

 

4.1 Bakgrundsfakta om de intervjuade lärarna 

Enskilda intervjuer har hållits med fyra lärare från samma skola. Samtliga är kvinnor och har 

arbetat inom skolan i över 20 år. Tre utav lärarna arbetar i årskurs F-2 och en lärare arbetar i 

årskurs 5-6. Två av lärarna har läst den särskilda lärarutbildningen nu på senare år. 

 

4.2 Definition av begåvade elever 

Merparten av lärarna nämner tidigt i intervjun att en begåvad elev är någon med en viss 

fallenhet. Samtliga lärare menar att en begåvad elev är en elev som har lätt för att lära in och 

som förstår med en gång. Hos flera av lärarna hamnar mest fokus på den teoretiska delen av 

skolans arbete i början av intervjun. Främst med inriktning mot svenska och matematik som 

det är huvudfokus på i de tidiga åldrarna.  

 

Under intervjuernas gång så kommer alla lärarna på olika sätt in på att man kan vara begåvad 

inom många olika områden som t ex. begåvad i att måla och i att leka en viss lek. En av 

lärarna uttryckte sig så här mot slutet av intervjun: 

 

Begåvning tänker man först teoretiskt men det är ju lika mycket praktisk begåvning. Bara för att 

man kan mäta det matematiska och det språkliga men det är inte lika lätt att mäta det här praktiska 

och då har det ju inte lika hög status och då är det lite fel. Själv märker man ju att nu när man sitter 

här och pratar så har man ju själv hamnat i fällan ju. Faktiskt inte förrän nu när jag själv sitter här 

och tänker att så snäv man är i sitt tankesätt. Att begåvning är mycket. 

 

Alla lärarna framhävde under intervjuns gång på olika sätt att alla barn är begåvade eller bra 

på något. En lärare berättade att hon ser det som att ”alla kan, en del har bara inte lärt sig än. 

Det tar olika lång tid att lära.” Samma lärare är inne på spåret att en begåvad elev är en elev 

som tar sig ett steg längre och analyserar, drar slutsatser och tänker vidare själv. En annan 

lärare lyfter fram att hon tycker att begåvning har att göra med att du kan ha en starkare sida i 
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din personlighet som du ger uttryck för.  

 

Begåvade elever är elever som är starka kunskapsmässigt inom vissa områden tex inom 

teknik och vetenskap eller skriftliga berättelser. Dessa kan enligt läraren ses som ”små 

professorer” som knappt behöver några genomgångar för att förstå. 

 

4.3 Bemötande av begåvade elever 
 

I det som flera av lärarna återkommande berör angående bemötande av begåvade elever 

handlar det om att ta sig tid och hitta utmaningar och att möta dessa elever på rätt sätt. 

Bekräftelse på att eleverna är duktiga är också en viktig del i det dagliga arbetet anser flera av 

lärarna. Att väcka nyfikenhet är också viktigt. En av lärarna uttrycker sig så här: 

 

Den stora kraften tror jag är att väcka nyfikenhet och sen förhoppningsvis klara av att lägga det på 

den nivån där barnet står och gärna ett litet snäpp över det. 

 

Samma lärare talar om att bemötandet ska vara desamma oavsett vilken begåvning eleven har. 

Hennes åsikt är att alla barn ska bemötas med en viss respekt. Vid bemötandet av begåvade 

elever så kan konversationen anpassas efter den nivå som eleven befinner sig på. En annan av 

lärarna tar sig lite extra tid innan skoldagen börjar med en elev som hon anser sig se som lite 

extra begåvad. Så här säger hon om detta förfarande: 

 

…jag har en pojke i min klass nu som jag ser som extra begåvad som har otroligt lätt för allt 

skolarbete nästan. Och han kommer en dag i veckan extra tidigt på morgonen. Så då har vi en 

specialplanering ihop han och jag så att han ska kunna jobba vidare med projektet och söka egna 

kontakter med vetenskapsmän och lite sådant där. 

 

En lärare passar på att lägga arbetet på olika nivåer de tillfällen i veckan då klassen är delad 

eller då de är fler vuxna inne i klassrummet samtidigt. Hon uttrycker sig så här: 

 

Då vi är fler personal inne i klassen samtidigt passar vi på att jobba på tre plan. Vid planering för 

ett projekt läggs allt på en grundnivå som läraren vill att alla barn ska uppnå. Det blir en 

gemensam ingång för alla och efter ett par gånger ser man vilka som snappat och kan jobba vidare 

genom temat och vilka som inte har förstått och vilka som det har varit alldeles för lätt för. Utefter 

elevens behov kan här hjälp ges på rätt nivå. 

 
 

Vid frågan vad lärarna har för vision i bemötandet av de begåvade eleverna så talade 
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merparten av lärarna mycket om mer tid och pengar. De anser att klasserna är så stora att det 

är då svårt att hinna med alla elever. Först på prioriteringslistan står de barn som har det svårt 

för sig.  

