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Abstrakt 

Studien syftar till att synliggöra de strategier verksamma lärare i grundskolan beskriver att de 

använder sig av i mötet med begåvade elever i ämnet engelska. I bakgrundsdelen redogörs för 

begreppet begåvning och andra för studien relevanta begrepp, samt tidigare forskning på 

området. Vidare behandlas vad de gällande styrdokumenten säger samt de olika förmågorna i 

förhållande till ämnet engelska. Två teorier om lärande utgör studiens teoretiska utgångs-

punkter, Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen samt Blooms taxonomi om 

lärande i olika nivåer. Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fem engelsklärare 

i grundskolans årskurs 4–6 verksamma i tre olika kommuner. Intervjuerna spelades in som 

ljudfiler för att sedan transkriberas samt tolkas med hermeneutisk metod. Resultatet visar att 

många av de strategier som lärarna beskriver att de använder i undervisningen med begåvade 

elever gäller det generella arbetet med samtliga elever. Dock visar resultatet även på några 

specifika strategier för de begåvade eleverna, där främst individanpassning har ett stort fokus.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle är internet och sociala medier lättillgängliga. Genom dessa lyssnar, 

kommunicerar och läser vi på internationella sidor där det engelska språket ofta står i fokus. År 

2017 visade siffror att 95 procent av 11-åringarna hade en egen mobiltelefon, de flesta av dessa 

var smartmobil med internet (Statens medieråd, 2017). Dagens ungdomar har lätt tillgång till 

det engelska språket och lär sig mycket av det genom just internet utan att de kanske egentligen 

tänker på att de faktiskt gör det. Alla använder sig dock inte av internet, och får inte engelskan 

i lika stor utsträckning. Detta gör att kunskapsnivåerna kan variera, och hur gör lärare då för att 

möta de elever som kommit längre kunskapsmässigt? Undervisningen anpassas och utvecklas 

i takt med att samhället gör det, och så även styrdokumenten. Både läroplanen (Skolverket, 

2017) och skollagen (SFS 2010:800) är tydliga med att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs individuella behov och förutsättningar. Varje elev ska ha möjlighet att utveckla och 

inhämta kunskaper, även de som redan når den högsta nivån av kunskapskrav vilka ligger till 

grund för bedömning i grundskolan. Att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar 

är en av de viktigaste uppgifterna för verksamma lärare. Begreppet individanpassad undervis-

ning innefattar även att utforma undervisningen till att passa de elever som har lättare att nå 

kunskapskraven, de högt begåvade eleverna. Anpassning av undervisning innebär därför att 

hitta fungerande strategier för att lärande ska ske även hos dessa elever. Under min utbildning, 

framförallt under de verksamhetsförlagda utbildningar som ingår i lärarutbildningen, har jag 

lagt märke till att elever i svårigheter uppmärksammas i större utsträckning än de som är 

begåvade på olika sätt. Uppmärksammas och stimuleras inte de begåvade eleverna kan detta 

leda till minskad motivation och ökad problematik i skolan för dessa elever (Silverman, 2016). 

På grund av avsaknaden av kunskap och information om hur det är möjligt att bemöta elever 

som har lättare att nå kunskapskraven väcktes intresset att gå djupare inom detta ämne. I min 

kommande profession kommer jag med stor sannolikhet att stöta på elever med behov av 

fortsatt stimulans i form av utmaningar. I sökandet efter svar på hur dessa elever kan mötas på 

bästa sätt har jag upptäckt att studier inom just engelskundervisningen för årskurs 4–6 saknas. 

Ett begrepp som är nära relaterat till pedagogik är motivation, men vad innebär då motivation, 

och hur viktig är motivation för elevernas fortsatta utveckling? Dessa är några av de frågor jag 

hoppas kunna besvara genom att belysa de strategier verksamma lärare beskriver att de 

använder sig av i engelskundervisningen. Genom att klarlägga dessa strategier hoppas jag 

kunna bidra med kunskap, för pedagogers fortsatta arbete med de elever som på olika sätt är 

begåvade inom ämnet engelska. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att belysa de strategier verksamma lärare beskriver att de använder 

i mötet med begåvade elever, för att ge en ökad kunskap i hur dessa elever kan utmanas och 

motiveras i engelskundervisningen. 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver verksamma lärare att de identifierar begåvade elever som behöver 

ytterligare stimulans i engelskundervisningen? 
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• På vilka sätt beskriver verksamma lärare att de utmanar och motiverar begåvade elever 

som når högsta kunskapskraven och behöver ytterligare stimulans? 
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2. Bakgrund 

Under rubriken bakgrund lyfts tidigare forskning, en genomgång av de begrepp som för studien 

är relevanta, samt olika teorier belyses. Här beskrivs begåvade elever ur ett internationellt 

perspektiv, lärmiljön och lärarens betydelse, svårigheter med att anpassa undervisningen, 

förmågorna i ämnet engelska och även vad de gällande styrdokumenten säger om elevernas 

lärande.  

2.1 Begreppsdefinition 

Begåvning, motivation och utmaning är tre begrepp vilka används genomgående i detta arbete. 

Motivation och utmaning hör ihop med varandra. Uppfattningen av begreppen kan se olika ut, 

men för detta arbete gäller:  

• Begåvade elever är i denna uppsats ett samlingsnamn för de elever som når de högsta 

kunskapskraven utan vidare ansträngning och behöver ytterligare stimulans. I begreppet 

ingår således de elever som har en särskild begåvning, är högpresterande, intelligenta 

eller talangfulla. 

• Motivation syftar på elevens intresse och drivkraft för en uppgift. Lärarens uppgift när 

det kommer till motivation är att bevara denna och inspirera eleven, exempelvis genom 

att ge utmaningar.  

• Utmaning avser de uppgifter som ligger på en svårighetsgrad i den enskilde elevens 

utvecklingszon och därmed utmanar elevens tänkande. Genom att lyckas lösa 

utmanande uppgifter ökar motivationen till att ta sig an fler utmaningar.  

De strategier studien belyser har inte någon speciell koppling till någon av de nämnda grupperna 

utan är övergripande för alla, därav samlingsbegreppet begåvad. Nedan redogörs för de olika 

grupperna av begåvning för att tydliggöra vad som avses med begåvning i den här studien.  

Pettersson (2017) beskriver särskild begåvning som intellektuell, det vill säga förmågan att 

tänka abstrakt, resonera logiskt och lösa komplexa problem. Stort ordförråd för sin ålder, större 

kreativitet och högre intensitet kan även det vara innebörden för begreppet. Särskilt begåvade 

barn har högre inlärningspotential, och i undervisningssammanhang kan eleven ifrågasätta och 

protestera när den pedagogiska miljön inte är anpassad. Dessa elever kan redan mycket men är 

trots det ofta nyfikna och ställer frågor, de tycker om att lära sig (Pettersson, 2017). Vidare 

menar Silverman (2016) att särskilt begåvade barn kan vara svåra att upptäcka då de kan dölja 

sina förmågor för att passa in. Barn med en särskild begåvning kan ibland ses som ”omogna” 

eftersom de inte kan umgås med jämnåriga som de inte har något gemensamt med. Silverman 

skriver att särskilt begåvade barn kan ha en ojämn utveckling, och kan ha drag av perfektionism 

(Silverman, 2016). De kan även vara känsligare, och precis som Pettersson (2017) beskriver, 

ha en högre intensitet. Renzulli (2016) har tagit fram en multidimensionell modell som visar på 

att det är flera olika faktorer som samspelar med varandra när det kommer till särskild 

begåvning. Modellen kallas the Three-ring conception of giftedness (se Figur 1) och varje ring 

utgör en förmåga som i sitt sammanhang beskrivs över det normala.  
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Figur 1. Modellen the three-ring conception of giftedness visar hur de olika förmågorna ”above average ability”, 

”creativity” samt ”task commitment” samspelar med varandra och tillsammans anses som begåvning (Renzulli, 

2016, s. 67).  

Särskild begåvning innebär enligt Renzullis modell att individen har en förmåga långt över det 

normala (Above average ability) vilket innefattar bland annat minne, inlärning, effektivitet och 

logik. Individen har en stark inre motivation och uthållighet (Task commitment), så som 

intresse, beslutsamhet och nyfikenhet. Även en kreativ förmåga utöver det vanliga (Creativity) 

är något individen har vilket innebär originalitet, problemlösande samt flexibelt tänkande. När 

dessa tre faktorer samspelar i figuren hamnar den särskilt begåvade i det område där alla tre 

cirklar överlappar varandra. 

Att det finns skillnader mellan begreppen särskild begåvning och högpresterande är något 

Pettersson (2017) anser, och lägger vikt vid att dessa begrepp kan, men inte behöver hänga 

ihop. Elever som är särskilt begåvade visar nödvändigtvis inte höga prestationer, och de som är 

högpresterande är inte heller alltid särskilt begåvade. Precis som de särskilt begåvade eleverna, 

har även högpresterande en högre inlärningspotential. Högpresterande elever arbetar i ett högre 

tempo än övriga klasskamrater. Vissa behöver möjlighet till att snabbare gå vidare till nytt 

material för att inte bli uttråkade medan andra högpresterande elever finner fördjupande 

uppgifter stimulerande. Till skillnad från särskilt begåvade elever kan de högpresterande 

eleverna ofta vara mer medgörliga och anpassa sig till den pedagogiska miljön. Medan de 

särskilt begåvade eleverna redan kan mycket, har de högpresterande eleverna lätt för att lära 

(Pettersson, 2017).  

Svenska akademiens ordlista (Svenska akademien, 2006) föreslår intelligens som samförstånd, 

kunskap och medvetande. Ziegler (2010) beskriver intelligenskvoten (IQ) som det vanligaste 

måttet på intelligens, även om det är en väldigt smal mätning av detta. Han menar att det inte 

räcker med IQ för att definiera begåvning då det endast kan prognosera en liten procentsats av 

de begåvade. Ziegler skriver vidare att en av de traditionella grundteserna inom 

begåvningsforskningen är att intelligensen står för vetande och prestationer, men att vetande 

och prestationer inte behöver peka på intelligens. Gardner (2001) talar om multipla 

intelligenser. Enligt Gardner är alla människor intelligenta, och han menar att det inte handlar 

om hur intelligent någon är, utan på vilket sätt individen är intelligent. Gardner definierar nio 

olika intelligenser, och antyder att de flesta människor har lite av varje kategori, men presterar 

bäst då den bästa av intelligenserna används. De nio intelligenserna är: lingvistisk/språklig, 
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logisk-matematisk, visuell/spartial, kroppslig-kinetisk, musikalisk, social, intuitiv, natur samt 

existentiell intelligens (Gardner, 2001).  

Forskare har olika syn på huruvida begåvning och talang är två olika begrepp eller om de ska 

ses som synonymer (Ziegler, 2010). Feldman och Goldsmith (1986) jämför talang med en 

förmåga, till skillnad från begåvning som likställs med enastående prestationer. I Svenska 

akademiens ordlista (Svenska akademien, 2006) förklaras talang som en medfödd lätthet att 

tillägna sig en viss färdighet, vilket då stämmer överens med Feldmans definition av begreppet. 

På liknande sätt beskriver även Gagné (2014) talang. Modellen Differentiated Model of 

Giftedness and Talent 2.0 (se Figur 2), vilken är en internationell begåvningsmodell utarbetad 

av Gagné, utgår från att det finns individer med medfödda mentala eller fysiska förmågor. 

 

Figur 2. Begåvningsmodellen Differentiated Model of Giftedness and Talent 2.0 visar hur elevernas lärande kan 

stödjas eller hämmas genom olika faktorer så som medfödda förmågor, omgivning eller systematiskt utvecklade 

förmågor. Främjas lärande kan en förmåga utvecklas till en talang (Gagné, 2014, s. 19).  

Modellen är indelad i sex delar: naturliga förmågor, systematiskt utvecklade färdigheter, 

intrapersonell, miljö, utvecklingsprocess samt slump. Naturliga förmågor betecknar begåvning, 

och användningen av otränade och spontant uttryckta naturliga förmågor. Systematiskt utveck-

lade färdigheter avser talang och betecknar en överlägsen behärskning av systematiskt 

utvecklade förmågor och kunskaper inom minst ett område av mänsklig aktivitet. Utveck-

lingsprocessen innebär den process som sker genom att en innehavd förmåga kan utvecklas till 

en talang om möjligheter finns, alltså att en naturlig förmåga kan utvecklas till en systematiskt 
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utvecklad färdighet. Genom hela utvecklingsprocessen spelar det intrapersonella samt miljön 

in som möjligheter för utveckling av förmågan. Den sista delen, vilken är slump, är applicerbart 

på de naturliga förmågorna och miljön. Innebörden av detta är exempelvis slumpen att födas in 

i en specifik familj, eller slumpen att börja på en skola där arbetssätten främjar utveckling av 

en talang. Individen har en ovanligt stor potential att utvecklas inom de domäner förmågan kan 

uttryckas i enligt modellen. I modellen finns inre och yttre katalysatorer, vilka antingen främjar 

eller hindrar utveckling av förmågorna. Verkar katalysatorerna i en positiv utvecklingsprocess 

kan förmågan utvecklas till en talang, som i den här modellen innebär att individen presterar 

bland de 10 % bästa inom den domän förmågan tillhör. Eleverna möter ett flertal av dessa 

katalysatorer i skolan, exempelvis lärare och mentorer, aktiviteter samt fysisk och social miljö. 

2.2 Motivation 

Jenner (2004) diskuterar tre olika grupper av motivationsteorier som har sitt ursprung i 

principen hedonism, vilket han menar att de flesta teorier kring motivation har. Principen går 

ut på att människan försöker undvika smärta och istället strävar efter njutning och välbefinn-

ande. Till de grupper av teorier Jenner belyser är instinktteorier en. Instinkter eller drifter är 

något varje individ är utrustad med och anses ligga bakom allt beteende. Det kan betraktas som 

en medfödd benägenhet att bete sig på ett bestämt sätt. Driftens styrka avgör hur starkt ett behov 

är. En annan teori är drivkraftteorin vilken kan förklaras med att ju starkare drivkraften och 

vanan är desto större kommer ansträngningen att bli. Den tredje gruppen är de kognitiva vilka 

innebär de tankar, förväntningar och aningar individen har gentemot framtida händelser. Dessa 

anses vara de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt beteende. Detta beteende är målorienterat 

och grundar sig på medvetna avsikter. Val av mål och önskan att nå dessa påverkas av olika 

faktorer såsom individens tidigare erfarenheter att nå olika mål (Jenner, 2004).  

Deci och Ryan (2000) anser att motivation är något alla människor har, dock kan nivån och 

utsträckningen av motivationen skilja sig mellan människor. Med nivån av motivation menas 

hur mycket motivation en individ har, och med utsträckning syftar de på vilken typ av mo-

tivation. Deci och Ryan (2000) har utvecklat self-determination theory, en motivationspsy-

kologisk teori där motivation påverkas av tre faktorer: känsla av kompetens, självbestämmande 

samt social samhörighet. Dessa tre faktorer menar Deci och Ryan är grundläggande behov hos 

alla människor. Inverkan på den inre motivationen kommer att vara antingen positiv eller 

negativ beroende på hur omvärlden påverkar faktorerna. När det kommer till känslan av 

kompetens kom Deci och Ryan fram till att den inre motivationen förhöjs när individens 

kompetens uppmärksammas och uppskattas genom positiv feedback, medan den minskar 

markant av negativ feedback. Med den sociala samhörigheten menas att individen vill 

interagera, vara kopplad med och ägna omtanke åt andra. Människor söker en känsla av 

samhörighet och letar sig därför till dagliga aktiviteter som involverar andra människor. Den 

sista av de tre kompetenserna är självbestämmelse vilket enligt Deci och Ryan innebär att kunna 

ha känslan av en fri vilja i handlingen av våra egna intressen och värderingar. Att vara själv-

bestämmande är emellertid inte samma sak som att vara oberoende.   