 

En av lärarna tycker att man ska vara två lärare i varje klass, det hade blivit lättare att 

gruppera och dela upp arbetet lite. Hon önskar att hon kunde få mer tid med varje barn. 

Hennes lösning på att inte räcka till är att hon på eftermiddagarna går och hämtar barn som 

vill ha lite enskild hjälp på fritids. Detta är givetvis frivilligt men hon märker att denna 

kontakt är uppskattad av barnen. 

 

4.4 Lärarnas kompetens 
 

Majoriteten av de intervjuade lärarna anser sig inte ha fått någon utbildning i hur man skall 

bemöta begåvade elever. En av lärarna nämner dock att hon genom utbildningsradion sett tv 

program om begåvade barn men att det i dessa fall mer handlade om ”extrema fall av 

begåvade barn”. Detta handlade inte om den typ av barn som vi möter på vår skola utan dessa 

barn var exceptionellt begåvade. 

 

Läraren som ansåg att hon har fått utbildning i hur hon kan bemöta begåvade elever hade fått 

det framförallt genom Montessoripedagogiken som hon har studerat. Montessoripedagogiken 

bygger mycket på det individuella barnet och på att arbetet är individbaserat. Individen får 

utvecklas på sin nivå utefter sina egna intressen.  

 

I den vanliga lärarutbildningen är hon utbildad genom Lgr 80 och hon anser att synen då var 

att du som lärare ska utgå från varje individ och att man ska möta barnet där det står så hon 

tycker även att lärarutbildningen har gett henne verktyg för att kunna bemöta begåvade elever. 

 

4.5 Begåvning ur ett genusperspektiv 
 

De intervjuade pedagogerna som jobbar i de tidigare åldrarna F-2 anser alla att de inte kan se 

någon skillnad i begåvning beroende av elevens kön varken i svenska eller i matematik som 

det är huvudfokus på i dessa årskurser. Det ligger fortfarande på ett visst plan i den här åldern 

påpekar en av pedagogerna. De anser att det kanske börjar sticka ut lite smått här men inte så 

mycket som det kan göra när eleverna är några år äldre.  

 

En av pedagogerna kan se att pojkarna är lite mer ”på gång” i matematiken än flickorna i just 
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den årskursen som hon har nu men det är inget som hon upplever vara generellt. 

 

En av lärarna, som inte anser att det är någon skillnad i begåvning beroende av kön, tror ändå 

att många kan vara av den uppfattningen att flickor är mer begåvade än pojkar. Hon uttrycker 

sig så här: 

 

Man kan nog få en uppfattning av att flickor är mer begåvade för att de har lättare att sitta still och 

vara tysta lite tidigare. 

 

Läraren som arbetar med lite äldre elever anser att hon kan se skillnad i begåvning beroende 

av kön men påpekar här också tydligt att detta antagande bara gäller utifrån hennes egna 

erfarenheter. Här nedan berättar läraren på vilken sätt som hon tycker att begåvade pojkar och 

flickor skiljer sig åt: 

 
Å då har det varit så att pojkar ofta har varit väldigt naturvetenskapligt begåvade om man säger. 

Flickor har varit mer socialt, berättande. 

 

 
Samma lärare upplever det som att det finns en ”tyst regel” gällande att flickor t.ex. får vara 

duktiga på att rita, att det är accepterat medan det inte alls är lika okej eller självklart om du är 

pojke. En sådan regel kan bidra till att en pojke istället kan gömma sin begåvning och tänka 

att det inte är värt att visa den för att han kanske blir retad då.  

 

Läraren tycker att det är lättare att utmana pojkarna än flickorna att gå sin egen väg. Hon ser 

att pojkarna har lättare för att jobba mer självständigt medan flickorna inte riktigt vågar det 

utan hon menar att det är viktigare för många flickor att få den sociala samvaron. Många 

flickor vill jobba ihop med bästisen även om de inte alls är på samma nivå eller har något 

vidare utbyte av varandra. 
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5 ANALYS 

I detta analyskapitel ställs insamlad data från de intervjuade lärarnas som redogjordes för i 

empirikapitlet mot den teoretiska referensramen som beskrevs i litteraturgenomgången. Först 

behandlas definitionen av begåvade elever. Därefter analyseras bemötandet av begåvade 

elever och avslutningsvis lärarnas kompetens.  

 

5.1 Definition av begåvade elever 

Enligt merparten av litteraturen är författarna ense om att begreppet begåvad ska hållas brett. 

Synen är att alla kan vara begåvade och att man kan vara begåvad inom många områden, inte 

bara inom de akademiska. Exempelvis anser Wahlström (1995) att begåvning även uttrycks i 

ledarskap, affärssinne, medmänsklighet och humor. Mönks och Ypenburg (2009) belyser att 

begåvning ses på olika sätt av såväl lärare som forskare.  

 

Begreppet ”begåvning” förknippas ofta med osedvanliga färdigheter inom de akademiska 

områdena, medan ”talang” istället rör idrott, musik och konst. Persson (1997) och Winner 

(2000) anser att det finns en grupp av individer som bör kallas särbegåvade, så de är 

exceptionella i sin prestations- och anpassningsförmåga. 

 

De intervjuade lärarnas sätt att definiera begreppet begåvning överensstämmer väl med 

litteraturen inom ämnesområdet. Lärarna uttrycker att alla barn kan vara begåvade eller bra på 

något. Flertalet av lärarna anser att en begåvad elev är någon med en viss fallenhet.  

 

Vidare anser lärarna att egenskaper för en begåvad elev är att personen har lätt för att lära in 

och förstå med en gång. Detta belyses genom följande uttalanden: ”begåvning är att vara stark 

kunskapsmässigt samt en begåvad elev är någon som själv tar sig ett steg längre genom egna 

analyser och drar slutsatser”. 

 

Gardners (1994) beskrivning av begåvning utifrån de sju olika intelligenser överensstämmer 

till viss del med hur de intervjuade lärarnas väljer att beskriva begreppet begåvning. Av 

Gardners sju intelligenser nämndes främst det sociala som leken, ämnet matematik som det 

logiska – matematik samt berättelser som det språkliga – lingvistiska. En lärare beskriver 

begåvning som en starkare sida av personligheten som man ger uttryck för, vilket 

överensstämmer med Gardners teori om intelligenser som alla beskrivs som en starkare sida 
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av personlighen.  

 

I min studie överensstämmer, som tidigare nämnts, teori och empiri gällande begåvning som 

ett brett begrepp. Dock med en viss skillnad. Enligt Perssons undersökning (Winner, 2000) 

anser svenska lärare att alla sorters kunnande och förmågor ska framhävas och inte bara 

akademiska ämnen. Vid senare reflektion talar dock dessa lärare huvudsakligen om de 

akademiska ämnena. Inledningsvis anser de intervjuade lärarna i min studie att begåvning 

främst rör de akademiska ämnena såsom matematik och svenska, för att sedan bli ett avsevärt 

mycket bredare begrepp.  

 

Skillnaden är således att lärarna enligt Persson (Winner, 2000) väljer att först definiera 

begåvning brett för att vid djupare reflektion sedan smalna av begreppet medan de intervjuade 

lärarna i min studie definierar begreppet i omvänd ordning, dvs. smalt först och sedan 

bredare. Utifrån Mönks och Ypenburg (2009) som belyser hur många forskare och pedagoger 

skiljer på begreppet ”begåvning” och ”talang” kan detta vara en möjlig förklaring till 

skillnaden.  

 

I tidigare forskning inkluderas även talang i den spontana definitionen av begåvning, medan 

de intervjuade lärarna i denna studie först vid djupare reflektion innefattar områdena inom 

”talang” som begåvning. 

 

5.2 Bemötande av begåvade elever 

Kring frågeställningen hur lärarna bemöter en begåvad elev överensstämmer det som 

framkommit vid intervjuerna till största del med tidigare forskning inom området. Gemensamt 

är att det är viktigt att bekräfta och uppmuntra de begåvade eleverna för att de ska kunna 

vidareutvecklas så bra som möjligt.  

 

Winner (2000) anser att de begåvade eleverna behöver hjälp precis som övriga elever, men 

hon är av uppfattningen att många lärare anser att de begåvade eleverna inte behöver någon 

hjälp.  

 

I den svenska skolan läggs undervisningen på en genomsnittsnivå, då vi ska ha en skola för 

alla. Skolan bygger på att elever som är lika gamla går i samma klass, ska vid en given 

tidpunkt och hastighet tillgodogöra sig samma mängs lärostoff. De begåvade barnen som med 
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lätthet klarar att uppnå denna grundnivå erbjuds ingen hjälp. Men för att fortsätta att utvecklas 

så behöver den begåvade eleven stöd (Mönks & Ypenburg , 2009).  

 

Även Pettersson (2008) är av uppfattningen att begåvade elever ofta får klara sig på egen hand 

och att skolan inte tillräckligt stimulerar och stödjer de elever som är begåvade inom 

matematik. Likt detta anser en av de intervjuade lärarna att de begåvade eleverna särskilt 

inom de akademiska områdena knappt behöver några genomgångar för att förstå. En följd av 

detta förfarande kan leda till att de begåvade eleverna inte prioriteras eftersom att tiden är 

knapp och först på prioriteringslistan står de elever som har svårt för sig. 

 

Detta problem belyser Mönks och Ypenburg (2009) som menar att utan rätt stimulans kan 

detta leda till frustration och understimulering hos den begåvade eleven, som på grund av 

detta kan bli bråkig. Även Persson (1997) påpekar att den begåvade eleven vid 

understimulans kan bli uttråkad, jobbig och stökig. 