Den inre motivationen innebär att utföra något för att uppgiften i sig är intressant och belönande 

för individen, utan yttre faktorer. Det är alltså individens intressen som styr drivkraften och inte 

press att prestera, ära eller belöning som motiverar. Yttre motivation står i kontrast till den inre 
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motivationen, anser Deci och Ryan (2000). De säger att det är en drivkraft för att tillfredsställa 

ett behov, undvika ett straff, uppnå ett specifikt mål eller att belönas för utfört arbete. Yttre 

motivation innebär den drivkraft som uppstår för att uppnå ett annat mål. Ett exempel Deci och 

Ryan ger är att en som studerar gör det av yttre motivation därför att han eller hon vill ha ett 

bra betyg. Den yttre drivkraften i det här fallet är då det bra betyget, och inte kunskapen de 

vinner på vägen. Amotivation är en tredje form av motivation som Deci och Ryan tar upp och 

definitionen av denna är en bristfällig avsikt att utföra en aktivitet. Individen bedömer inte 

värdet av aktiviteten vara viktigt, får inte ut önskat resultat eller känner sig inte kompetent nog 

för att klara av den. Ytterligare redogör Grant (2008) för ännu en motivation, den prosociala 

motivationen. Denna motivation beskriver han som en lust att gynna andra människor. 

Drivkraften hos individen ökar i uthållighet, prestanda och produktivitet genom prosocial 

motivation och känslan av att ansträngningen kommer att hjälpa någon annan. Grant föreslår 

att den prosociala motivationen hör ihop med den inre, då uthålligheten, prestandan och 

produktiviteten mest sannolikt ökar när den efterföljs av den inre motivationen. 

2.3 Internationellt perspektiv 

Persson (1997) skriver att uppmärksammandet av begåvade elever i den svenska skolan länge 

varit bristfälligt. Uppmaningen att anpassa undervisningen efter elevernas förmågor och 

situationer är synbarligen neutral i undervisningsplanen från år 1920. De läroböcker som vid 

tiden användes diskuterar dock ett begåvningsbegrepp, även om de ordval som då användes 

idag kan uppfattas som frånstötande och trångsynta. Begreppet begåvning verkar försvinna från 

skolvärlden under seklets gång och anpassning av undervisningen lägger vikt på elever i 

särskilda skolsvårigheter. Först vid införandet av Lpo 94 kan ett visst uppvaknande för 

begåvade elever skönjas i och med skrivningar om att utbildningsmålen utformats för att inte 

sätta någon gräns för elevernas kunskapsutveckling (Persson, 1997). Även i nutidens läroplan, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017), står det att 

utbildningen ska främja utveckling för alla elever oavsett förutsättningar och behov, vilket kan 

tolkas som att även de begåvade ska utveckla vidare kunskaper. Sverige har således kommit till 

en brytpunkt där begåvning har börjat uppmärksammas (Persson, 1997). Synen på begåvning 

har dock inte sett lika ut överallt, vilket Persson beskriver då han lyfter några internationella 

perspektiv på begreppet begåvning. Länderna han redogör för är bland andra USA, Kanada, 

Australien, England, Tyskland samt Central- och Sydamerika.  

Till skillnad från i Sverige har begreppet begåvning i USA uppmärksammats redan under 1920-

talet. Redan då gjordes studier kring begåvade barn mellan sju och femton år gamla vilka följdes 

så långt det var möjligt. Persson (1997) skriver att även om forskning uppmärksammade 

begåvning tidigt dröjde det till 1950-talet innan amerikanska politiker gjorde en kraft-

ansträngning för att de begåvade eleverna skulle tillgodoses i skolan. Vid slutet av 1970-talet 

hade 75 procent av alla amerikanska stater inskrivet en definition av begåvning i de federala 

skollagarna. Amerikanska universitet har så småningom blivit mer inflytelserika forsknings-

centra för specialpedagogik med fokus på begåvade elever. Även om USA var tidigt med 

uppmärksammandet av begåvade elever tycks Kanada ha gått före vad gäller att åtgärda 

uppenbara behov hos eleverna. År 1914 fanns både en definition av begåvning samt inkludering 

av dessa elever. Det första nordamerikanska utbildningsprogrammet för särskilt kapabla elever 
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startades i Kanada. Kanada består av totalt tio provinser och de skiljer sig åt, två provinser har 

inte alls någon lagstiftning, tre av dem har tydliga sådana medan resterande har utfärdat 

allmänna riktlinjer för skolorna att följa (Persson, 1997). Likt USA ägnades inget intresse för 

de begåvade eleverna i Australien förrän på 1970-talet. Australien har dominerats av en 

skolpolitisk egalitarianism likt de skandinaviska länderna. De begåvade eleverna glömdes bort 

under strävan efter social rekonstruktion och kulturell jämlikhet eftersom de ansågs för 

priviligierade. I Australien talas ogärna om begåvning utan istället används begrepp som ”barn 

med särskilda förmågor” eller ”särskilt kapabla barn”. Under 1980-talet accepterades behovet 

av att etablera särskilda program för de begåvades speciella pedagogiska behov. Många 

australienska stater driver numera ideella verksamheter för begåvade elever (Persson 1997).  

Persson (1997) menar att det land som framför andra förknippas mest med elitistisk utbildning 

är Storbritannien med sina privatskolor där eleverna kom från det engelska samhällets högre 

socio-ekonomiska skikt. Under de senaste åren har intresset för begåvade elever vuxit inom det 

engelska skolväsendet, framförallt eftersom kunskap och information spridits genom ideella 

föreningar och organisationer som forskare, föräldrar och lärare startat. En officiell skolpolitisk 

policy existerar vilken innebär att begreppet specialpedagogik ska innefatta både de svaga och 

starka eleverna. Fortsättningsvis beskriver Persson (1997) den tidigare tyska skolpolitiken och 

så även begreppet begåvning som splittrat mellan de tyska staterna. Detta eftersom de båda 

staterna slogs ihop och hade två olika politiska agendor angående begåvade barn efter 

Berlinmurens fall. Medan Östtyskland målmedvetet sökte efter särskilda förmågor ansåg 

Västtyskland att de begåvade eleverna utvecklas optimalt utan hjälp från omvärlden. Sedan 

murens fall har begåvade elever istället börjat ses som framtidens investering. För att 

specialpedagogik med fokus på de begåvade ska få drivas måste den vara frivillig, och 

identifiering av begåvade elever ska ske tidigt för att de ska få rätt stöd.  

På grund av knappa resurser i Central- och Sydamerika blir all skolplanering svår, och 

utbildning har inte varit prioriterad. På grund av lärarbrist och otillräcklig finansiering för 

skolan leder detta till svårigheter för barnen att klara årskurserna. Att få eleverna att gå vidare 

till högre utbildning är även det en svårighet som kännetecknar ländernas skola. Sedan 1970-

talet har dock Brasilien, precis som USA, haft riktlinjer för begåvade elever. De begåvade 

elevernas behov ingår i den specialpedagogiska verksamheten. Ett center för special-

pedagogiska frågor grundades även det under 1970-talet och tanken var att detta skulle 

organisera riktlinjer och strategier som har med specialpedagogik att göra. Centret skulle se till 

att eleverna hade tillgång till lämplig utbildning och lärarna blev utbildade att arbeta med såväl 

handikappade som begåvade elever (Persson, 1997).  

Resurserna för de olika länderna är något som sett olika ut genom åren, men gemensamt för 

länderna är att ämnesområdet specialpedagogik inriktat mot såväl elever i svårigheter som 

begåvade elever vuxit sig starkare. Persson (1997) menar dock att Sverige är ett av de länder 

som har högst utbildningskostnader och att det därför är oroväckande att landet inte är 

representerat i det globala intresset för pedagogik inriktat mot begåvade. Det Persson anser är 

att det är möjligt att skapa utbildningsmöjligheter som gynnar samtliga elever redan från tidig 

ålder, men att den utbildningspolitiska viljan och kunskapen för begåvade elever saknas i den 

svenska grundskolan (Persson 1997). 
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2.4 Lärmiljön och lärarens betydelse 

För att lärande ska kännas meningsfullt för alla elever, även de begåvade, är lärmiljön en viktig 

aspekt. Lärmiljön avser bland annat lärtillfällen, material och mentorer (Ziegler, 2010). 

Variation av arbetssätt är viktigt vilket kan ske genom olika arbetsformer samt material, och 

idag finns även en mängd olika digitala verktyg (Pettersson, 2017). Dunn, Dunn och Treffinger 

(1995) menar att det förutom de olika arbetsformerna och material även handlar om hur miljön 

är utformad och dekorerad, sittplatser samt huruvida det finns mer informella utrymmen. Både 

Persson (1997) och Pettersson (2017) anser att det är viktigt för eleverna att känna sig trygga 

och accepterade i klassrummet för att begåvning ska visa sig. Vidare menar Pettersson att 

öppenhet, möjlighet att ställa frågor, göra egna tolkningar, djupare analyser, kritiskt tänkande 

samt annorlunda lösningar är något som bör förekomma i lärmiljön. Detta för att begåvade 

elever ska kunna utvecklas utifrån deras förutsättningar. 

Läraren spelar en viktig roll för alla elever, inte minst för de begåvade. Grosin (2003) tar upp 

betydelsen läraren har för vilka resultat eleverna uppnår. Han slår, precis som Pettersson (2017), 

hål på myten om att begåvade elever klarar sig själva. Pettersson beskriver hur viktigt det är att 

dessa elever har pedagoger som de kan prata med och som kan möta den nyfikenhet och 

kunskapstörst som finns hos de begåvade eleverna. Arbetet med begåvade elever är utvecklande 

för såväl läraren som eleven, då läraren bör utmana eleverna med spännande exempel och 

problemställningar. I dialogen med de begåvade eleverna är lärarens ämnesmässiga kompetens 

en viktig del då arbetet ibland går utanför de ordinarie läromedlen eller kursplanerna 

(Pettersson, 2017). Även Wahlström (1995) och Ziegler (2010) menar att lärarna behöver vara 

kompetenta och kunna ge de begåvade eleverna stimulans. Vidare diskuterar Ziegler att lärarens 

roll är viktig då det är de som utformar en effektiv lärandeprocess genom valet av uppgifter och 

målsättningar. 

Även lärare kan göra fel ibland, exempelvis råka säga ett ord på fel sätt eller stava fel på tavlan, 

och Pettersson (2017) tar upp vikten av lärarens bemötande av kritik från begåvade elever. På 

vilket sätt bemötandet sker är avgörande för om eleven känner sig störande och tillrättavisande 

eller uppskattad och duktig. Fortsättningsvis beskriver hon att frågor som kan komma från 

eleverna, speciellt de begåvade, alltid bör besvaras även om läraren kan behöva fundera för att 

sedan återkomma. Känner dessa elever att de gång på gång avvisas kommer de att sluta delta 

eftersom deras deltagande inte är uppskattat (Pettersson, 2017). Konstruktiv kritik och positiv 

respons på svaren, lösningarna och argumentationerna är viktigt även för begåvade elever. Får 

eleven inte den här typen av respons kan resultatet istället bli en osäker och förvirrad elev 

(Pettersson, 2017).  

2.4.1 Variation på inlärningsstilar 

Precis som Petterson (2017) anser att det är viktigt med variation i form av olika arbetssätt och 

material anser Boström (1997) att det är lika viktigt att uppmärksamma att alla har olika 

inlärningsstilar. Alla människor är olika och lär sig på olika sätt, därför bör arbetssätten varieras 

för att möta de olika stilarna. En medvetenhet om ens personliga inlärningsstil bidrar till att 

bearbeta ny information på ett mer effektivt sätt samt att självförtroendet och självkänslan ökar 

hos individen (Boström, 1997). Med hjälp av medvetenhet om inlärningsstilar i skolan kan 
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eleverna bygga på sina styrkor samt hantera svagheter. Som exempel på inlärningsstilar ger 

Boström fyra sinnesmodaliteter som är betydande för inlärning. Dessa inlärningsstilar är det:  

• kinestetiska, vilket innebär att lära sig genom att uppleva, röra sig och känna,  

• taktila, även kallat hands-on-learning och går ut på att lära sig genom fysisk utforskning, 

• visuella, där individen lär sig genom att se, samt 

• auditiva, vilket innebär att lära sig genom att lyssna. 

I och med att alla lär sig på olika sätt och behöver olika stimulans i sin inlärningsprocess är det 

viktigt för eleverna att få utforska vilket sätt som är mest effektivt för dem. För begåvade elever 

handlar det om att de ska bli medvetna om att det finns olika inlärningsstilar (Boström, 1997). 

Oftast har begåvade elever lätt att ta in information (Pettersson, 2017), och är kanske redan 

medveten om hur de lär sig på bästa sätt. I många fall är eleverna dock inte medvetna om detta, 

utan vet bara att de lär sig. För de begåvade eleverna handlar det om att öka medvetenheten om 

att inlärning sker på olika sätt, och vilka dessa sätt kan vara.  

2.4.2 Allas rätt till att lära 

Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att utbildningen inom den svenska skolan syftar till att alla 

elever ska inhämta och utveckla kunskaper. Alla elevers utveckling och lärande ska främjas 

likväl som en livslång lust att lära. Anpassning av undervisningen ska ske efter varje elevs 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2017). Skolans uppdrag är att främja lärandet och att 

stimulera elever att inhämta och utveckla kunskaper. I läroplanens andra del står det under 

kunskaper att läraren ska organisera och utveckla arbetet så att eleven upplever att kunskapen 

är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt (Skolverket, 2017). Både 

Skollagen och Skolverket är tydliga med att lärande ska ske för alla individer, även de som 

redan når de högsta kunskapskraven. Eftersom utveckling ska främjas för alla elever innebär 

detta även att de begåvade eleverna ska utvecklas trots att de redan når kunskapskraven för 

årskursen.  

Barger (2001) argumenterar för behovet att ge begåvade elever extra möjligheter; även 

begåvade elever behöver bli undervisade. Trots att Barger fokuserar på ämnet matematik, berörs 

många aspekter som även är aktuella för andra ämnen. De begåvade eleverna måste komma i 

kontakt med nya begrepp och processer, samt ha någon som introducerar intressant, 

stimulerande och utmanande material. Vidare talar Barger om rättvisan för dessa elever och 

poängterar då vikten av att läraren har höga förväntningar på att begåvade elever lär sig ny och 

meningsfull matematik varje dag och inte bara då och då. Rättvisan handlar om att alla elever 

ska ha lika möjlighet att lära, och då även de begåvade. 

2.5 De fyra förmågorna  

Många av skolans ämnen delas in i fyra olika förmågor: lyssna, tala, läsa samt skriva. 

Läroplanen sammanfattar förmågorna lyssna och läsa till de receptiva förmågorna, medan tala 

och skriva innebär produktion och interaktion (Skolverket, 2017). De receptiva förmågorna i 

ämnet engelska innebär bland annat att kunna lyssna till och förstå tydligt talad engelska, 

muntliga och skriftliga instruktioner, olika former av samtal och dialoger, film och 

dramatiseringar för barn och unga samt sånger och dikter. Till produktion och interaktion hör 
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att kunna genomföra enkla presentationer, framföra enkla beskrivningar och meddelanden, 

sånger ramsor och dramatiseringar (Skolverket, 2017). Läroplanen (Skolverket, 2017) ger 

tydliga kunskapskrav för betygen A, C samt E för slutet av årskurs 6 och 9. För att en elev ska 

uppnå betyget A i slutet av årskurs 6 innebär det att de fyra olika förmågorna ska behärskas till 

stor del. De olika förmågorna är alltså det som ligger till grund för bedömning. De begåvade 

elever som redan behärskar dessa förmågor behöver ytterligare stimulans inom förmågornas 

ramar. 

Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade (Skolverket, 2018). För att alla ska 

ha rätt till att utvecklas på sin nivå har Skolverket tagit fram stödmaterial skrivet av forskare 

och lärare för att möta särskilt begåvade elever i skolan. Materialet som är indelat i två delar 

finns publicerat på deras hemsida, och riktar sig till verksamma inom skolan. Första delen är 

övergripande och beskriver de elever materialet gäller för. Andra delen är ämnesinriktad och 

ger tips på hur dessa elever kan mötas i undervisningen i olika ämnen. De olika ämnena 

Skolverket presenterar i materialet är bild, historia, matematik, svenska och moderna språk. Det 

engelska språket hör till de moderna språken, dock har texten mest fokus på de moderna språk 

vilka är valbara, exempelvis franska, spanska och tyska. Även om materialet inte nämner 

engelskan som exempel i texten går det att anpassa vissa delar även till engelskämnet. Bardel 

och Österberg (2018) beskriver i stödmaterialet för moderna språk några olika exempel på 

anpassning av uppgifter till de olika förmågorna för begåvade elever. Till förmågan att lyssna 

föreslår de att eleven får lyssna mycket till målspråket, och att bra hjälpmedel är de digitala 

verktygen då eleverna får tillgång till ett inflöde av autentiskt språk. Ett problem när det 

kommer till förmågan att läsa kan vara att hitta texter med rätt nivå på innehåll och 

svårighetsgrad, och att det kan vara en bra idé att låta eleven komma med förslag på läsning 

utifrån vad hen finner intressant (Bardel & Österberg). Skrivuppgifter till dem som kommit en 

bit in i språkstudierna kan vara att skriva om någon självupplevd händelse, fiktioner, 

beskrivningar, dikter eller argumenterande texter. Till förmågan att tala föreslår de att tala med 

andra elever som kommit långt, eller som studerar i en högre klass. Finns elever med målspråket 

som förstaspråk kan den begåvade eleven interagera med denna, eller hitta språkkontakter på 

distans (Bardel & Österberg, 2018).  

2.6 Pedagogiska metoder 

Under rubriken pedagogiska metoder beskrivs de strategier som tidigare forskning menar att 

lärare kan använda sig av i mötet med begåvade elever. Här lyfts det entreprenöriella lärandet 

som förhållningssätt, feedback och formativ bedömning, individualisering samt metoderna 

acceleration och berikning.  

2.6.1 Entreprenöriellt lärande  

Skolverket (2010) menar att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd inom utbildnings-

området, och regeringen i Sverige har tagit fram en nationell strategi för entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande. Med entreprenöriellt lärande menas att utveckla och stimulera de 

generella kompetenserna, exempelvis att ta initiativ och ansvar eller att omsätta idéer i handling. 

Lärandet främjar kompetenser att kommunicera, fatta beslut och att samarbeta och det handlar 

om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet samt mod att ta risker. I alla åldrar är 
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motivation och inre drivkraft viktigt för det entreprenöriella lärandet och centralt för lärandet 

är att sätta det eleverna gör i ett sammanhang för att se helheten. Karaktäristiskt för lärandet är 

ämnesövergripande arbetssätt där eleverna tar ansvar för lärandet och där resultatet kan vara till 

nytta både i och utanför skolan (Skolverket, 2010). Entreprenöriellt lärande ses som ett 

pedagogiskt förhållningssätt och kompetenser som alla elever ska utveckla. För lärare betyder 

det att låta eleverna bli mer delaktiga genom att ta ansvar, planera, samarbeta och dra nytta av 

varandra. Entreprenöriellt lärande handlar inte om att lämna över undervisningen till eleverna, 

utan innebär att ge tydliga yttre ramar och strukturer medan eleverna tillåts utveckla sina 

kompetenser (Kaya, 2011). 

I praktiken handlar en stor del av det entreprenöriella lärandet om att göra verklighet av 

skoluppgifterna. Ett flertal exempel på entreprenöriellt lärande i praktiken finns, bland annat en 

skola i Stockholm vilken hade ett projekt där eleverna skulle göra ett radioprogram. I projektet 

handlade det om att eleverna fick prestera när det gäller, och inte bara göra som de blev tillsagda 

av lärare (Pedagog Stockholm, 2013). För begåvade elever kan det entreprenöriella lärandet 

vara gynnsamt. I och med det entreprenöriella lärandet ges en frihet till eleverna, vilket främjar 

de begåvades lärande då deras intressen och förmågor kan lyftas. Med detta förhållningssätt för 

lärande kan nivåanpassning ske på ett naturligt sätt (Kaya, 2011). Exemplet med ett 

radioprogram är anpassningsbart för elevernas olika förmågor då det finns många olika 

arbetsuppgifter i ett sådant projekt. 

2.6.2 Feedback och formativ bedömning 

Återkoppling, även kallat feedback, har som tidigare nämnts antingen en positiv eller negativ 

påverkan på elevernas motivation beroende på hur den ges (Deci & Ryan, 2000). Feedback är 

ett begrepp som är centralt när det kommer till formativ bedömning, i och med att den är 

framåtblickande och har sin utgångspunkt i elevens prestation eller kunskaper. Den feedback 

eleverna får bör innehålla information vilken eleven kan använda sig av och bör även präglas 

av dialog mellan lärare och elev. Fokus bör ligga på hur eleven ska kunna komma vidare i sin 

utveckling. Skolverket (2013) tar upp formativ bedömning som ett exempel på verktyg vid 

lärarledd undervisning. Syftet med formativ bedömning är att kontinuerligt kartlägga och 

synliggöra för läraren men framförallt för eleverna var de befinner sig i sitt lärande. Denna 

bedömningsform är framåtsyftande och fokuserar på återkoppling. Viktigt är att klimatet är 

tillitsfullt och att respekt och tolerans råder för att kunna ge och ta emot återkopplingen. Genom 

att använda sig av formativ bedömning kan läraren anpassa undervisningen till att matcha 

elevgruppen på ett mer effektivt sätt (Skolverket, 2013). Skolverket (2013) beskriver, precis 

som Deci och Ryan (2000), att all feedback inte är lika effektiv. Exempel på detta kan vara 

ospecificerat beröm, vilket sällan har en positiv inverkan på lärandet eftersom att det sällan 

innehåller tillräckligt med information för att eleven ska kunna förbättra sin prestation genom 

detta. För de begåvade eleverna är formativ bedömning och feedback viktiga delar i lärandet. 

Positiv feedback som gynnar elevens lärande är väsentligt för att fortsatt utveckling ska ske. En 

begåvad elev gynnas inte av att höra att hen gör bra ifrån sig, då eleven oftast vet om detta själv. 

För de begåvade eleverna kan formativ bedömning vara speciellt utvecklande när de själva får 

vara med i processen (Skolverket, 2013). 
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2.6.3 Individualisering 

Ett annat begrepp och en metod som är relevant för studien är individualisering. Detta begrepp 

har använts under lång tid i skolans värld, redan i 1919 års undervisningsplan lades tankar och 

förslag fram på hur läraren på bästa sätt kunde anpassa undervisningen efter eleven. Begreppet 

är mångtydigt och avser olika saker i såväl läroplan som i forskning (Giota, 2013). De första 

läroplanerna har en strävan mot individualisering genom att skapa variation av arbetssätt och 

arbetsformer och även att klassrumsmiljön ska anpassas efter elevernas förmågor och 

individuella behov. Fortsättningsvis i senare läroplaner är det elevaktiva och problemlösande 

arbetssätt samt elevernas eget ansvar som lyfts fram för att möta behoven av anpassning utifrån 

elevernas förutsättningar och intressen (Giota, 2013). Vinterek (2006) tar upp att 

individualisering i skolan har olika innebörd, såsom innehåll, omfång, nivå, material, 

arbetstempo och studiemiljö. Fortsättningsvis menar hon att beroende på individualiseringens 

syfte kan en individualiserad undervisning innehålla flera av dessa aspekter i olika omfattning. 

För att tydliggöra begreppet individualisering har Vinterek (2006) presenterat en tabell för detta 

(se Tabell 1).  

Tabell 1. En jämförelse mellan total individualisering och ingen individualisering (Vinterek, 2006, s. 47).  

Total individualisering Ingen individualisering 

Varje elevs arbete är inriktat på att nå ett för just 

hans/hennes förutsättningar och intressen avpassat 

mål. 

Lika för alla elever. 

Instruktioner ges till en elev i sänder. Alla elever får samma instruktion. 

Antalet uppgifter och svårighetsgrad varierar från elev 

till elev. 

Alla elever arbetar med samma uppgift. 

Varje elev arbetar i sin egen takt och med metoder och 

hjälpmedel som passar honom/henne. 

Eleverna ”styrs” av läraren och arbetar alla i samma 

takt och på samma sätt. 

Läraren värderar varje elevs arbete genom att jämföra 

hans prestationer förutsättningar och de mål eleven 

och läraren satt upp för eleven 

Läraren värderar elevens arbete med utgångspunkt 

från elevens med övriga elever 

 

I tabellen ställs vad som kallas för total individualisering mot ingen individualisering. Den 

totala individualiseringen betyder att undervisningen är anpassad efter varje enskild elevs behov 

och förutsättningar i alla skeenden. Ingen individualisering är däremot motsatsen, där varje 

enskild elevs behov och förutsättningar inte tillgodoses. När ingen individualisering sker 

betyder det att eleverna alltid arbetar med samma arbetsuppgifter med samma svårighetsgrad. 

Alla elever tvingas arbeta i samma takt och på samma sätt. I arbetet med begåvade elever är det 

således viktigt med individualisering för att utveckling ska ske hos alla elever. Om 

individualisering inte alls sker för de begåvade eleverna fastnar de i övriga klasskamraters 

tempo och kunskapsnivå. För att begåvade elever ska kunna utvecklas måste de utmanas på sin 

nivå, vilket är svårt att uppnå om ingen individualisering sker.  

2.6.4 Acceleration och berikning 

Acceleration och berikning är två metoder som kan tillämpas i arbetet med begåvade elever 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2016). Med acceleration menas att eleven får arbeta 

i en snabbare takt än övriga klasskamrater. Detta betyder inte att eleven ska arbeta så snabbt 
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som möjligt på utsatt tid, utan Jahnke (2018) menar att det handlar om att eleven får arbeta med 

material som tillhör en senare årskurs, kurs eller skolform. Alternativ på acceleration kan vara 

att eleven får ingå i en grupp med äldre elever på hel- eller deltid, eller att flyttas upp en eller 

flera årskurser (Jahnke, 2018). Vidare skriver hon att acceleration kan medföra att ett samarbete 

mellan lärare från olika årskurser eller skolformer, och i vissa fall även mellan gymnasieskola 

och högskola krävs. Skolans styrdokument har en gemensam struktur i kurs- och ämnesplaner 

vilket ger stöd för detta arbete. Genom denna struktur i kurs- och ämnesplaner är det möjligt att 

undvika att samma innehåll upprepas i senare årskurser, vilket i annat fall kan leda till att dessa 

elever tappar motivationen (Jahnke, 2018). Den andra metoden, berikning, innebär att eleven 

får en möjlighet till fördjupning när de obligatoriska momenten behärskas. Berikande 

arbetsmetoder kan vara att eleven får fördjupa sig inom ett intresseområde eller arbeta med mer 

utmanade undervisningsmoment. Dock bör extramaterialet ha en koppling till elevens 

färdigheter och behov (SKL, 2016). Jahnke (2018) menar att det i läroplanen (Skolverket, 2017) 

står ”centralt innehåll” och inte ”innehåll” vilket ger möjlighet till att utöka innehållet. 

Berikningen kan således innehålla andra delar än det som ingår i det centrala innehållet. 

2.7 Svårigheter att anpassa undervisningen 

Som tidigare nämnts beskriver Silverman (2016) att det kan vara svårt att upptäcka elever med 

en begåvning då inte alla dessa elever uppvisar sina förmågor. Roedell (1984) skriver att 

begåvade elever kan dölja dessa genom att uppföra sig illa, visa en fysisk svaghet eller, som 

Silverman (2016) även förklarar, en social omogenhet. Wahlström (1995) beskriver denna 

grupp som underpresterande begåvningar. Hon ger några exempel på beteenden hos dessa 

elever, bland annat att de kan vara negativa mot skolan, de är uppenbart uttråkade, kränkande 

och otåliga mot långsammare kamrater eller är självkritiska. Varför dessa elever kan tänkas 

dölja sina förmågor menar Persson (1997) kan ha att göra med osäkerhet och att eleven känner 

sig otrygg. Att uppmärksamma elever som inte visar sin begåvning skriver Persson är något 

som kräver observanta lärare och uppmärksam skolvårdspersonal. Den här studien fokuserar på 

att belysa strategier för att motivera och utmana elever som redan visar på en begåvning och 

når kunskapskravens högsta nivå och därmed är relativt lätta att identifiera. Det är viktigt att 

veta om att det kan finnas elever som är begåvade men inte uppvisar sina förmågor i skolan, 

det är dock inte centralt för denna studie utan ett annat område att utforska.  

Skolinspektionen gjorde år 2014 en granskning om stöd och stimulans i klassrummet i svenska 

skolor. Genom granskningen synliggjordes att skolorna behöver bli bättre på att möta alla 

elever, då även inkluderat de elever som behöver utmanas ytterligare för att behålla intresse och 

motivation. Faktorer som påverkade lärarna till att inte utmana eleverna var bland annat att 

lärarna hade en, som de beskrev, dubbel utmaning i att stötta elever i svårigheter samtidigt som 

de skulle utmana eleverna i behov av ytterligare stimulans. Granskningen visade även att låga 

förväntningar och en osäkerhet att ge elevinflytande var faktorer som påverkade. I januari 2018 

bekräftade Skolinspektionen att de ska göra ytterligare en granskning under året för att ta reda 

på hur skolorna i Sverige arbetar med att utmana högpresterande elever. Resultatet från 

granskningen publiceras under hösten 2018 (Wallin, 2018).   

Muslija och Lind (2013) studerade hur olika lärare i engelskämnet på gymnasiet arbetade med 

högpresterande samt särbegåvade elever. En infallsvinkel de hade var att titta på de faktorer 



15 
 

som främjar samt försvårar lärarnas arbete med dessa elever. Genom studien fick de fram att 

alla intervjuade lärare hade erfarenheter av högpresterande eller särbegåvade elever samt att de 

kunde definiera dessa. Resultatet visade även att arbetssätt med dessa elever individanpassas i 

ämnet engelska, detta genom att eleverna får mer stimulerande och utvecklande arbetsmaterial 

som ligger på en högre nivå. De hinder lärarna stötte på var tid och resurser. 

2.8 Teoretiska utgångspunkter  

Studiens teoretiska utgångspunkter vilar på två teorier om lärande. Här beskrivs Vygotskijs 

(1978) resonemang inom det sociokulturella perspektivet om den proximala utvecklingszonen, 

samt Blooms taxonomi, och hur dessa kan tillämpas i arbetet med begåvade elever.  