 

Från litteraturen är Persson (1997) , Wahlström (1995) samt Mönks och Ypenburg (2009) 

rörande överens om att begåvade elever av olika anledningar ibland väljer att dölja sin 

begåvning. Exempelvis kan en begåvad elev föredra att ligga lågt för att därmed bättre passa 

in gänget än att visa sin begåvning och därmed utmärka sig. Detta kan i sin tur bero på att där 

eleven befinner sig inte tillåter att man är duktig inom det området.  

 

Enligt en av de intervjuade lärarna väljer flickor att jobba ihop med bästa kompisen även om 

de inte alls är på samma nivå, detta då de lägger stor vikt vid vad kompisarna tycker. Alltså är 

det den sociala biten av stor betydelse för flickorna. Här finns likheter till empirin, där en av 

de intervjuade lärarna beskriver att det inom skolan kan finnas en ”tyst regel” där det i vissa 

sammanhang är accepterat att vara duktig medan det inte är det i andra. Ofta kan det enligt 

läraren vara mer accepterat att flickor kan vara duktiga på att t.ex. rita, vilket kan innebära att 

pojkar väljer att dölja sin begåvning för att inte riskera att bli retad av skolkamraterna.  

 

På samma vis anser Wahlström (1995) att den sociala biten ibland kan vara mer betydelsefull 

än att få utlopp för sin begåvning, alltså kan den begåvade eleven välja att dölja sin 

begåvning. 

 

Mönks och Ypenburg (2009) anser att en begåvad elev har en god kapacitet att prestera bättre, 
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men graden prestationen beror helt på de förutsättningar som eleven ges. Detta belyser också 

flera av de intervjuade lärarna som vid upprepade tillfällen återkommer till vikten av att ta sig 

tid och hitta utmaningar för att kunna bemöta den begåvade eleven på rätt sätt. Samtidigt 

vittnar de om att för att kunna bli bättre i sitt bemötande av de begåvade eleverna är skolans 

resurser av stor vikt, främst i form av tid och pengar. 

 

Enligt Gulbrandsen (1993) bemöts pojkar och flickor olika. Enligt honom får flickor mindre 

uppmärksamhet och resurser och blir därmed missgynnade. Synen är också att en pojke anses 

mer naturligt duktig gentemot en flicka som istället anses vara hårt arbetande.  De intervjuade 

lärarna däremot som arbetar med de yngre barnen anser att de inte kan se någon skillnad i 

begåvning beroende av kön. Läraren som arbetar med de lite äldre barnen tyckte sig enligt 

egna erfarenheter kunna se skillnad i begåvning beroende av kön. Pojkar tyckte hon var mer 

naturvetenskapliga medan flickorna var mer berättande.  

 

Mönks och Ypenburg (2009) samt Pettersson (2008) talar om två olika arbetssätt som kan 

användas för att ge stöd åt en begåvad elev. Det ena sättet är acceleration där eleven tex. får 

arbeta på snabbare i läroboken och det andra sättet är berikning som innebär att eleven får 

fördjupa sig inom det specifika området, istället för att arbeta med många småuppgifter.  

 

Vilket arbetssätt som är bäst finns det olika åsikter om. Pettersson (2008) förespråkar 

berikning, då en fördjupning ofta ger den bästa utmaningen för den begåvade eleven. Däremot 

lyfter Colangelo och Assouline (2009) fram att det finns stora fördelar med acceleration såväl 

socialt som akademiskt, även om fördelarna är tydligast på de akademiska områdena.    

 

Flera av de intervjuade lärarna framhäver att arbetssätten acceleration och berikning till viss 

del används. En av lärarna arbetar med specialplanering med en elev som hon anser vara extra 

begåvad, detta för att eleven ska kunna arbeta vidare med projektet och söka kontakter med 

vetenskapsmän. Detta arbetssätt kan liknas vid berikning.  

 

En annan lärare beskriver hur arbetet inom ett visst ämne först läggs på en grundläggande 

nivå för samtliga elever för att sedan anpassas till olika nivåer beroende på vilken nivå eleven 

befinner sig, detta för att de begåvade eleverna ska kunna arbeta vidare genom temat. Läraren 

påpekar dock att kunna lägga arbete på olika nivåer, som kan liknas vid acceleration, endast 

kan tillämpas vid delad klass alternativt då flera lärare finns tillgängliga. Detta arbetssätt går i 
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linje med Läroplanen 2011 där det uttryckligen står att undervisningen ska anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov. 

 

5.3 Lärarnas kompetens 

Merparten av de intervjuade lärarna anser att de inte har fått tillräckligt med utbildning i hur 

de ska bemöta de begåvade eleverna. Detta överensstämmer med litteraturen (Wahlström  

1995; Persson 1997; Edfeldt & Wistedt 2009; Mönks & Ypenburg 2009) som även den anser 

att lärare inte får tillräckligt med utbildning i hur de på ett tydligt sätt ska kunna bemöta de 

begåvade eleverna.  

 

Wahlström (1995) anser att lärarens erfarenhet, kunnighet och utbildning till stor del påverkar 

dennes undervisning och bemötande. Även Mönks och Ypenburg, (2009) lyfter fram att 

behovet av fortbildning är stort och att fokus bör ligga på hur man bäst stödjer en begåvad 

elev samt hur man kan identifiera begåvning.  

 

Edfelt och Wistedt (2009) talar om att vi idag i Sverige har brist på lärare med rätt utbildning 

och kompetens för att bemöta och utmana de begåvade eleverna, särkilt inom området 

matematik.. Edfelt och Wistedt gott hopp om att Sverige under kommande tio års period ska 

hinna utbilda tillräckligt många lärare så att de begåvade eleverna blir utmanade och bemötta 

på ett korrekt sätt i skolan.  

 

En av de intervjuade lärarna ansåg dock att hon fått verktyg till att bemöta begåvade elever. 

Dessa verktyg har hon främst fått genom montessoripedagogiken som är uppbyggd på det 

individuella barnet och ett individbaserat arbetssätt där individens intressen och nivå styr 

utvecklingen. Läraren anser också att lärarutbildningen under Lgr 80 delvis gett henne 

verktyg för att kunna bemöta begåvade elever, då den läroplanen hade en syn på att läraren 

skulle utgå från varje individ och möta barnet där det står. 

  

Enligt Persson (1997) är det för mycket fokus på praktiska kunskaper i lärarutbildningen idag. 

Han anser att lärarna behöver arbeta mer med problemlösningsförmåga och teoretiska 

kunskaper för att kunna utveckla en större förståelse för de begåvade eleverna. Pettersson 

(2008) lyfter fram att för att kunna stödja och utmana de begåvade eleverna krävs en vilja till 

engagemang från lärarnas sida men det är även viktigt att åtgärder kommer uppifrån det 

skolorganisatoriska i form av bl.a. stort utbud av läromedel.  
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Flera av de intervjuade lärarna lyfter, som tidigare nämnts, fram att det är viktigt att ta sig tid 

för att bemöta de begåvade eleverna på rätt sätt, vilket överensstämmer med Petterssons 

(2008) syn på vad som krävs av lärarna för att kunna stödja och utmana den begåvade eleven. 
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6 SLUTSATS 

Detta avslutande kapitel innefattar en redogörelse för uppsatsens slutsats samt en diskussion 

kring denna. Inledningsvis görs en kort återkoppling till studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter följer en beskrivning av studiens slutsats. Vidare följer en diskussion där jag får 

tillfälle att ge mina egna funderingar och tankar kring ämnet begåvade elever och den 

genomförda studien. Kapitlet avslutas med metodkritik samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar 

Syfte med studien är att från fyra lärares perspektiv beskriva och förstå synen på begåvning 

och bemötandet av begåvade elever. De fyra lärarna arbetar i grundskolans tidigare år och det 

är främst synen på eleverna i de egna klasserna som avses. 

 

Utifrån mitt syfte har jag skapat följande frågeställningar: 

- Hur definierar lärarna begreppet begåvning? 

- Hur bemöter läraren en begåvad elev ur lärarnas synvinkel? 

- I vilken utsträckning är lärarna utbildade i hur de ska bemöta de begåvade eleverna? 

 

6.2 Slutsats  

Kring definitionen av begreppet begåvning finns det stora likheter mellan forskningen 

(Wahlström, 1995; Persson, 1997) och det som framkommit genom min empiriska 

undersökning. Gemensamt är att begreppet begåvning ska hållas brett. Alla kan vara begåvade 

och med det breda perspektivet menas att begåvning inte bara berör de akademiska områdena 

utan även andra områden som att vara begåvad i att måla eller i att utöva en idrott. Dock finns 

det dem som ser begåvning inom dessa andra områden som talanger och inte begåvning 

(Mönks & Ypenburg, 2009). 

 

I svenska skolor läggs undervisningen på en genomsnittsnivå och utefter detta så prioriteras 

främst stöd till de elever som inte uppnår dessa mål. Den begåvade eleven ryms inte och 

prioriteras inte i den ordinarie klassen (Mönks & Ypenburg, 2009). Detta trots att läroplanen 

2011 tydligt beskriver att undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och 

behov. Denna studie visar på ett behov av förbättringar vad gäller bemötandet av begåvade 

elever.  
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Ett dilemma som tidigare forskning (Winner, 2000; Mönks & Ypenburg, 2009) har 

uppmärksammat är att många lärare är av åsikten att begåvade elever inte behöver någon 

hjälp för att förstå. Detta är något som även styrks av en av de intervjuade lärarna som anser 

att de begåvade eleverna knappt behöver några genomgångar för att förstå.  