2.8.1 Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij är forskaren som starkast förknippas med det sociokulturella perspektivet. Det är till 

största delen i den sociala dimensionen, i samspel med andra, som språket och tänkandet byggs 

upp och utvecklas (Vygotskij, 1978). Inom det sociokulturella perspektivet är begreppet den 

proximala utvecklingszonen, eller närmaste utvecklingsområdet, ett välkänt begrepp. Vygotskij 

menade att ett barn har en självständig kompetens där barnet på egen hand kan lösa problem av 

en viss svårighetsgrad. Utöver denna kompetens finns ett utvecklingsområde där möjligheter 

att lösa svårare problem med hjälp av kamrater eller en vuxen finns (Vygotskij, 1978). Får 

eleven utmaningar som ligger inom den enskildes utvecklingsområde kommer en utveckling av 

kompetensen att ske under tid, är däremot arbetsuppgifterna endast inom den kompetens eleven 

redan besitter kommer utveckling inte att ske på samma sätt. Begreppet proximal 

utvecklingszon är något som är relevant för den här studien då det även hör ihop med 

motivation. För elevens motivation är utmaningar väsentligt för att det inte ska bli tråkigt 

(Partanen, 2007). Får inte de begåvade eleverna stimulans utanför den närmsta utveck-

lingszonen kommer motivationen att anta utmaningar i framtiden att minska.  

2.8.2 Blooms taxonomi  

När lärande sker kan det beskrivas som att det sker genom olika steg. Bloom konstruerade på 

1950-talet en modell för inlärning, även kallad Blooms taxonomi (se Figur 3), för att kunna 

kategorisera olika nivåer av abstraktion i lärandet. Modellen innebär olika typer av kunskaper, 

förhållningssätt och motorik vilka är hierarkiskt ordande på så sätt att de mer avancerade bygger 

på de enklare.   
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Figur 3. Blooms modell för inlärning visar hur nivåerna går från kunskap till utvärdering. Då kunskapsnivån oftast 

kräver största utrymmet utgör detta basen för pyramiden. Ju högre nivå som bearbetas desto mer avancerat anses 

lärandet (SKL, 2016, s. 9).  

Huvudtanken Bloom hade var att undervisningen skulle anpassas efter elevens individuella 

inlärningstempo (Wahlström, 1995). Denna modell består av sex nivåer som sätts i relation till 

varandra, och är menad att bearbetas från basen och upp. Nivåerna i pyramiden är kunskap, 

förståelse, tillämpning, analys, sammansättning samt utvärdering.  Kunskap innebär att kunna 

ta till sig fakta medan förståelsen menar att eleven ska kunna förstå fakta som memorerats. 

Tillämpningen innebär att kunna utföra något med hjälp av de fakta och den kunskap som 

erhållits. Analysförmågan avser att kunna se samband mellan olika fakta. Med sammansättning 

menas att kunna dra egna slutsatser, och utvärdering innebär att kunna producera, planera och 

generera något nytt. 

Ju fler nivåer som bearbetas desto mer avancerat anses lärandet vara, då det kräver ett högre 

tänkande (SKL, 2016). Vidare menar SKL (2016) att det normalt är de lägre nivåerna som 

behöver mest tid, vilket kan kopplas till att de är bredare. Wahlström (1995) påstår dock att 

denna modell bör beaktas i arbetet med begåvade elever, eftersom dessa elever behöver 

fördjupningen snarare än att snabbt gå vidare till nytt stoff. Då kunskaperna ofta redan finns är 

det förödande för motivationen att stanna kvar på kunskapsnivån (Wahlström, 1995). SKL 

(2016) anser att dessa elever behöver mer tid att träna det högre tänkandet och kommer därför 

med förslaget att vända på pyramiden, men att nivåerna behåller sin plats. Kunskap får således 

toppen av pyramiden och utvärdering basen, den bredaste nivån. Pyramiden bearbetas dock 

fortsättningsvis från bas till topp vilket innebär att den begåvade eleven får en kort bakgrund 

med fakta kring ämnet. Därefter bearbetas pyramiden och för varje steg blir utrymmet större. 

När eleven till sist arbetat sig upp till analys, är det denna nivå som får det största utrymmet 

vilket innebär en fördel för den begåvade eleven genom att hen kan lägga fokus på att analysera 

något och på så sätt utveckla sitt lärande ytterligare.  
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3. Metod 

Den här studien är kvalitativ vilket menas att den inte är kvantifierbar, den innehåller inte 

räkningsbara resultat. Intresset ligger i hur något är och vilka kvalitativa egenskaper som finns, 

alltså inte mängden av de resultat som samlats in. Kvalitativa metoder går ofta ut på att 

undersöka människors uppfattningar och upplevelser och syftet är att karaktärisera något 

(Olsson & Sörensen, 2011). De metoder som använts under datainsamlingen är av kvalitativ 

karaktär i form av intervjuer med engelsklärare i grundskolan. Studien kategoriseras som 

empirisk då de insamlade svaren baseras på de olika respondenternas erfarenheter (Backman, 

Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). I det här avsnittet presenteras de val av metod som gjorts, 

urvalsprocessen, genomförandet samt etiska överväganden.  

3.1 Urval 

Inför studien skickades en förfrågan om deltagande ut till verksamma engelsklärare i 

grundskolans år 4–6 i tre olika kommuner via mail. På de skolor där enskilda lärares 

mailadresser inte var givna skickades ett mail ut till rektorer och expeditioner vilka ombads att 

vidarebefordra till de aktuella lärarna. Första veckan blev responsen två lärare som visade sig 

positiva till undersökningen och valde att delta. Eftersom svaren på mail var få, beslutades om 

fortsatt sökande genom personliga kontakter via tidigare arbeten. Responsen blev ytterligare 

två lärare som kunde ställa upp. För att studiens reliabilitet skulle uppfyllas ansågs att jag 

behövde ytterligare en respondent, och genom hjälp av familj kontaktades bekanta varav ännu 

en respondent kandiderade. 

Urvalsgruppen blev således fem grundskollärare med behörighet för ämnet engelska i år 4–6, 

vilka arbetar i tre olika kommuner. Åldersspannet på lärarna befinner sig mellan 31 och 57 år 

gamla, dessa har varit verksamma mellan sju och 20 år. I och med svårigheterna att få tag på 

respondenter blev urvalet de tillfrågade som valde att delta. Urvalet för respondenterna var 

målinriktat, vilket Bryman (2011) beskriver som en vanlig urvalsmetod för kvalitativ forskning. 

Med målinriktat urval menas att forskaren väljer ut respondenter som förhoppningsvis ska vara 

relevanta för forskningsfrågorna. I och med att sökandet efter respondenter riktade sig till 

engelsklärare för just år 4–6 blev urvalet målinriktat. 

De deltagande lärarna har i texten tilldelats fingerade namn, detta för att underlätta för läsaren 

men även för avidentifiering av lärarna. En kort presentation av lärarna med utbildning samt 

antalet år som verksam lärare ges nedan. 

Linnéa, grundskollärarutbildning åk 1–6, verksam i nio år. 

Ewa, grundskollärarutbildning åk 1–7, verksam i cirka tio år. 

Katarina, grundskollärarutbildning åk 1–7, verksam i sju år. 

Yvonne, grundskollärarutbildning åk 4–9, verksam i 20 år. 

Gunilla, grundskollärarutbildning åk 1–7, verksam i 20 år 

3.2 Undersökningsmetod 

Med studiens syfte som grund beslutades att intervjuer var bästa sättet för datainsamling för att 

få en djupare förståelse av de strategier lärarna använder sig av. Intervjuer är vanliga inom 
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kvalitativ forskning och det är vanligt att intervjuer spelas in som ljudmedia för att sedan 

transkriberas. Således är intervjuer en tidskrävande process, vilket ska tas i beaktande under 

planeringen av genomförandet för en studie (Backman et al., 2012). 

Det finns olika former av intervjuer som kan genomföras under en kvalitativ studie, bland annat 

semistrukturerad, ostrukturerad samt fokuserad intervju. Semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren har ett antal förbestämda frågor med sig till intervjutillfället. Ordningsföljden på 

dessa frågor behöver dock inte följas uppifrån och ner utan kan anpassas efter det aktuella 

intervjutillfället, vilket är utmärkande för just en semistrukturerad intervju. Frågorna till en 

semistrukturerad intervju kan vara mer allmänt formulerade än i exempelvis en strukturerad 

intervju, dock anses den strukturerade formen inte vara av kvalitativ karaktär. Under en 

semistrukturerad intervju kan intervjuaren även ställa följdfrågor till det som anses viktiga svar 

(Bryman, 2011).  I en ostrukturerad intervju har intervjuaren inga förbestämda frågor, utan har 

istället teman eller mer allmänna frågeställningar. Formuleringen och ordningsföljden varierar 

mellan intervjutillfällena. Fokuserade intervjuer används för att beskriva intervjuer som främst 

innehåller öppna frågor som rör en specifik situation eller händelse (Bryman, 2011). Med 

studiens syfte som grund bestämdes att semistrukturerad intervju passade bäst för det här 

tillfället då de förbestämda frågorna (se Bilaga 1) kunde anpassas något vid intervjutillfället 

beroende på de svar respondenten gav.  

Eftersom det fanns svårigheter med att hitta respondenter till studien fick två av intervjuerna 

ske via telefon. Att genomföra en intervju via telefon har vissa svagheter, exempelvis att 

intervjuaren och respondenten inte kan se varandra och därför inte kan se ansiktsuttryck eller 

kroppsspråk. Även om dessa svagheter finns, anser Bryman (2011) att det finns vissa fördelar 

med att genomföra en telefonintervju. Han ger exempel på att det kan vara lättare att hantera en 

sådan intervju än direkta intervjuer och att respondenten inte påverkas av intervjuarens olika 

faktorer så som kön, ålder eller etnicitet (Bryman, 2011). Anledningen till att telefonintervjuer 

tillämpades var för att respondenterna antingen befann sig på annan ort än intervjuaren, eller 

för att tid för en direkt intervju inte var möjlig från respondentens håll. 

3.3 Datainsamling 

I mailet som skickades ut framgick syftet med studien, hur undersökningen skulle gå till samt 

ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Med de fem lärare som ingick i urvalsgruppen bokades 

en dag och tid in för intervjusamtalet. Datainsamlingen pågick under totalt fyra veckor då 

intervjuerna hölls. Vid de direkta intervjuerna och vid mötet med respondenterna fick de ett 

samtyckesbrev där syftet med undersökningen än en gång framgick, kontaktuppgifter till den 

forskningsansvarige, och även forskningsetiska principer (se Bilaga 2). Informanten signerade 

pappret som godkännande att intervjun spelades in samt att materialet fick användas för studien. 

För de intervjuer som hölls via telefon gicks all information igenom muntligt men grundligt för 

att respondenterna skulle veta vad som gällde. De direkta intervjuerna ägde rum på respektive 

respondents arbetsplats.  

Alla intervjuer, även de via telefon, spelades in som ljudfil under tiden intervjun hölls för att 

underlätta bearbetning av materialet. Till hjälp för inspelningen under den här studien användes 
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en mobiltelefon där ljudupptagning var möjlig. Under de direkta intervjuerna låg mobil-

telefonen på bordet under tiden för inspelningen och skärmen var släckt under hela intervjun. 

Bryman (2011) menar att respondenterna kan känna viss osäkerhet att prata när deras ord spelas 

in, men i och med att mobiltelefoner är något många är vana vid avdramatiserades detta något. 

De direkta intervjuerna hölls som tidigare nämnts på respektive respondents arbetsplats. 

Intervjun startade med en genomgång av det som stod i samtyckesbrevet, och sedan fick de 

skriva under pappret. När detta var gjort påbörjades inspelningen, och intervjun inleddes med 

några introducerande frågor för att värma upp såväl respondent som intervjuare. När dessa 

frågor var ställda fortsatte intervjun med de mer relevanta frågorna för studien. Alla intervjuer 

började med första frågan som utformats, dock var ordningen på frågorna fortsättningsvis i 

olika ordningsföljd för alla intervjuer. Under samtalen framkom intressanta svar, och några av 

dem fick följdfrågor. Intervjun avrundades när sista frågan var ställd och intervjun hade gett det 

den kunnat. Inspelningen stängdes av då intervjun var helt avslutad och vi sagt hejdå, detta för 

att inte missa viktiga svar som respondenten kunnat ge i slutskedet av mötet (Bryman, 2011). 

3.4 Bearbetning, tolkning och analys 

Så snart en intervju var genomförd bearbetades det insamlade materialet genom att ljudfilen 

avlyssnades två gånger. Första gången genom att endast lyssna och se intervjutillfället i minnet, 

medan ljudfilen under andra gången transkriberades. Transkription av ljudfiler innebär enligt 

Olsson och Sörensen (2011) en selektion och bearbetning av det talade ordet. Det är inte själva 

talet som skrivs ned, utan det som valts ut att representera det sagda. Genom transkriptionen 

skapas alltså något nytt. Transkriptionen av materialet var detaljrik, men innehöll inte host-

ningar, harklingar eller pauser av den anledningen att dessa inte var betydande för resultatet. 

Även meningar där den intervjuade mitt i meningen ändrade ord, eller stannade upp för att rätta 

till en felsägning exkluderades från transkriptionen. Olsson och Sörensen (2011) beskriver detta 

som meningskoncentrering, vilket innebär att forskaren koncentrerar långa meningar till 

hanterbart överskådliga meningar utan att förlora innebörden. I och med transkription av 

ljudfilerna avidentifierades texterna vid de tillfällen där antingen skolans namn, namnet på den 

intervjuade eller annan känslig information framkom. När materialet transkriberats raderades 

ljudfilen i enlighet med det samtyckesbrev informanterna fått signera.  

När detta var gjort började den riktiga bearbetningen, vilket valet föll på att göra genom 

hermeneutisk metod, tolkning. Ett hermeneutiskt forskningsperspektiv har för avsikt att tolka, 

förstå och förmedla och kan användas för att förmedla upplevelser av olika fenomen. Empiriska 

datamaterial inom hermeneutik kan bland andra vara intervjuer. Inom hermeneutik finns olika 

inriktningar, dessa är essentiellt inriktad hermeneutik, misstankens hermeneutik, samt allmän 

tolkningslära. Inom den essentiellt inriktade hermeneutiken är förståelsen riktad mot att förstå 

författaren bakom texter och utsagor, och inom misstankens hermeneutik vill forskaren förstå 

fenomenet texten handlar om. Oavsett vilket empiriskt datamaterial som insamlats kan den 

allmänna tolkningsläran användas. Fokus ligger på förståelsen av ett budskap (Eklund, 2016). 

För bearbetning av för denna studie insamlade data tillämpades den allmänna tolkningsläran då 

det inte var några texter som skulle tolkas, utan intervjuer. Eklund (2016) beskriver att en 

strategi under tolkningsarbetet inom hermeneutiken är att jämföra och ordna de huvudbudskap 

som finns i den data som insamlats, vilket var något som tillämpades under den tolkning som 
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gjordes. Eftersom alla intervjuer var utformade på olika sätt, där frågorna ställdes i olika 

ordning, sorterades svaren in under olika rubriker under bearbetningen för att möjliggöra 

jämförelse. De olika svaren granskades mot varandra och de likheter och skillnader som fanns 

mellan intervjuerna markerades med olika färger i texterna.  

3.4.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Det finns faktorer som kan ha påverkat studiens reliabilitet och validitet. Intervjuerna bear-

betades som nämnt genom hermeneutik, där tolkningen endast går att leda till den forsknings-

ansvarige. Värderingar och tolkningar kan således vara påverkade av den kunskap och tidigare 

forskning som tagits del av inför studien. Trost (2010) nämner att studien inte ska ha utsatts för 

slumpinflytande, alla de intervjuade ska ha tillfrågats på samma sätt och situationen ska vara 

lika för alla för att den ska vara trovärdig. Som tidigare framkommit användes semistruk-

turerade intervjuer för datainsamlingen, vilket innebär att frågorna var utformade i förväg. 