 

Följden av detta kan vara att lärarnas bemötande gentemot de begåvade eleverna inte sker på 

ett anpassat sätt, vilket kan leda till understimulering och frustration hos den begåvade eleven. 

Detta i sin tur kan resultera i att den begåvade eleven blir bråkig och uttråkad. Utifrån såväl 

litteratur (Persson, 1997; Mönks & Ypenburg, 2009) som empiri är det tydligt att det är av 

stor vikt att prioritera de begåvade eleverna och ge ett bra bemötande till dem för att denna 

problematik inte ska besannas. 

 

Från tidigare forskning (Mönks & Ypenburg, 2009) kan utläsas att en begåvad elev har god 

kapacitet att prestera men att graden av prestationen avgörs helt av lärarens bemötande, vilket 

således kan vara helt avgörande för den begåvade elevens framtid att utvecklas inom skolan. 

 

De intervjuade lärarna anser att det är av stor vikt att ta sig tid för att kunna utmana de 

begåvade eleverna men ser ett problem i den begränsade tid som finns till förfogande i 

arbetet. En annan förutsättning för att kunna ge den begåvade eleven rätt bemötande är att 

lärarna har rätt kompetens, något som flertalet av de intervjuade lärarna känner är en 

bristvara. Stöd för detta behov finns i tidigare forskning (Wahlström, 1995; Persson, 1997; 

Edfelt & Wistedt, 2009; Mönks & Ypenburg, 2009) som också belyser denna brist på 

kompetens i bemötandet av begåvade elever som något som behöver åtgärdas. 

 

Lösningen på att kunna identifiera, ha tid att prioritera samt utmana de begåvade eleverna är 

att ge dagens lärare fortbildning i bemötandet av de begåvade eleverna samt att se över 

innehållet i lärarutbildningen. Stor vikt bör också läggas vid att öka resurserna i skolan så att 

tiden också räcker till för att stimulera de begåvade eleverna. Denna vision beskriver de 

intervjuade lärarna samstämmigt som tillvägagångssätt för hur de ska bli bättre i sitt 

bemötande till de begåvade eleverna.  

 

Utifrån de intervjuade lärarnas nuvarande förutsättningar i form av kompetens och resurser 

som finns till förfogande gör de intervjuade lärarna vad de kan för att bemöta de begåvade 

eleverna. Arbetssätt som idag används ute på de intervjuade lärarnas skola för att utmana 
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begåvade elever är acceleration och berikning. För att kunna få till dessa två arbetssätt är dock 

det vanligaste sättet att lägga detta utanför ordinarie skoltid alternativt vid delad klass eller vid 

tillfällen då extra personal finns inne i klassrummet.  

 

Tidigare forskning (Pettersson, 2008; Colangelo & Assoluline, 2009; Mönks & Ypenburg, 

2009) beskriver förutom vikten av att lärarna har rätt utbildning för att kunna identifiera och 

arbeta med begåvade elever bör lärare i skolan även tillämpa medvetna arbetssätt som 

acceleration och berikning för att kunna fånga och stimulera de begåvade eleverna på bästa 

sätt i sin utveckling i skolan.  

 

6.3 Slutdiskussion 

Bakgrunden till detta arbete har främst varit att jag under min lärarutbildnings gång inte 

tyckte att problematiken kring de begåvade eleverna har berörts och lyfts fram tillräckligt. Det 

har varit givande att få fördjupa sig inom detta område och få mer förståelse för hur jag som 

lärare bör tänka och vara med tanke på de begåvade eleverna.  

 

Det har varit intressant att se hur de teorier som jag använt mig av och det som de intervjuade 

lärarna sagt stämmer överens på många plan. Förutom att det är oerhört viktigt att se brett på 

begreppet begåvning är det också mycket betydelsefullt att vi som lärare verkligen ser, 

uppmuntrar och utmanar våra begåvade elever så att de kan fortsätta att utvecklas efter sin 

fulla potential. Som pedagog bör vi kontinuerligt reflektera över och rannsaka vår egen 

utformning av undervisningen. Detta för att hitta rätt pedagogiskt verktyg för att möta den 

enskilda elevens behov av fortsatt utveckling och stimulans.  

 

Då studien tydligt pekat på brister i kompetens hos lärarna samt brist på nödvändiga resurser i 

form av tid och pengar anser jag att man behöver se över lärarutbildningen. Dock kan jag inte 

uttala mig för starkt eftersom studien endast genomförts på en skola och där endast fyra 

lärares åsikter inverkat på resultatet. Trots att empirin överensstämmer på många områden 

med min teoretiska referensram kring bristen på utbildning samt behovet av fortbildning kan 

studiens resultat inte generaliseras till en hel population. 