Informanterna har därför intervjuats under lika förutsättningar gällande intervjufrågorna. Det 

som kan ha påverkat validiteten är att frågorna ställdes i olika ordning för de olika intervjuerna 

samt att följdfrågorna som ställdes inte var lika för alla. Ytterligare en faktor som påverkar 

validiteten är att tre av intervjuerna var direkta medan två var via telefon, vilket innebär att 

informanterna inte intervjuades under lika förhållanden. En stärkande faktor gällande 

validiteten för studien är att de intervjuade lärarna i förväg visste hur lång tid intervjun ungefär 

skulle ta, därför inte upplevdes som stressade. Även om antalet informanter inte var så stort 

bedömdes att en informationsmättnad uppnåtts efter de fem intervjuerna. 

3.5 Etiska överväganden 

När forskning bedrivs och andra människor är delaktiga finns ett par grundläggande principer 

att ta hänsyn till. Den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är 

individsskyddskravet vilket innebär att individerna inte får utsättas för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning. Individsskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav 

vilka är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Informationskravet innebär att information om den aktuella forskningens syfte ska ges till 

informanterna av forskaren. Projektansvariges namn och institutionsanknytning ska ingå i 

förhandsinformationen för att underlätta kontakten med forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta krav tillgodosågs då det i det första mailet till de verksamma lärarna framgick information 

om studien och dess syfte, vilken institution jag som forskare kom från samt kontaktuppgifter. 

Med samtyckeskravet menas att deltagaren i undersökningen har rätt att bestämma över sin 

medverkan själv. Försiktighet bör iakttas när det gäller omyndiga eller de som inte själva kan 

uppfatta den givna informationen. Det är helt upp till deltagaren att bestämma om sitt 

medverkande, och hen kan när som helst dra sig ur utan att behöva ge någon anledning (Veten-

skapsrådet, 2002). I mötet med informanterna fick de ett samtyckesbrev att läsa igenom och 

underteckna. I brevet framgick att de själva bestämmer över sitt deltagande och att de har rätt 

att avbryta när de vill. Konfidentialitetskravet är till för att uppgifter om de deltagande ska 

behandlas och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dessa (Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjuerna med lärarna spelades in, och genom transkription av ljudfilerna i efterhand 
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avidentifierades de intervjuade. Ljudfilen raderades så fort transkriptionen var gjord. Det sista, 

nyttjandekravet, går ut på att de insamlade uppgifterna om personerna endast får användas till 

den aktuella forskningens ändamål och inget annat (Vetenskapsrådet, 2002). Även att 

intervjuerna endast kommer att användas för detta examensarbetes syfte framgick i brevet.   
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4. Resultat 

I det här avsnittet redovisas resultatet från intervjustudien rörande verksamma engelsklärares 

uppmärksammande av begåvade elever samt deras olika strategier för att möta dessa elever. 

För att nå detta syfte utgick studien utifrån nedanstående frågeställningar: 

•  Hur beskriver verksamma lärare att de identifierar begåvade elever som behöver 

ytterligare stimulans i engelskundervisningen? 

• På vilka sätt beskriver verksamma lärare att de utmanar och motiverar begåvade elever 

som når högsta kunskapskraven och behöver ytterligare stimulans? 

Genom kvalitativa intervjuer har frågeställningarna besvarats och för att redovisa resultatet har 

avsnittet delats in i två underrubriker. Den första (4.1) redovisar hur lärarna beskriver att de 

identifierar begåvade elever, medan det andra (4.2) redovisar hur lärarna beskriver att de arbetar 

med dessa elever. Under den andra rubriken beskrivs även riktlinjer för skolor i arbetet med 

begåvade elever samt möjligheter och svårigheter lärarna beskriver att de upplever. För att 

resultatet lättare ska gå att följa har de olika rubrikerna delats in i underkategorier. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

4.1 Hur identifierar lärarna begåvade elever? 

För att identifiera begåvade elever och på så sätt kunna motivera och utmana dessa ytterligare 

krävs att lärarna tar reda på vilken nivå eleverna befinner sig när de tar emot en ny klass. Detta 

är något som både kräver tid och engagemang från lärarna. Den här delen av resultatet tar upp 

hur lärarna tar reda på elevernas förkunskaper samt hur de identifierar en elev som anses 

begåvad.  

4.1.1 Elevernas förkunskaper 

När de olika lärarna tar emot en ny klass och vill ta reda på förkunskaper hos eleverna använder 

de sig av olika strategier för att göra detta. Tre av lärarna, Linnéa, Katarina och Yvonne 

beskriver hur de brukar genomföra tester eller diagnoser med eleverna, vilka Linnéa och 

Katarina utformar själv. Yvonne menar att det redan finns många bra tester och använder sig 

av dessa. Linnéa genomför ett test med eleverna där de olika förmågorna prövas på olika nivåer. 

Testet kan bland annat innehålla läsförståelse, siffor, färger, grammatik samt att översätta olika 

meningar till både svenska och engelska. Katarina genomför diagnoser för de olika förmågorna, 

där en diagnos täcker läsförståelse, en annan hörförståelse och den tredje skrivförmågan. 

Genom att använda sig av dessa tester tycker hon att hon får en bra överblick var eleverna 

befinner sig, och på så sätt kan hon se de elever som verkar ligga på en hög nivå.  Ingen av dem 

gör dock tester på talförmågan. 

Ewa förklarar att hon brukar börja med att leka mycket när hon tar emot en ny klass. Genom 

lekarna ser hon mönster på var eleverna befinner sig. En lek läraren brukar använda sig av och 

berättar om är när eleverna får ett föremål att beskriva för de andra. Gruppsammansättningen 

varierar från mindre till större grupper som eleverna får sitta i när de ska berätta om sitt föremål. 

Hon berättar att det är ett bra sätt att se på vilken nivå eleverna ungefär befinner sig när det 

kommer till ordförråd och flyt i berättandet. De som kommit långt i sin kunskapsutveckling 
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använder då mer utvecklade ord i beskrivningarna, och ställer även frågor till de andra om deras 

föremål. De som inte kommit lika långt i kunskapsutvecklingen har större svårigheter att 

beskriva sitt föremål och ställer inte frågor om andras föremål. Förutom diagnoserna använder 

även Katarina lekar i början som metod för att ta reda på kunskaper.  

Yvonne berättar vidare att hon tidigt introducerar att prata och skriva på engelska och menar 

att det är ett bra sätt att se vad eleverna kan eller har svårigheter med. Gunilla beskriver liknande 

strategier då hon förklarar att hon pratar mycket med eleverna i början. Genom att ställa frågor 

om deras namn, hur gamla de är, vad de tycker om och deras intressen menar hon att hon får 

reda på ungefär vad de kan i engelska. När det kommer till läsningen brukar eleverna läsa högt 

varsin mening ur textboken för att Gunilla ska kunna veta vilket flyt i läsningen eleverna har. 

4.1.2 Identifiering av en begåvad elev  

Fyra av lärarna, Linnéa, Katarina, Ewa och Gunilla berättar att det inte är helt lätt att identifiera 

en begåvad elev och att det tar tid, det är inte något som sker på en vecka. När Linnéa identifierar 

en begåvad elev ser hon det främst på detaljer – i elevens sätt att skriva eller i hur talet används. 

Hon beskriver även att eleven har bra flyt i sin läsning, en bra vokabulär och att läraren kan 

föra ett ordentligt samtal med eleven som kanske inte kan ske med andra elever. De behöver 

inte tänka så länge innan de kan ge ett svar vare sig det är ett samtal eller någon annan uppgift. 

Både Katarina och Gunilla beskriver liknande strategier som Linnéa för att identifiera begåvade 

elever, bland annat flytet och vokabulären. Katarina menar även att den begåvade eleven 

producerar text i både kvantitet och kvalitet, deltar i större utsträckning än andra elever i 

diskussioner och kommer med relevanta funderingar och frågeställningar. Det finns ett tydligt 

intresse och en nyfikenhet hos den här eleven tillägger hon. Fortsättningsvis förklarar Gunilla 

att begåvade eleverna både kan skriva och tala med längre meningar, och att uttalet är en 

utmärkande aspekt när det kommer till att identifiera en begåvad elev. Vidare menar Katarina 

att det är viktigt att så snart som möjligt fånga upp en elev som visar någon som helst form av 

begåvning, eftersom detta kan tyda på en lätthet för lärande och att andra förmågor kan 

utvecklas ytterligare.  

Man ser det på sättet eleven redovisar olika saker. Man ser det på detaljer, eleven kanske 

har med mer detaljer i sin skrivning eller när den pratar. Eleven har ett bra flyt och bra 

vokabulär. Jag kan föra ett samtal med dessa elever som jag kanske inte kan med alla. 

(Linnéa) 

Ewa anser att det som är svårt vid identifieringen av begåvade elever är att komma ihåg att titta 

på alla förmågorna. Hon berättar vidare att en elev kan vara väldigt bra på att producera 

kvalitativa texter som har en tydlig röd tråd, eller att läsa i ett högre tempo, men att det kan 

svikta på andra områden. Lekarna som Ewa beskriver att hon använder sig av i början menar 

hon är användbara i identifieringen av dessa elever. Där ser hon på användningen av deras 

ordförråd, säkerheten i talet och i vilken mån eleverna ställer frågor om andras föremål. De 

begåvade eleverna är mentalt mer mogna och är medvetna om sin omgivning vilket Ewa 

förklarar att hon kan se i sådana sammanhang. Den begåvade eleven ställer väl genomtänkta 

frågor till andra elever utan att stanna upp i sitt tal, och Ewa menar att det kommer mer naturligt 

än för många andra elever. 
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Yvonne däremot påstår att det märks ganska tydligt på en elev att hen är begåvad. Hon beskriver 

att det exempelvis märks då klassen tittat på en engelsk film, och den begåvade eleven tydligt 

visar på att hen förstått själva innehållet i filmen och vad den handlar om. Yvonne berättar att 

eleven tydligt kan beskriva vad filmen handlat om i efterhand och kan även diskutera den. Precis 

som Ewa förklarade det beskriver även Yvonne att eleven visar mer mognad än övriga 

klasskamrater, och deltar i diskussioner med en analysförmåga som få elever har i de här 

åldrarna. 

4.2 Hur utmanar och motiverar lärarna de begåvade eleverna? 

Arbetet med de begåvade eleverna sker på olika sätt för de olika lärarna. I den här andra delen 

av resultatet presenteras lärarnas beskrivningar av arbete med individanpassning, hur de 

utmanar och motiverar eleverna, användning av extramaterial, möjligheter och svårigheter 

lärarna stöter på samt riktlinjer skolorna har. 

4.2.1 Individanpassning 

Samtliga lärare anser att individanpassning är något som är viktigt för alla elever och inte endast 

de begåvade. Däremot menar Gunilla att det inte är nödvändigt att alltid individualisera 

undervisningen när eleverna ännu går i årskurs 4, utan att det kan komma in i senare årskurser. 

Anledningen till detta påstår hon är för att det är många nya arbetssätt som kommer in i 4:an 

som de inte är vana att arbeta med i lågstadiet, och därför bör hållas samlade. Katarina menar 

att det är skillnad på att individanpassa och att individualisera undervisningen, där anpassningen 

är något som bör ske hela tiden och med fördel bör göras i helklass. Individualiseringen anser 

hon vara mer enskild. Som exempel på detta berättar hon att individanpassningen sker när alla 

elever arbetar med samma innehåll men att nivån är anpassad efter eleverna. Individ-

ualiseringen däremot kan betyda att den begåvade eleven får ett helt annat stoff att arbeta med 

som ingen av de övriga i klassen gör.  

Man måste individanpassa för alla elever, så min syn på det är något väldigt positivt. 

Individanpassning är inte detsamma som individualisering, individanpassningen sker 

även om de arbetar i grupper eller par. Det är ingenting som säger att de måste arbeta 

själva bara för att de arbetar på ett annat sätt. (Katarina) 

Att individanpassa undervisningen tar tid berättar Linnéa, men hon menar att det är värt tiden 

eftersom alla elever ska få möjlighet att utvecklas och syftar då till samtliga elever och inte 

endast de begåvade. Hon beskriver, precis som Katarina, att individanpassningen är något som 

sker kontinuerligt. Linnéa förklarar att individanpassningen till stor del redan sker via en portal 

som alla elever och lärare på skolan där hon arbetar använder sig av. Portalen är indelad i ämnen 

där språk och matematik finns. Varje ämne är indelat i olika block och steg. Totalt finns nio 

block, med fem steg i varje block. Under varje steg finns tre lärandemål som eleverna ska gå 

igenom. I årskurs 4 börjar alla eleverna med block 1, steg 1 och tanken är att gå igenom ett 

block per årskurs. Linnéa berättar vidare att det inte är ett måste att följa alla steg ett efter ett. 

Om läraren anser att en elev är säker på något av stegen är det möjligt att hoppa över just det 

steget. Alla elever befinner sig på olika steg, vilket hon menar är positivt för alla elever eftersom 

de arbetar efter egen förmåga. Det finns heller inget stopp på hur många steg en elev får arbeta 
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med, vilket innebär att de begåvade eleverna inte hämmas i sitt arbete. Eftersom alla lärare 

arbetar efter samma system blir det inget problem när eleverna kommer upp i högre årskurser. 

Ewa berättar att på skolan där hon arbetar har de använt sig av ett system för individanpassning 

där eleverna delades in i olika grupper beroende på vilken nivå de befinner sig på. Grupperna 

kallas x, y och z för att neutralisera dessa. De som kommit längre i sin kunskapsutveckling har 

då blivit indelade i en grupp. I grupperna har de sedan behandlat samma innehåll dock anpassat 

efter de olika nivåerna, och på så sätt får eleverna arbeta med dem som är på ungefär samma 

nivå. Detta anser hon vara positivt för alla elever, men särskilt för de begåvade. 

Yvonne beskriver hur hon använder sig av det entreprenöriella lärandet i sin undervisning för 

individanpassning. På liknande sätt som Ewa delade in eleverna i grupper efter förmåga gör 

även Yvonne. Hon talar om A-, B- och C-tid, vilket innebär olika arbetssätt beroende på vilken 

grupp eleverna tillhör. A-tid innebär att eleverna får så kallad traditionell lärarledd undervisning 

med mycket stöd av läraren. B-tid är för de elever som till stor del klarar av att ha ansvar över 

sitt lärande, men fortfarande med mycket stöd från läraren. Till sist förklarar hon C-tid vilket 

är för de elever som är väldigt självgående och inte behöver lika mycket stöd av läraren. 

4.2.2 Utmaning och motivation 

Samtliga lärare anser att utmaningar är bra för alla elever. Katarina beskriver att utmaningar är 

något hon bör förse alla sina elever med efter förmåga. Det är viktigt att de begåvade eleverna 

blir utmanade för att hålla kvar sin motivation, påstår hon. Enligt Katarina är utmaningar 

arbetsuppgifter som ligger nivån över vad de redan kan. Med det menar hon att de fortfarande 

ska ha en möjlighet att klara av uppgiften men att det måste stimulera tanken. Exempel Katarina 

ger på utmaningar för begåvade elever är vad hon kallar för ett ”specialuppdrag”. Det här 

specialuppdraget går ut på att hon och eleven kommer överens om ett tema varannan vecka som 

den här eleven får fördjupa sig inom. Vissa gånger går det ut på att göra en redovisning kring 

detta, medan det andra gånger kan handla om att läsa in sig på området och skriva en text. 

Linnéa beskriver att hon har erfarenheter att undervisa engelska till elever med språket som 

modersmål, och därför använder sig av olika material i undervisningen med de begåvade. Som 

exempel på utmaningar nämner hon så kallade läsgrupper, där elever som kommit långt i sin 

utveckling i ämnet läser böcker och sedan får diskutera dessa på engelska. Ett annat exempel 

är att de får skriva olika texter där de får två olika ämnen som de ska skriva ihop till en 

berättelse. Det hon anser utmanande med detta är att kunna komprimera olika komponenter, 

samt att materialet anpassas efter förmåga. 

Att ribban bör läggas högt är något Yvonne anser gäller för alla elever. De som kommit väldigt 

långt i sin utveckling vill ha mer utmaning, beskriver hon. Yvonne menar att arbetssättet med 

det entreprenöriella lärandet är utmanande i sig, men att hon även utmanar på andra sätt. Hon 

ger som exempel att hon brukar göra talgrupper där eleverna får sitta och prata engelska med 

varandra. En utmaning talgruppen fått var att prata om en historia om ett mord. Utifrån den här 

historien skulle eleverna argumentera på engelska varför de ansåg att en viss karaktär var 

mördaren och varför. 
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Du ska utmana alla. Det är en farlig fälla, man måste hela tiden ha utgångspunkten att 

alla behöver utmanas även om de har en diagnos eller är genier. Man måste alltid lägga 

ribban högt. Sen är det så att de som är väldigt duktiga vill ha mer utmaning. (Yvonne) 

Utmaningar Ewa beskriver är att läsa böcker med mer text och svårare språk, eller genom att 

skriva svårare texter med mer innehåll. Gunilla ger exempel på utmaningar vid så kallade 

glosförhör, där de begåvade eleverna blir utmanade genom att skriva meningar efter förmåga. 

Synen på motivation för de begåvade eleverna är delad mellan lärarna. Medan Linnéa, Ewa, 

Katarina och Gunilla anser att det är viktigt att motivera de begåvade eleverna, påstår Yvonne 

att det inte är det. Ewa och Katarina beskriver att de här eleverna ofta är väldigt självgående i 

sitt arbete, men trots det behöver läraren motivera genom att hitta på nya lustfyllda 

arbetsuppgifter för de begåvade. Motivationen kommer oftast av sig självt för de begåvade 

eleverna fortsätter Katarina, men menar att det är viktigt som lärare att hela tiden fortsätta 

motivera för att motivationen hos eleven inte ska gå förlorad. Ewa berättar att ett sätt hon 

använder sig av för att motivera alla elever är att variera undervisningen genom arbetssätt och 

material. Även om de är begåvade påstår hon, precis som Katarina, att hon behöver fortsätta 

motivera för att inte eleverna ska tappa motivationen. Gunilla motiverar också eleverna genom 

att variera arbetssätt och material, och exempel på det beskriver hon som olika sidor på internet 

där de kan utmanas. Hon menar att många tycker det är roligt att arbeta på datorer och de 

begåvade är inget undantag. Att arbeta med roligt material anser hon viktigt för alla elevers 

motivation. 

Linnéa beskriver vidare att kommunikation är det hon anser vara viktigast när det kommer till 

motivation för alla elever. Hon berättar att eleverna vill att hon visar att hon bryr sig om att de 

lär sig nya saker. Ett sätt att visa detta säger hon är att prata med dem, fråga vart de vill komma 

och vad de vill lära sig. Hon menar att det är viktigt även för de begåvades motivation att visa 

att hon inte låter dem sköta sig själva bara för att hon vet att de kan. Även om Yvonne anser att 

det är lärarens plikt att hitta motivation för eleverna påstår hon att det väldigt sällan behövs för 

elever i den åldern och särskilt för de begåvade. Hon menar att de eleverna har ett eget intresse 

för språket vilket gör att de inte behöver motiveras då deras motivation kommer inifrån.  

4.2.3 Extramaterial 

Linnéa, Ewa och Katarina beskriver att extramaterial är något de använder sig av i väldigt liten 

mån eller inte alls. Katarina berättar att hon alltid har med sig extramaterial till varje 

lektionstillfälle för sin egen trygghet, men att det väldigt sällan används. Extramaterialet 

Katarina har med sig till lektionerna förklarar hon varierar beroende på vad den ursprungliga 

lektionsplaneringen går ut på, men att det exempelvis kan vara stenciler eller engelska texter 

som eleverna får arbeta vidare med. Dessa anpassar hon efter olika nivåer och menar att det inte 

endast är för de begåvade eleverna, utan generellt för alla elever som arbetat färdigt med de 

egentliga arbetsuppgifterna. Linnéa och Ewa beskriver att de inte alls använder sig av 

extramaterial, och Ewa syftar då på stenciler för detta. Anledningen menar hon är att eleverna 

sällan arbetar självständigt i klassrummet och hon själv inte tycker om när eleverna arbetar 

färdigt under olika tider. 
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Jag är inte så duktig på att arbeta med extramaterial. Det är sällan jag lägger upp 

lektionerna på så sätt att eleverna arbetar helt självständigt. Det blir en sådan stressfaktor 

och ingen blir riktigt nöjd när man inte riktigt hinner färdigt. (Ewa) 

Gunilla beskriver att hon använt sig av mycket extramaterial förut i sin undervisning men att 

det inte är något hon använder så mycket längre. Hon berättar att det är något hon lagt mycket 

tid på tidigare och att det är roligt att planera eget material som går utanför arbetsböckernas 

ramar, men att det tar för mycket tid. Då och då använder hon sig av stenciler hon tycker är bra. 

Extramaterial är något Yvonne använder sig av, och berättar att hon har olika pärmar med 

material. En pärm har hon med muntliga övningar som eleverna kan få arbeta med, och en 

annan pärm för eget arbete där eleverna kan välja något att arbeta med. Ett annat exempel hon 

ger på frågan om extramaterial är att hon tillsammans med klassen haft ”afternoon tea”, vilket 

innebar att eleverna bakade med engelska recept och allt vad det innebar för att sedan sitta och 

dricka te tillsammans och prata engelska. Med extramaterial för just den beskrivna aktiviteten 

menar hon är sådant som går utanför den ordinarie undervisningen, och alltså inte är ett moment 

som ingår i arbetsböckerna.  

4.2.4 Möjligheter att anpassa till de begåvade  

Ett accepterande klassrumsklimat beskriver Katarina som viktigt att ha i arbetet med alla elever, 

men speciellt med de begåvade. Att ha ett sådant klimat, berättar hon, är en av möjligheterna i 

anpassningen av undervisningen. Hon menar att det är viktigt att lyfta att alla är olika och lär 

sig på olika sätt, för vissa går det snabbare och vissa behöver mer tid på sig för att nå samma 

mål. Katarina ser det som en möjlighet att anpassa undervisningen så mycket som möjligt 

eftersom hon aldrig känner att hon behöver dölja att eleverna får olika material. Vidare anser 

hon att genomförbarheten finns, att det bara gäller att vara tillräckligt engagerad för att alla ska 

lära sig.  

Vi pratar ofta om att alla är olika och lär sig på olika sätt, och att det är helt okej. Därför 

är det inga konstigheter att eleverna får olika uppgifter ibland, de vet varför och att det är 

för deras egen skull, inte för någon annans. (Katarina)  

Linnéa menar att hon har möjligheter att anpassa undervisningen till de begåvade eleverna tack 

vare att skolan arbetar efter det system som den gör. Dels därför att hon aldrig behöver känna 

att hon hindrar eleverna att arbeta vidare i och med stegen de arbetar efter, men också eftersom 

det finns tid till att anpassa det innehållet som redan finns på portalen istället för att uppfinna 

nytt.  

Även Yvonne beskriver att hon har stora möjligheter att anpassa undervisningen till de 

begåvade eleverna i och med att hon arbetar med det entreprenöriella lärandet. Genom detta är 

det ett naturligt sätt att anpassa undervisningen och menar på att det inte heller kräver mer av 

hennes tid för att göra detta. I och med att eleverna på C-tid och delvis B-tid arbetar självständigt 

behöver Yvonne inte planera speciellt mycket mer.  

Jag har verkligen möjligheter i och med entreprenöriella lärandet, det tar inte så mycket 

mer tid. I och med att eleverna på C-tid arbetar mycket självständigt och de på B-tid inte 

behöver lika mycket tid som de på A-tid fördelas tiden på ett bra sätt. (Yvonne)  

Gunilla anser att de läromedel hon använder sig av i undervisningen ger möjligheter att utmana 

eleverna på olika nivåer. Hon berättar att lärarhandledningen också har många tips och idéer på 
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hur hon kan anpassa undervisningen. När frågan ställdes till Ewa om möjligheter för att anpassa 

undervisningen till de begåvade eleverna finns, beskrev hon endast de svårigheter hon upplever 

och några möjligheter framkom inte. 

4.2.5 Svårigheter att anpassa till de begåvade 

En av de största svårigheter i arbetet med de begåvade eleverna anser Ewa, Linnea, Katarina 

och Gunilla vara att tiden inte räcker till. De menar att planeringstiden är alldeles för knapp för 

att hinna med att anpassa undervisningen till alla de olika nivåerna. Även resurserna är knappa 

fortsätter Ewa, vilket betyder att de resurser, samt den tid som finns till förfogande går åt till att 

planera och anpassa till dem som behöver stöd att nå upp till godkänd nivå i första hand. Gunilla 

beskriver också brist på resurser som en svårighet att anpassa undervisningen.  

Elever är väldigt olika, det är enklast att hålla alla samlade. Du hinner inte riktigt med 

alla. En lektion i veckan är vi dubbelbemannade, men då är det oftast de som behöver 

mer hjälp som får gå och jobba med annat medan vi andra kör på. Det är resursbrist, att 

få det mer individuellt kräver färre elever eller fler resurser. (Gunilla) 

Förutom tiden som en hindrande faktor för anpassningen för de begåvade eleverna menar 

Linnéa att även lusten hos läraren kan svikta. Det är inte alltid lusten finns där att anpassa 

undervisningen, vilket hon menar gäller anpassningen för samtliga elever och inte endast de 

begåvade. 

Svårigheten Yvonne beskriver är lokalbristen på den skola där hon arbetar. I och med att hon 

arbetar i enlighet med det entreprenöriella lärandet och har olika grupper med elever som 

behöver vara på olika platser under arbetstiden behöver hon även mycket plats. Skolan där hon 

arbetar förklarar hon som uppbyggd på så sätt att det finns ett allrum som centrum för alla 

klasser och att elever brukar sitta där. Problemet med detta är att det är många andra elever som 

går förbi där, vilket kan vara störande.  

4.2.6 Riktlinjer på skolan 

Linnéa beskriver att skolan har riktlinjer på skolan för att stimulera de begåvade eleverna, i och 

med att alla lärare arbetar efter den nämnda portalen. Med hjälp av portalen hämmas aldrig 

eleverna att arbeta vidare. På så sätt fungerar detta som riktlinjer även för de begåvade eleverna 

då de får arbeta vidare på sin nivå. Katarina beskriver att de har riktlinjer på skolan, men att de 

ännu är så pass nya och inte så inarbetade. Hon berättar att de har erfarenheter på skolan med 

att ha språkligt begåvade elever och har därför påbörjat en handlingsplan för dessa elever. 

Skolan har haft funderingar kring hur de ska göra med eleverna och har kommit fram till att de 

så långt som det är möjligt ska arbeta för att de ska gå kvar i samma årskurs. Vidare förklarar 

hon att lärarna på skolan samlar gemensamt material som behandlar de områden som ska 

arbetas med under år 4–6 som håller en högre svårighetsgrad. Svårighetsgraden på materialet 

ligger på högstadie- eller till och med gymnasienivå.  

Ewa berättar att det finns riktlinjer för ämnet matematik på den skolan där hon arbetar, men att 

hon inte har någon vetskap om det finns för engelskämnet. Hon beskriver dock att det finns 

riktlinjer för de elever som har engelska som förstaspråk, men att det inte är något som 

appliceras på de begåvade eleverna i engelska. De enda riktlinjer Yvonne samt Gunilla berättar 
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att skolan har är för de elever som har svårigheter att nå upp till E-nivå, men att det inte finns 

några sådana för begåvade elever.  

4.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet av intervjustudien visar att många av lärarna har liknande strategier för att både ta 

reda på förkunskaper hos eleverna samt att identifiera en begåvad elev. Ett upprepande svar hos 

de olika lärarna var att genomföra diagnostiska tester med eleverna för att ta reda på deras 

förkunskaper. Att leka lekar i början för att ta reda på vad eleverna kan var även en strategi 

lärarna använder sig av när de tar emot en ny klass. Lärarna menar att det är bra att prata mycket 

i början, både för att lärarna ska höra vilken nivå eleverna ligger på när det kommer till talet, 

men även för att eleverna ska bli bekväma med att tala inför andra. Beträffande identifiering av 

en begåvad elev är de flesta lärare överens om att det är svårt att uppmärksamma en begåvad 

elev då det är många aspekter som spelar in för att en elev ska anses begåvad. När lärarna 

identifierar en begåvad elev menar de att ett bra flyt i läsning, en bra vokabulär, tydligt och bra 

uttal och ett naturligt flyt i samtal med andra är delar de uppmärksammar. Lärarna beskriver att 

de begåvade eleverna har ett tydligt intresse och en nyfikenhet som få elever har, de deltar 

djupare i diskussioner, är mer mogna och medvetna om sin omgivning och har en stor 

analysförmåga. 

Resultatet visar hur lärarna arbetar på två olika sätt med de begåvade eleverna. Antingen är 

strategierna anpassade specifikt för de begåvade, eller på ett sådant sätt att det allmänt gäller 

alla elever. En stor del av arbetet med de begåvade eleverna lärarna beskriver gäller det 

allmänna arbetet med samtliga elever. I arbetet med samtliga elever är individanpassning något 

lärarna tycker är viktigt. För individanpassning beskriver lärarna gruppindelning efter förmåga 

som en strategi, detta för att lättare kunna anpassa undervisningen och arbetsuppgifterna samt 

att eleverna får arbeta med likasinnade. En annan lärare beskriver ett system där alla elever 

arbetar individuellt genom en portal som skolan använder sig av.  

Samtliga lärare anser att utmaningar är något alla elever bör få i relation till sin förmåga. De är 

eniga om att utmaningarna inte heller får vara för svåra då eleverna kan tappa motivation till att 

utföra uppgiften. Utmaningar lärarna beskriver för de begåvade är att ge eleverna ett uppdrag 

att ta reda på något specifikt utöver den ordinarie undervisningen, att låta dessa elever vara med 

i läsgrupper, skriva olika riktade texter, delta i talgrupper eller läsa utmanande böcker. När det 

kommer till att motivera eleverna anser de flesta av lärarna att det är viktigt att fortsätta motivera 

även begåvade elever. En av lärarna menar att eleverna är självgående och därför inte behöver 

motiveras. Variation av undervisning och arbetssätt är något lärarna beskriver som motiverande 

för eleverna, även att använda sig av olika hemsidor och applikationer anser de motivera 

eleverna. En av lärarna lyfter kommunikation som en av de viktigaste aspekterna vid motivation 

för eleverna.  