 

Eftersom vi i Sverige strävar efter att ha en skola för alla, där undervisningen ska anpassas 

efter varje individs behov är en relevant fråga som jag tycker man kan ställa är om vi har råd 

att förlora de begåvade elevernas viktiga förmågor? Vi är bra på att möta de elever som ligger 
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på en ”mittennivå” samt de elever som inte uppnår målen. Vi borde även flytta upp de 

begåvade eleverna på prioriteringslistan som idag tyvärr är dem som blir drabbade när 

klasserna är stora och tiden inte räcker till för alla. Dock ges det tyvärr små förutsättningar 

och möjligheter i dagens skola till att lägga extra prioritet på en viss grupp av elever. Detta 

dilemma hoppas jag går att lösa inom överskådlig tid, men det är tydligt att det krävs 

förändring på många plan för att såväl lärare som elever ska få en bättre situation.    

 

Det har framkommit i studien att det råder brist på kunskap hos många av lärarna, men också 

att det finns en stor brist av resurser i skolan då klasserna är stora. Personligen är jag av 

åsikten att lärarnas brist på tid, främst orsakad på grund av stora klasser, är ett större hinder i 

bemötandet av de begåvade eleverna än kunskapsbristen hos lärarna. Dock är det naturligtvis 

oerhört viktigt att lärarna besitter rätt kompetens och utbildning för att kunna bemöta en 

begåvad elev på rätt sätt.  

 

Gällande lärarutbildningen har innehållet i den förändrats under åren. Under höstterminen 

2011 startades en ny lärarutbildning där fokus ligger på att läraren ska få bättre 

ämneskunskaper. Tidigare lärarutbildningar har kritiserats både för att vara alltför akademiska 

och alltför praktiska. (SOU, 2008; Prop. 2009) Då min studie visar på att det finns brist på 

kunskap hos många lärare så tycker jag att det är mycket bra att nya lärarutbildningen nu 

satsar på att ge lärarstudenter ännu bättre ämneskunskaper. Dock kommer det förmodligen ta 

en viss tid innan detta är på plats, men det är viktigt att lärarutbildningen pekar i en riktning 

som ser ut att förbättra tillvaron för lärare och elever. 

 

Under lång tid har det i Sverige varit lite fult att vara extra duktig inom ett område, den så 

kallade jantelagen. Jag tror dock att svenska skolor och samhället idag så sakteliga börjat lyfta 

fram de begåvade eleverna alltmer. Exempelvis inrättades elitklasserna hösten 2009 som 

försök på flera ställen i våra svenska skolor. Tidigare har det bara funnits elitklasser inom 

vissa praktiska begåvningar, men nu får även elever som är begåvade inom teoretiska ämnen 

chansen att få en rejäl utmaning. Kanske håller det tidigare synsättet att man inte ska var 

bättre än någon annan på att saktat suddas ut?  

 

Jag hoppas att denna studie kan väcka tankar om samt gett ökad insikt över de begåvade 

elevernas situation idag. Efter arbetet med denna uppsats så har jag blivit mer uppmärksam på 

betydelsen av en ökad medvetenhet för problematiken gällande begåvade elevers situation.  
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6.4 Metodkritik 

 
De intervjuade lärarna och jag kände till varandra sedan tidigare. De jobbar alla på en skola 

där jag tidigare under min utbildnings gång gjort verksamhetsförlagd utbildning. Jag är 

medveten om att detta kan ha påverkat intervjusituationen då de kanske svarade på ett visst 

sätt eftersom att vi sedan tidigare varit bekanta med varandra. 

 

Som tidigare nämnts i metodkapitlet fick de intervjuade lärarna reda på inom vilka områden 

min uppsats skulle handla om innan intervjutillfället. Detta var en förfrågan från lärarna som 

ville kunna förbereda sig. Jag funderade fram och tillbaka på detta och kom fram till jag 

skulle delge lärarna vilka områden som jag tänkte ta upp. Jag resonerade på det sättet att jag 

inte tyckte att det skulle vara en nackdel om de tänkte efter lite innan kring hur de såg på 

begåvade elever. Således har lärarna kunnat tänka igenom frågorna på egen hand och 

förbereda svar vilket kan ge mer grundliga och medvetna svar.  

 

Spontanitet är givetvis något som delvis gått förlorat genom att delge lärarna om de frågor jag 

tänkt ställa inför intervjutillfällena. Dock anser jag att fördelarna överväger nackdelarna, 

varför jag valde att dela ut materialet inför intervjuerna. 

 

Vid ett av intervjutillfällena blev vi avbrutna två gånger. Jag är medveten om att detta 

eventuellt kan ha inverkat på resultaten. Kanske skulle vi valt ett annat rum?  

 

Lärarna jobbar nära varandra och flera svarade stundtals ganska lika. Det är svårt att fastställa 

om lärarna som svarar lika på frågorna verkligen tycker lika, eller om de diskuterat frågorna 

sinsemellan innan intervjutillfällena och att det på så vis blivit mer liknande svar. 

 

Under arbetets gång gjorde jag en upptäckt, och det berör frågan kring begåvade elever i ett 

genusperspektiv. Min frågeställning och de frågor som jag ställde till lärarna behandlar 

huruvida de anser att begåvning skiljer sig beroende av kön.  

 

Det som jag fann kring begåvning och genus i böckerna berörde mer bemötandet kring 

begåvade flickor respektive pojkar och inte kring om begåvning i sig skiljer sig åt beroende 

av kön. Detta var ett misstag från min sida vilket gör just den här delen lite svår att analysera. 

Litteraturen jag använt mig av fokuserar mer på hur begåvade elever uppmärksammans än om 

det finns skillnad i begåvning beroende av kön. Både materialet i litteraturgenomgången och 



 
 

33 
 

från empirin gällande begåvade elever i ett genusperspektiv blev ganska tunt. Kanske borde 

jag ställt andra typer av frågor under intervjuerna?  

 

Jag har valt att ha kvar rubrikerna begåvning i ett genusperspektiv i litteraturgenomgång och 

empiri men i analys så har jag valt att istället väva in informationen under de andra 

rubrikerna. Frågan kring begåvning och genus har jag valt att ta bort ur frågeställningarna då 

materialet kändes för tunt. Det som framkommit i frågan har dock till stor del kunnat vävas in 

under uppsatsen övriga tre frågeställningar. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Som jag tidigare nämnt finns det begränsat med forskning kring begåvade elever, framförallt i 

Sverige. Jag hoppas på en utveckling inom ämnesområdet begåvade elever och att mer 

omfattande och djupare forskning bedrivs, detta eftersom jag anser att vi har så mycket att 

lära av begåvade elever samt att just dessa elevers utveckling kan vara dyrast att gå miste om 

för såväl skolan som samhället i övrigt. 

  

Jag tycker också att det hade varit intressant att undersöka begåvade elever utifrån elevernas 

perspektiv, dels hur de ser på begåvade kompisar och dels om de anser att det är någon 

skillnad i begåvning mellan pojkar och flickor. 

 

Slutligen vore det intressant att göra en omfattande studie i hur lärarutbildningen på bästa sätt 

bör ändras för att kunna ge lärare fler verktyg till att kunna bemöta de begåvade eleverna på 

ett optimalt sätt. 
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Bilaga 1 
 

 

Brev inför intervjun 

 

Hej. 

 

Det var roligt att du vill ställa upp på intervju. Jag skickar lite information om de områdena 

som jag kommer att beröra under intervjun. Beräknad tid för intervjun är 30 – 45 min. 

 

Att delta i intervjun är frivilligt och i uppsatsen kommer du att vara anonym. 

 

Studiens syfte: 

Att ur ett lärarperspektiv beskriva synen på begåvning, dels i ett genusperspektiv och dels hur 

det faktiska bemötandet idag ser ut och om lärarna har några visioner om bemötande av 

begåvade elever inför framtiden. 

 

De områden som jag kommer att beröra under intervjun är: 

- Din uppfattning av begreppet begåvning 

- Dina erfarenheter av begåvade elever 

- Bemötande av begåvade elever 

- Begåvning i ett genus perspektiv 

 

 

 

 

 

Vi ses snart! 

 

 

Hälsningar  

Maria Skogsberg 

Mobil: 0737-00 89 01 
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide 

 

Går det bra om jag spelar in intervjun? Etiken. Frivilligt. Du kan när du vill avbryta, du 

kommer att vara anonym i uppsatsen. 

 
Studiens syfte 
Att ur ett lärarperspektiv beskriva synen på begåvning, dels ur ett genusperspektiv och dels 

hur det faktiska bemötandet idag ser ut och om lärarna har några visioner om bemötande av 

begåvade elever inför framtiden. 

 
Bakgrundsfakta 
 
- 

- 
 
- 

Utbildning 

Vilken/ vilka årskurser undervisar du i? 
 

Antal år inom läraryrket 
 
 
Intervjufrågor till lärare. 
 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

Vad betyder begreppet begåvning för dig? 

Vad är en begåvad elev för dig? 

Kan du se någon skillnad i begåvning beroende på elevens kön? 

Vad har du för erfarenheter av begåvade elever? 

Vad har du för tidigare utbildning i att bemöta begåvade elever? 

Hur bemöter och utmanar du en begåvad elev i skolan? 

Skiljer sig bemötandet gentemot bemötandet av andra eleverna? I så fall hur? 

Har skolan någon speciell plan för hur lärare ska bemöta och stimulera de begåvade 

eleverna? 

Hur ser din framtida vision ut över hur de begåvade eleverna kan bemötas? 

Har du några övriga funderingar eller tillägg? 

Tack för din medverkan! 
 
Hör gärna av dig om du har frågor inför intervjun. 

 

Hälsningar  

Maria Skogsberg 

Mobil: 0737-00 89 01 