Extramaterial är något endast två av de intervjuade lärarna använder sig av och övriga lärare 

menar att det är något som endast tar tid och inte fyller något egentligt syfte, och syftar då på 

stenciler och liknande som extramaterial. De lärare som beskriver att de använder sig av 

extramaterial syftar på det som planeras och genomförs utanför läromaterialet. Här beskriver 

de aktiviteter som att se på film eller baka med engelska recept som extramaterial.  
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Möjligheter att anpassa undervisningen till de begåvade eleverna menar de flesta lärare att de 

har i och med ett accepterande klassrumsklimat samt skolornas arbetssätt med antingen en 

portal eller det entreprenöriella lärandet. Svårigheter lärarna är eniga om är tids- samt 

resursbristen. Planeringstiden räcker inte till eftersom undervisningen i första hand måste 

anpassas till dem som inte når upp till målen. Samma sak gäller bristen på resurser, då 

resurserna som finns oftast får arbeta med elever i behov av stöd att nå upp till målen medan 

läraren håller ordinarie undervisning. Även lusten att anpassa undervisningen lyfts av en lärare. 

Att skolorna har specifika riktlinjer för arbetet med begåvade elever framkommer i resultatet 

som en ovanlighet. Två av lärarna beskriver att det finns sådana riktlinjer på skolorna där de 

arbetar i form av handlingsplaner. Övriga lärare har antingen inte hört talas om att det ska finnas 

några sådana riktlinjer, eller att det är för andra ämnen än just engelska.  
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5. Diskussion 

Syftet med den här studien var att lyfta fram de strategier verksamma lärare i ämnet engelska 

beskriver att de använder sig av i mötet med begåvade elever. Avsikten med studien var även 

att öka kunskapen inom området och om hur dessa elever kan uppmärksammas. I detta avsnitt 

diskuteras de metodval som gjorts under studiens gång. Genom att koppla frågeställningarna 

till litteraturen samt resultatet diskuteras hur lärarna arbetar med begåvade elever i ämnet 

engelska. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning och de lärdomar som tas med till 

kommande yrkesroll sammanfattas.  

5.1 Metoddiskussion 

Urvalet för studien blev inte som planerat, dock påverkade det inte studiens resultat. När 

mailförfrågningarna skickades ut valdes tre olika kommuner ut. Responsen på mailutskicket 

kom endast från två av dessa tre kommuner. Något svar från den tredje kommunen kom aldrig. 

I slutändan blev det dock respondenter från tre olika kommuner, även om det var en helt annan 

kommun är den från början tilltänkta.  

Av de fem intervjuer som hölls var två via telefon, vilket kan ha påverkat reliabiliteten i svaren 

då det är två olika intervjusituationer som kan ha påverkat både intervjuare och respondent. Att 

hålla en telefonintervju innebar både för- och nackdelar, vilket även Bryman (2011) anser. 

Fördelarna i detta fall var framförallt det ekonomiska, att resekostnader inte tillkom. Bryman 

menar att en fördel med att hålla en telefonintervju framför en direktintervju är att respondenten 

inte blir påverkad av intervjuaren, vilket hålls med om. Även om det finns fördelar anses att 

nackdelarna väger tyngre för just telefonintervju framför en direkt intervju. En svårighet, vilken 

märktes tydligt under telefonintervjuerna, var att inte kunna se respondentens kroppsspråk. 

Kroppsspråket säger en hel del i ett sådant samtal, exempelvis när ett svar på en fråga närmar 

sig sitt slut. Vid en direkt intervju är det mer tydligt när respondenten avrundar sitt svar. Som 

intervjuare var en viktig uppgift att inte avbryta respondentens svar för tidigt och på så sätt 

påverka resultatet. Detta ledde istället till längre pauser för att försäkra om att respondenten fått 

säga sitt. I det här fallet fanns inte alternativet att genomföra en direkt intervju istället för 

telefonintervjuerna, men hade valet funnits hade direkta intervjuer varit att föredra. 

Den semistrukturerade intervjuform som valdes inför undersökningen fungerade bra i relation 

till studiens syfte. I och med att frågorna redan var konstruerade men inte behövde följas punkt 

för punkt blev intervjuerna och svaren mer naturliga och följdfrågor kunde ställas. Under den 

första intervjun fanns en osäkerhet kring huruvida svaren från respondenten skulle svara på 

studiens syfte, men i och med att följdfrågor kunde ställas till svaren upplevdes inte detta som 

ett problem. I och med formuleringen av intervjufrågorna var dessa inte ledande, vilket anses 

som en fördel då svaren på så sätt inte heller blev styrda.  

Studiens reliabilitet kan ha påverkats av formuleringen av intervjufrågorna då tolkningen av 

dessa kan ha sett olika ut mellan lärarna. Ett exempel på detta är frågan om extramaterial, då 

några lärare tolkade extramaterialet som arbetsuppgifter eleverna kunde arbeta med när 

ordinarie uppgift var färdig. Några andra lärare tolkade extramaterial som uppgifter och 

aktiviteter som avvek från läromaterialet. Här skiljer sig lärarnas resultat åt och så även studiens 

resultat för just extramaterial. En påverkande faktor för studiens validitet är att endast fem lärare 
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intervjuades. Hade studien haft fler respondenter hade tillförlitligheten blivit högre. I resultatet 

tolkas att vissa lärare syftar på liknande saker, och eftersom studien bygger en del på tolkningar 

kan validiteten ha påverkats av detta om feltolkningar gjorts. 

Att inta rollen som forskare var en outforskad mark. Inför studien och framförallt inför 

intervjuerna fanns en stor osäkerhet i hur rollen som forskare skulle gå till och vilket 

förhållningssätt som skulle tillämpas. En viktig aspekt i rollen som forskare under intervjuerna 

var att låta respondenterna prata till punkt utan att avbryta, samt att inte leda respondenternas 

svar. Under en av de första intervjuerna hände det att ledande frågor ställdes, dock var det inte 

under en av de viktigaste frågorna vilket inte påverkade resultatet. Detta hände endast den 

gången, och fortsättningsvis ställdes inte ledande frågor vilket jag anser var en stärkande faktor 

för studiens validitet.  

5.2 Resultatdiskussion  

Resultatet av studien diskuteras genom att svaren från de semistrukturerade intervjuerna 

kopplas till bakgrundens litteratur. Studien har sökt svar på två frågeställningar. Den första 

frågan hur lärare beskriver att de identifierar en begåvad elev, den andra hur lärare utmanar och 

motiverar begåvade elever i ämnet engelska. Resultatet diskuteras utifrån dessa frågeställningar 

i relation till litteraturen från bakgrunden.  

5.2.1 Identifiering av begåvade elever 

Utifrån de intervjuade lärarnas beskrivningar av hur de tar reda på elevernas förkunskaper när 

de tar emot en ny klass framkommer det i resultatet att de använder sig av både liknande samt 

olika strategier för detta. Medan några föredrar att använda sig av diagnostiska tester, väljer 

andra att titta på förkunskaperna genom att bedriva ordinarie undervisning. Gemensamt för alla 

lärare är att de tittar på de olika förmågorna i engelskämnet, både de som Skolverket (2017) 

sammanfattar som receptiva samt de som innebär produktion och interaktion. De olika 

diagnostiska tester lärarna beskriver att de använder sig av konstruerar de antingen själva, 

alternativt använder de sådana som redan finns. Material för att ta reda på förkunskaperna hos 

eleverna verkar således redan finnas, dock finns ingen litteratur eller forskning som stödjer 

detta. Det finns alltså inga speciella regler eller riktlinjer för hur det ska gå till att ta reda på 

elevernas förkunskaper, det är snarare upp till varje lärare att hitta sin egen strategi. Eftersom 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov är det viktigt att som 

lärare veta ungefär var nivån på undervisningen ska läggas från första början.  För att göra detta 

och för att undervisningen med eleverna ska vara så utvecklande som möjligt under året är en 

viktig aspekt att ta reda på vad eleverna faktiskt kan när de kommer till en ny klass. Kanske har 

den nya läraren fått reda på sådan information från kollegor eller eventuellt tidigare lärare som 

arbetat med klassen, men om sådan information saknas är det upp till den nya läraren att hitta 

strategier för att ta reda på vad eleverna kan.  

Gällande identifiering av begåvade elever var de flesta av de intervjuade lärarna eniga om att 

det finns svårigheter med att upptäcka begåvade elever, endast en av lärarna menade att det 

ganska snabbt gick att se de vilka elever som är begåvade. Vilka aspekter som spelar in för att 

en elev ska anses som begåvad var även det något lärarna var väldigt eniga om. Pettersson 

(2017) menar att ett stort ordförråd för elevens ålder, högre intensitet och större kreativitet är 
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tecken på en begåvad elev, vilket bekräftas genom intervjuerna med lärarna.  De beskriver att 

de uppmärksammar eleverna på att de har just en större vokabulär, deltar i undervisningens 

diskussioner med relevanta frågeställningar och funderingar, samt producerar skrivna texter 

med mycket innehåll som håller en hög nivå. Enligt Pettersson (2017) är de begåvade eleverna 

väldigt nyfikna och ställer många frågor samtidigt som de redan kan mycket, vilket även lärarna 

beskriver i intervjuerna då de antyder att dessa elever är just nyfikna och har ett intresse att lära 

sig nya saker. De olika delarna i Gagnés (2014) begåvningsmodell stärker de aspekter lärarna 

menar spelar in när det handlar om begåvning. I Gagnés modell innebär det att en begåvad elev 

är tydligt verbal, att resonemanget flyter, att de är kreativa och uppfinningsrika samt är lyhörda. 

Detta stämmer överens med både Petterssons (2017) och lärarnas beskrivningar av begåvade 

elever. En av lärarna som anser att det finns svårigheter med att identifiera en begåvad elev 

beskriver att det beror på att flera olika aspekter spelar in för att eleven ska anses som just 

begåvad, vilket även Renzulli (2016) antyder. I Renzullis modell för begåvning urskiljs tre olika 

faktorer för att en elev ska höra till kategorin begåvad. De tre faktorerna är att eleven ska ha en 

förmåga utöver det normala, ha en stark uthållighet och motivation samt att ha en kreativ 

förmåga. Läraren ansåg att en del av det som spelar in vid identifieringen av en begåvad elev 

är att hen har ett större ordförråd eller läser i ett högre tempo än övriga i klassen vilket kan 

kopplas till Renzullis beskrivning av en förmåga utöver det normala. Gällande uthållighet och 

inre motivation tolkas att läraren anser att dessa elever producerar texter som är välutvecklade 

och har en tydlig röd tråd. Då läraren beskriver en av lekarna hon använder sig av tar hon upp 

att de begåvade eleverna oftast ställer utvecklade frågor om de andra elevernas föremål, vilket 

kan vara applicerbart på deras kreativitet. Vad som anses vara det normala i Renzullis modell 

för begåvning framgår inte, vilket gör detta till en tolkningsfråga. I och med detta kan ”över det 

normala” tolkas efter var lärares erfarenheter och kunskaper inom ämnet och därför finns inte 

ett specifikt mått på detta.  

En annan av lärarna menar att det är viktigt att tidigt upptäcka elever med en lätthet att lära, 

detta för att kunna fånga upp andra förmågor som kan utvecklas ytterligare. Den lätthet läraren 

beskriver kan tolkas som en medfödd begåvning, vilket Gagné (2014) i sin begåvningsmodell 

beskriver som en naturlig förmåga. Enligt Gagnés begåvningsmodell kan den naturliga 

förmågan utvecklas till en talang, eller en så kallad systematiskt utvecklad förmåga om 

omgivningen främjar detta. Eftersom läraren antyder att andra förmågor kan utvecklas 

ytterligare genom att uppmärksammas och med vidare arbete med den medfödda begåvningen 

stämmer detta överens med begåvningsmodellen. En främjande aspekt för utveckling av en 

förmåga i Gagnés modell är miljön, vilket avser läraren i detta fall då hon fortsätter att stimulera 

den begåvade elevens förmåga genom de arbetssätt hon använder sig av.  

5.2.2 Utmana och motivera begåvade elever   

Att anpassning av undervisningen till varje individ ska ske var samtliga av de intervjuade 

lärarna eniga om. De menade även alla att det var något som inte sker endast för de begåvade 

utan för samtliga elever. Fyra av lärarna ansåg att det var något som ska ske från start medan 

en av lärarna tyckte att det var bäst att hålla eleverna samlade i årskurs 4. Hon menade att 

anpassning kan ske senare. Enligt läroplanen (Skolverket, 2017) ska undervisningen anpassas 

efter varje elevs förutsättningar och behov, vilket ska ske kontinuerligt. Vinterek (2006) tar upp 
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skillnaderna mellan ”total individualisering” och ”ingen individualisering”. Eftersom läraren 

beskriver att hon inte individanpassar undervisningen i årskurs fyra, sker enligt Vinterek ”ingen 

individualisering”. Då ingen individualisering görs leder detta till att gruppen hålls samman och 

arbetar med samma uppgifter efter samma instruktioner och förväntas arbeta i samma takt. 

Nivån för undervisningen måste således läggas på en nivå för att möta de kunskapsmässigt 

svaga, vilket enligt Wahlström (1995) blir förödande för de begåvade elevernas motivation. Att 

alla elever skulle befinna sig på samma nivå bara för att de går i en lägre årskurs är inte troligt. 

En av de andra lärarnas svar på individualisering var att hon såg på begreppen 

individanpassning och individualisering på två olika sätt. Giota (2013) antyder att begreppet 

har olika betydelse i olika sammanhang, kanske är tolkningen av individualisering även något 

annat hos läraren som väljer att inte individualisera. De olika lärarna som kontinuerligt arbetar 

med individanpassning har olika sätt att göra detta på. Några delar upp klassen i grupper som 

är bestående medan andra anpassar vissa delar av undervisningen efter elevernas behov. En av 

lärarna beskriver det entreprenöriella lärandet som en röd tråd i all sin undervisning, vilket även 

Skolverket (2010) anser att det ska göra. Genom detta menar hon att anpassningen efter varje 

elev är möjlig i och med uppdelningen av klassen. Det finns ingenting i Skolverkets skrivningar 

som säger att en uppdelning av klassen är nödvändig, utan detta är något läraren beslutat att 

göra på egen hand. Skolverket beskriver att eleverna ska arbeta och stimuleras utifrån sina 

förutsättningar och kompetenser, vilket läraren beskriver att de gör i och med grupp-

indelningarna. Skolverket skriver även att det entreprenöriella lärandet ska bidra till att eleverna 

tar egna initiativ och ett eget ansvar, samt sätter idéer i handling. I och med den så kallade B- 

och C-tiden som läraren beskriver att eleverna arbetar efter utvecklas just dessa kompetenser 

genom de projekt de får att arbeta med.  

Många av de utmaningar lärarna beskriver är kopplade till det generella anpassningsarbetet med 

samtliga elever, exempelvis då de beskriver att eleverna får arbeta i grupper tillsammans med 

elever som befinner sig på ungefär samma nivå. Att eleverna arbetar tillsammans med 

likasinnade är enligt Vygotskij (1978) något positivt då de har någon att diskutera med och på 

så sätt kan lösa svårare uppgifter tillsammans. Lärarna beskriver så kallade läs- och skriv-

grupper där eleverna får prata mycket med varandra, och detta arbetssätt ger enligt Vygotskji 

eleverna möjlighet att arbeta och utvecklas efter sin proximala utvecklingszon. Förutom det 

generella arbetet med samtliga elever framkommer även en del specifika anpassningar till de 

begåvade. Resultatet visar att ett vanligt sätt att utmana de begåvade eleverna är genom att ge 

dem svårare arbetsuppgifter eller fördjupningsuppgifter, vilket även litteraturen belyser. Jahnke 

(2018) lyfter två metoder för att utmana begåvade elever, acceleration och berikning, och dessa 

är applicerbara på de strategier lärarna beskriver att de använder för att utmana eleverna. 

Uppgifter som ligger på en högre kunskapsnivå eller att läsa svårare böcker är exempel lärarna 

ger som utmanande för de begåvade eleverna, vilket enligt Jahnke faller inom kategorin 

acceleration. Förslag på berikande utmaningar som lärarna beskriver är de fördjupningar 

eleverna får arbeta med, bland annat genom de specialuppdrag en av lärarna ger dem. Dessa 

fördjupningsområden är inte alltid kopplade till det den ordinarie undervisningen behandlar, 

vilket Jahnke menar att det inte heller behöver göra. Att de begåvade eleverna kan arbeta med 

fördjupande arbetsuppgifter stödjer även Wahlgren (1995) i förslaget om att vända på 
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pyramiden i Blooms taxonomi. Istället för att de begåvade eleverna använder större delen av 

sin tid till kunskapsinlärning får de fokusera på fördjupning.  

Synen på att motivera de begåvade eleverna var delad mellan lärarna då de flesta ansåg att det 

var viktigt. Lärarna som anser att det är viktigt att hela tiden fortsätta att motivera de begåvade 

eleverna får stöd av både Pettersson (2017) och Persson (1997), som anser att de begåvade 

eleverna inte ska bli lämnade att klara sig själva då även de behöver stöd och vägledning. 

Lärarna menar att formativ bedömning i form av kommunikation är viktigt för elevernas inre 

motivation, vilket Deci och Ryan (2000) håller med om när de talar om att positiv feedback är 

viktigt för elevernas motivation. Fortsättningsvis antyder lärarna att det är viktigt för eleverna 

att veta vart de vill komma och hur de ska komma dit, och detta sker enligt Skolverket (2013) 

på bästa sätt genom den formativa bedömningen. Jenner (2004) diskuterar de kognitiva 

motivationsteorier om tankar, förväntningar och aningar individen har gentemot framtida 

händelser, vilka anses vara de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt beteende. Genom denna typ 

av kommunikation som lärarna beskriver gynnas dessa styrfaktorer. För den fortsatta 

motivationen menar lärarna även att variation i undervisningen är en strategi. De anser att 

genom en variation av arbetssätt och material blir eleverna mer motiverade, vilket Pettersson 

(2017) även menar är väldigt viktigt. Enligt Pettersson kan variation i undervisningen även ske 

via digitala verktyg, vilket en av lärarna beskriver att hon använder sig av för att motivera sina 

elever. Att begåvade elever är mycket självgående i och med ett egenintresse är inte omöjligt, i 

många fall är det kanske inte nödvändigt att ständigt motivera dessa elever. Däremot är nog 

risken rätt stor att även de begåvade eleverna tappar sin motivation om de känner att de lämnas 

åt sig själva och inte får bekräftelse.  

Vid frågan om extramaterial skiljde sig lärarnas svar från varandra. Likt frågan om 

individualisering blir även detta en tolkningsfråga som beror på lärarnas erfarenheter och 

uppfattning. Av lärarnas svar att döma finns det alltså två olika tolkningar på extramaterial. Ena 

tolkningen (tolkning 1) är att extramaterial är något lärarna förbereder och har med sig till 

lektionstillfället vilket elever använder sig av på egen hand när ordinarie arbetsuppgift är 

färdigställd. Den andra tolkningen (tolkning 2) är att extramaterial är alla de aktiviteter och 

arbetsmaterial som inte ingår i det läromedel som används. Medan extramaterialet i tolkning 1, 

som eleverna arbetar med efter ordinarie arbetsuppgift, ofta är individuella uppgifter, kan 

extramaterialet i tolkning 2 innebära planerad undervisning för hela klassen. 

När det kommer till möjligheter att anpassa undervisningen till de begåvade eleverna anser 

lärarna att de finns eftersom de bland annat har ett accepterande klimat i klassrummet. Persson 

(1997) och Pettersson (2017) är eniga om att ett klassrumsklimat där eleverna kan känna sig 

trygga och accepterade är av vikt, även för de begåvade. Andra möjligheter lärarna beskriver är 

de arbetssätt som både de och skolan arbetar efter. Trots att möjligheter finns går det inte att 

undvika de svårigheter lärarna är eniga om. Bidragande faktorer är brist på tid och resurser. 

Detta resultat stämmer överens med resultatet från Muslija och Linds (2013) studie, där även 

de kom fram till att lärarna har brist på tid och resurser. Resultatet från Skolinspektionens 

undersökning där de tog reda på svårigheter i att utmana elever visade att det blir en dubbel 

utmaning för lärarna då de både ska hjälpa de svaga och samtidigt utmana de kunskapsmässigt 

duktiga. Även lärarna i den här studien menar att de resurser som finns på skolorna går till att 
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stötta de som kunskapsmässigt är svagare och behöver hjälp för att nå kunskapskraven. En av 

lärarna beskriver en svårighet som brist på lokaler på skolan där hon arbetar, och stöttas av 

Dunn, Dunn och Treffinger (1995) som anser att miljön har en stor betydelse för elevernas 

lärande. Möjligheter att anpassa undervisningen beror både på lärarnas egen inställning till att 

göra detta, men beror även på organisationen och hur det finns med tid och resurser. Även om 

bristen på tid och resurser kan vara svårigheter som inte går att undvika, är det nog ändå lärarnas 

inställning till att anpassa undervisningen till alla elever som spelar störst roll. Finns viljan är 

möjligheterna fler.  

Riktlinjer för att arbeta med begåvade elever var något få av lärarna ens hört talas om, särskilt 

för ämnet engelska. Två av lärarna hade riktlinjer för arbetet med elever som når de högsta 

kunskapskraven utan större problem i engelskämnet. Riktlinjerna en av lärarna berättar att de 

har gäller att arbeta med acceleration, dessa elever fick fortsätta arbeta med material som 

egentligen hör till en högre årskurs. Den andra läraren som beskriver att de har riktlinjer arbetar 

mer konkret för de begåvade eleverna och även de fokuserar på acceleration i form av högre 

kunskapsnivå på arbetsmaterialet. Övriga lärare hade inte hört talas om att riktlinjer för de 

begåvade eleverna finns i ämnet engelska, däremot att det finns riktlinjer för kunskapsmässigt 

svaga elever i andra ämnen. Internationellt sett har Sverige varit sent med att uppmärksamma 

begåvade elever, och har således fortfarande inga specifika riktlinjer för hur arbetet med dessa 

elever ska ske. Länder som USA, Kanada och Australien uppmärksammade begåvade elever 

tidigare än Sverige och har numera specifika lagstiftningar och riktlinjer för hur de begåvade 

eleverna ska mötas i skolan. I och med detta verkar dessa länder kommit en bra bit längre i 

arbetet med begåvade elever. Anledningen till att Sverige kanske ännu inte kommit lika långt 

kan ha att göra med att begåvning och att vara ”utöver det normala” länge setts som tabu. Om 

gemensamma riktlinjer skulle införskaffas till skolorna i Sverige skulle detta troligtvis leda till 

att lärarna runt om i landet alla arbetar åt samma håll. Det skulle även kunna leda till att 

osäkerheten kring att arbeta med begåvade elever skulle minska.  

5.3 Förslag till vidare forskning 

Studien har genererat många intressanta svar om hur lärare kan utmana och motivera begåvade 

elever i engelskundervisningen. Vid studiens start var tanken att intervjua både lärare och 

begåvade elever för att ta reda på om lärares uppfattning av vad som utmanar och motiverar 

eleverna stämmer överens med elevernas uppfattning om detta. Eftersom detta inte undersöktes 

i denna studie hade det varit ett intressant förslag till vidare forskning inom området. Ett annat 

förslag till vidare forskning skulle vara att intervjua fler lärare för att se hur resultatet skiljer sig 

om exempelvis 20 lärare deltar. Den här studien redovisar resultatet från fem olika lärare 

verksamma i tre olika kommuner. Intressanta utgångspunkter hade varit att se hur resultatet 

påverkats av att intervjua samtliga lärare från helt olika kommuner, alternativt från en och 

samma kommun. Ytterligare en viktig del i framtida forskning skulle vara att genomföra 

observationsstudier i klassrummet för att se hur lärare arbetar i praktiken med begåvade elever. 

I resultaten av denna studie framkom att skolorna sällan har specifika riktlinjer för att arbeta 

med begåvade elever. Vidare forskning inom detta skulle kunna vara att se hur arbetet med 

begåvade elever utvecklas ifall policyer eller liknande skulle utarbetas för skolorna. Eftersom 

tid och resurser är de två största faktorerna vilka påverkar lärares arbete med begåvade elever 
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skulle ännu ett förslag till vidare forskning kunna vara att undersöka hur tiden samt resurserna 

skulle kunna omfördelas för att även de begåvade eleverna ska få ut så mycket av 

undervisningen som möjligt.  

Något som framkom i den här studien var att endast några få lärare använder sig av 

nivågrupperingar i sin undervisning. Fortsatta studier inom området skulle vara att undersöka 

vad lärare anser om nivågrupperingar och hur det påverkar eleverna. Vet eleverna hur nivå-

grupperingarna går till, och vad anser de om detta arbetssätt? Spännande hade varit att se vilka 

för- och nackdelar lärarna ser med nivågruppering samt om uppfattningarna skiljer sig mellan 

dem som arbetar efter detta och de som inte gör det. Tidigare i texten beskrevs att det även finns 

begåvade elever som inte visar sin begåvning av olika anledningar. Avslutningsvis skulle 

fortsatt forskning för detta kunna vara att hitta strategier för att uppmärksamma och fånga upp 

även dessa elever.  

5.4 Avslutande reflektioner 

Att genomföra den här studien var något nytt för mig. Fördelen med att genomföra en sådan 

studie utan vidare kunskap eller erfarenhet är att jag utvecklats på ett personligt plan. Även om 

ansvarstagandet inte var något jag ansåg som bristfälligt innan studien påbörjades har ändå 

känslan för ansvarstagande utvecklats. Genom att planera och genomföra något så pass 

omfattande och under en längre tid, vilket denna studie medfört, har förmågan att planera 

långsiktigt och framåt utvecklats vilket kommer att vara nyttigt i mitt yrkesliv. Eftersom 

erfarenheten och vidare kunskap om att genomföra en forskningsstudie saknades till en början 

har självkänslan vuxit då det visade sig att jag kunde genomföra studien ändå. I och med detta 

bevisades att allt är möjligt, det gäller bara för viljan att finnas där. 

En slutsats som kan dras i och med studiens genomförande är de många lärdomar inför 

kommande yrkesroll jag vunnit. En av anledningarna till valet av undersökning var just att 

skaffa fram mer information om begåvade elever och hur dessa kan mötas inom engelskämnet. 

Genom studien har en större säkerhet inom ämnet skaffats gällande både identifiering av en 

begåvad elev samt hur arbetet med att utmana och motivera dessa elever kan se ut. De belysta 

strategierna för att uppmärksamma begåvade elever har gett mig större kunskap om vilka 

aspekter som spelar in när det kommer till att identifiera en begåvad elev. I och med 

intervjustudien framkom det entreprenöriella lärandet, vilket var ett helt nytt begrepp och 

arbetssätt som jag inte hört om tidigare. Genom att sätta mig in i detta har jag vunnit ny kunskap 

i hur ett sådant förhållningssätt kan implementeras i undervisningen, och hur arbetet med 

begåvade elever kan ske genom detta. Insikten om att skolor sällan har specifika riktlinjer för 

arbetet med begåvade elever är ytterligare en lärdom, att ett sådant arbete får utarbetas enskilt. 

Jag tycker dock att specifika riktlinjer för att möta alla olika behov inom skolans ramar bör 

utarbetas. Begreppet begåvning är ingenting nytt som uppkommit under det senaste decenniet, 

utan har funnits längre än så. Detta innebär att många begåvade elever som visat sina förmågor 

genomgått skolan utan att bli uppmärksammade och stimulerade på sin nivå, vilket är synd.  

Något som gjorde mig positivt överraskad är resultatet kring extramaterial i och med att 

användandet av detta som tidsfördriv verkar ske i väldigt liten utsträckning. Om extramaterial 

ska användas för att fylla ut tiden efter att ordinarie arbetsuppgift är färdigställd bör det vara 
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väl bearbetat och varje extrauppgift bör fylla ett syfte. Intressant var även att se hur tolkningen 

kunde se olika ut för extramaterial. De som beskrev att de använder sig av extramaterial i form 

av aktiviteter utanför läromedlen, exempelvis ”afternoon tea”, gav mig en ny vinkel på att det 

faktiskt också kan anses som extramaterial. Enligt min erfarenhet har extramaterial alltid varit 

de arbetsblad eller uppgifter vilka använts som tidsfördriv och aldrig haft ett riktigt syfte.  

Begåvning bland elever har börjat uppmärksammas mer nu än det gjorts förut vilket är väldigt 

positivt. Eftersom skrivningarna i styrdokumenten säger att alla elever ska fortsätta utvecklas 

och inhämta kunskaper gäller det att lärare även är förberedda på att kunna ge möjlighet till 

detta även för de elever som redan kan mycket och snabbt når de högsta kunskapskraven. I och 

med att Skolinspektionen tar sig an dessa skolfrågor nu och framöver kommer att publicera fler 

resultat från dessa granskningar kommer förhoppningsvis fler att få upp ögonen för att det är 

viktigt att möta begåvade elever. Till sist vill jag slå ett slag för att fler frågor kring begåvning 

bör tas in i lärarutbildningen. Som lärare kommer mötet med begåvade elever med stor 

sannolikhet att ske, och för att kunna möta de begåvade elevernas behov behövs kunskap och 

konkreta tips på hur det kan göras. Lika viktigt som att möta de behov elever i svårigheter har, 

är det att se och uppmärksamma de begåvade eleverna.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Introducerande frågor: 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du varit verksam som lärare?  

Intervjufrågor: 

Hur tar du reda på vad eleverna kan i engelska när du tar emot en ny klass? 

Hur identifierar du en elev som kommit långt i kunskapsutvecklingen och 

behöver ytterligare stimulans? 

Finns det några specifika riktlinjer på skolan för elever som kommit längre i sin 

kunskapsutveckling? Följdfråga: Hur är de utformade? 

Upplever du att du har möjlighet att stimulera och motivera de elever som 

kommit längre i sin utveckling, gentemot de högsta kunskapskraven i engelska? 

Upplever du några svårigheter? 

På vilket sätt upplever du att de läromaterial du/skolan använder sig av är 

nivåanpassade? 

På vilket sätt använder du dig av extramaterial för dessa elever? 

På vilka sätt utmanar du dessa elever? 

Hur ser du på individualisering?  

På vilket sätt är motivation viktigt/oviktigt för dessa elever? 
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Bilaga 2: Samtyckesbrev 

 

Studie: Utmana och motivera elever i engelskundervisning 

 

Syftet med studien är att belysa strategier för att utmana och motivera elever som kommit 

långt i sin kunskapsutveckling i ämnet engelska. 

 

Hantering och bearbetning av material 

• Intervju med tidsåtgång cirka 30 minuter 

• Intervjun spelas in som en ljudfil 

• Ljudfilen kommer att raderas efter transkription 

• Materialet avidentifieras 

• Det insamlade materialet kommer endast att användas i detta examensarbete 

I och med underskrift i detta dokument samtycker du att delta i en inspelad intervju. Studien 

presenteras i mitt examensarbete vilket kommer att publiceras.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

 

Studieansvarig: Ulrika Aspebo 

070-559 xx xx 

ulrasp-4@student.ltu.se 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig! 

 

 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i studien om utmaning och motivation i 

engelskundervisning. 

 

 

Ort & datum    Ort & datum 

__________________________  __________________________ 

Signatur forskningsdeltagare  Signatur forskningsansvarig 

__________________________  __________________________ 
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